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საქმე №2/18112-14 

  

გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  
საქართველოს სახელით 

                                                                     

    10.03.2015 წ.                                                                                                           ქ. თბილისი                                                                                  

                                                                                                                                                    

შესავალი ნაწილი   

 

 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის  

მოსამართლე: ზაზა მარტიაშვილი  

 

სხდომის მდივანი:  სოფიკო პეტრიაშვილი  

 

საქმის განხილვის ფორმა: ზეპირი მოსმენით 
 

მოსარჩელე: მარინე რუაძე 

წარმომადგენელი: იამზე მარიამიძე 
 

მოპასუხეები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

სსიპ ”სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო,  

წარმომადგენლები: ნინო ხაჭაპურიძე, ნინო მამულაშვილი 
 

დავის საგანი: ხელშეკრულების ბათილად ცნობა და ნივთის დაბრუნება  
 

აღწერილობითი ნაწილი   
 

1. სასარჩელო მოთხოვნა 

 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების ხელშეკრულება, 

ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 

01.14.04.007.017.01.01.042.). 
 

1.2.  ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების ხელშეკრულება, 

ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 

01.014.06.007.017.01.01.043). 
 

1.3. ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043) და (ს/კ 
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01.14.04.007.017.01.01.042.) მდებარე საცხოვრებელი სახლები დარეგისტრირდეს მარინე 

რუაძის საკუთრების უფლებით. 

 

სარჩელი ეფუძნება შემდეგ ფაქტობრივ გარემოებებს: სარჩელში აღნიშნულია, რომ 2010 

წლის 31 აგვისტოს მისი მეუღლე ნუგზარ ბარბაქაძე დააკავეს სისხლის სამართლის 

კოდექსის 210-მუხლის მე-2 ნაწილის ”ა” ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დანაშაულის 

ჩადენის ფაქტზე, ხოლო 2010 წლის 3 დეკემბერს კი იგი გათავისუფლდა პატიმრობიდან, 

მას შემდეგ რაც მოსარჩელე მარინე რუაძემ სახელმწიფოს ჩუქების ხელშეკრულების 

საფუძველზე გადასცა  უძრავი ქონებები, მდებარე ქ.თბილისი წყნეთის გზატკეცილი №39 

(ს/კ 01.14.04.007.017.01.01.042) და (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043). მარინე რუაძე 

აღნიშნავს, რომ ქონების სახელმწიფოსთვის გადეცემა არ ყოფილა მისი კეთილი ნება, 

მასზე ხორცილედებოდა ძალადობა და მეუღლის პატიმრობიდან გათავისუფლების 

მიზნით 2010 წლის 22 ნოემბერს მოსარჩელესა და მოპასუხეებს - სსიპ სახელმწიფო 

ქონების მართვის ეროვნული სააგენტოს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს შორის დაიდო ხელშეკრულება უძრავი ნივთების უსასყიდლოდ გადაცემის 

შესახებ. ამის გათვალისწინებით, მარინე რუაძე ითხოვს 2010 წლის 22 ნოემბრის 

ხელშეკრულებების ბათილად ცნობას.  
 

2. მოპასუხის პოზიცია 

  

2014 წლის 30 ოქტომბერს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ და 2014 

წლის 3 ნოემბერს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 

მიერ თბილისის საქალაქო სასამართლოში შემოტანილი იქნა შესაგებელი, რითიც მათ 

სარჩელი არ ცნეს. შესაგებელში აღნიშნულია,  რომ მოსარჩელე მარინე რუაძესა და 

მოპასუხეებს - სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ და საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შორის დადებული 

ხელშეკრულების ბათილად ცნობის მოთხოვნა, ასევე უძრავი ქონების მარინე რუაძის 

სახელზე საკუთრების უფლების აღდგენა უსაფუძვლოა. მოპასუხეთა მოსაზრებით, 

საქმეში არ არსებობს რაიმე სახის მტკიცებულება, რომლითაც დადასტურდება ის ფაქტი, 

რომ მოსარჩელეზე ხორციელდებოდა რაიმე სახის ძალადობა და ეს გახდა მის 

საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის ჩუქების საფუძველი. ასევე, 

მოპასუხეები აღნიშნავენ, რომ სასარჩელო მოთხოვნა ხანდაზმულია და სარჩელითა და 

თანდართული მასალით არ დასტურდება ის ფაქტი, რომ მოსარჩელე მარინე რუაძემ 

იძულებით დადებული გარიგებებისათვის დადგენილი ხანდაზმულობის ერთწლიან 

ვადაში მიმართა ან სასამართლოს ან შესაბამის უწყებას სადავო გარიგების ბათილად 

ცნობის მოთხოვნით.  
 

3. ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1. უდავო ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1.1. 2014 წლის 3 ივნისიდან მარინე რუაძე და ნუგზარ ბარბაქაძე იმყოფებიან 

რეგისტრირებულ ქორწინებაში, თუმცა ფაქტობრივ ქორწინებაში მხარეები არიან 2007 
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წლის 7 ივნისიდან. 

 

(მტკიცებულება: ქორწინების მოწმობა, ჯვრისწერი მოწმობა) 
 
3.1.2. ფაქტობრივი ქორწინების პერიოდში 2008 წლის 22 ივნისს მათ შეეძიინათ შვილი - 

გიორგი ბარბაქაძე. 

 

(მტკიცებულება: დაბადების მოწმობა) 
 

3.1.3. 2010 წლის 31 აგვისტოს ნუგზარ ბარბაქაძე დაკავებულ იქნა სამართალდამცავი 

ორგანოების მიერ და მას ბრალი წაეყენა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

210-ე მუხლის მე-2 ნაწილის "ა" ქვეპუნქტით  გათალისწინებული ქმედებისათვის ხუთ 

ეპიზოდში. 

 

(თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის განაჩენი) 
 

3.1.4. 2010 წლის 22 ნოემბერს მარინა რუაძესა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების  სამინისტროს შორის გაფორმდა ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის 

საფუძველზე სახელმწიფოს საკუთრებაში დარეგისტრირდა უძრავი ქონება, მდებარე ქ. 

თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი #39, ფართი 81,40 კვ.მ. (ს/კ 01.14.06.007.017.01.01.043.) 

 

(მტკიცებულება: 2010 წლის 22 ნოემრბის ჩუქების ხელშეკრულება) 
 

3.1.5. 2010 წლის 22 ნომებერს მარინე რუაძესა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს შორის გაფორმდა მეორე ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის 

საფუძველზეც სახელმწიფოს საკუთრებაში დარეგისტრირდა უძრავი ქონება, მდებარე ქ. 

თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი #39, ფართი 76,50 კვ.მ. (ს/კ 01.14.06.007.017.01.01.042.) 

 

(მტკიცებულება: 2010 წლის 22 ნოემრბის ჩუქების ხელშეკრულება) 
 

3.1.6. 2010 წლის 3 დეკემბერს საქართველოს მთავარ პროკურატურასა და ნუგზარ 

ბარბაქაძეს შორის გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება, რომელიც დამტკიცდა თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს განაჩენით და ნუგზარ ბარბაქაძე ცნობილი იქნა დამნაშავედ 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 210-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ა" 

ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ ქმედების ხუთ ეპიზოდში და სასჯელის სახედ და 

ზომად განესაზღვრა 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა, რაც ჩაეთვალა პირობით 3 წლის 

გამოსაცდელი ვადით. 

 

 

3.2. დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები 
 

3.2.1. საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე სხვა ფაქტობრივი გარემოებები მხარეებს სადავოდ 
არ გაუხდიათ 
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სამოტივაციო ნაწილი  
 

4. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა 

 

სასამართლომ განიხილა მარინე რუაძის სარჩელი, შეისწავლა საქმეში არსებული 

მასალები და მიიჩნია, რომ საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები შეესაბამება 

მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებს. 
 

5. კანონები, რომლებითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა  

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 85-ე მუხლი 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლი 
 

6. სამართლებრივი შეფასება 

 

6.1. მოსარჩელის მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს სამოქალაქო 

კოდექსის 54-ე მუხლი, რომელიც არეგულირებს ამორალური გარიგების სამართლებრივ 

მდგომარეობას და ამავე კოდექსის 85-ე მუხლი, სადაც მოწესრიგებულია იძულებით 

დადებული გარიგების ბათილობის საკითხები. ამდენად, სასამართლოს მხრიდან 

ფაქტობრივი შემადგენლობის განსაზღვრა უნდა მოხდეს მოთხოვნის ამ იურიდიულ 

საფუძვლებთან შესაბამისობაში. 

 

უპირველესყოვლისა, საკითხის მართებული სამართლებრივი შეფასებისათვის, 

სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, შეაფასოს ჩუქების ხელშეკრულების 

იურიდიული ბუნება. სასამართლო მიიჩნევს, რომ როდესაც საკითხი ეხება ამ სახის 
ხელშკრულებას, მნიშვნელოვანია, გამოიკვეთოს ჩუქების ხელშეკრულების დადებისას 
მხარეთა ნების განმსაზღვრელი ორი ძირითადი კრიტერიუმი: გამჩუქებლის 
დამოკიდებულება დასაჩუქრებულის მიმართ და მისი მატერიალური მდგომარეობა. 
ფაქტობრივი გარემოებები უნდა დადგინდეს ამ კრიტერიუმის არსებობის 

მიმართულებით, ხოლო ამ წინაპირობების შეფასებისას სასამართლომ უნდა 

იხელმძღვანელოს ,,გონიერი ადამიანის" აბსტრაქტული მოდელით, ანუ მხედველობაში 

უნდა მიიღოს ანალოგიურ გარემოებებში მყოფი გონიერი ადამიანის ქცევის სტანდარტი. 

სასამართლო განმარტავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს ამ პირობების 
ერთობლიობა, მოქმედებს პრეზუმფცია, რომ ჩუქების ხელშეკრულება არ არის 
ნებელობითი ხასიათის. 
 

როგორც აღინიშნა, პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს 

გამჩუქებლის დამოკიდებულება დასაჩუქრებულის მიმართ, რაც, როგორც წესი, 

განაპირობებს მჩუქებლის მიერ ჩუქების ხელშეკრულების დადების მოტივის 

ჩამოყალიბებას. ჩუქების ხელშეკრულების უსასყიდლო ხასიათი მისი არსებითი 

მაკვალიფიცირებელი წინაპირობაა. ამიტომ, იგი შესაძლებელია, სხვადასხვა მოტივებით  

იყოს განპირობებული, რომლებიც ძირითადად მორალური ნიშნებით არის 
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განსაზღვრული. ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩუქების მოტივი ყოველთვის გამომდინარეობს 

გამჩუქებლის მხრიდან დასაჩუქრებულის მიმართ არსებული პოზიტიური 

დამოკიდებულებიდან. ამგვარი ურთიერთობები კი, როგორც წესი, გარკვეული დროის 

განმავლობაში ყალიბდება და საფუძვლად უდევს მხარეთა შორის არსებული 

მადლიერება, კეთილგანწყობა, ან დამკვიდრებული ჩვეულებებით დადგენილი 

ერთგვარი მორალური ვალდებულება. ამდენად, კეთილგანწყობილი ურთიერთობა ან 

მჭირდო ნათესაური თუ სხვაგვარი დამოკიდებულება, რაც დამკვიდრებული 

ტრადიციის თანახმად, გარკვეულ მორალურ ვალდებულებებს წარმოშობს, წარმოადგენს 

ჩუქების ხელშეკრულების მნიშვნელოვან მოტივს. წარმოდგენილი ანალიზი ცხადჰყოფს, 

რომ ანალოგიურ ვითარებაში მყოფი გონიერი ადამიანი ჩუქების ხელშეკრულების 

გაფორმებისას ხელმძღვანელობს სწორედ აღნიშნული მოტივებით. ხოლო როდესაც 

მხარეთა შორის არ არსებობს არანაირი მორალური მოტივები, ასევე, არ არსებობს სხვა 

რაიმე საფუძვლიანი მოტივი, გონივრულობის სტანდარტის გათვალიწინებით, ამგვარი 

ვითარება, როგორც წესი, ვერ გახდება ჩუქების ხელშეკრულების წინაპირობა. 

შესაბამისად, ალბათობის მაღალი ხარისხით არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ჩუქების 

ხელშეკრულების გაფორმებისას გამჩუქებელი არ ხელმძღვანელობდა ამ ტიპის 

ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელი მიზნებით. გარკვეულ შემთხვევებში 

მესაკუთრე გადასცემს სახელმწიფოს უძრავ ქონებას ან სხვა აქტივებს, რაც, 

შესაძლებელია, განპირობებული იყოს სხვადასხვა მოტივით. გავრცელებული პრაქტიკის 

შესაბამისად, ასეთი ტრანზაქციები, როგორც წესი, ფორმდება ჩუქების ხელშეკრულებით, 

ქონების მიტოვებით ან სხვა სამართლებრივი ურთიერთობების შინაარსით. თუმცა, 

ამგვარი ვითარებაც უნდა შეფასდეს არა განკერძოებულად, არამედ - ისეთ მნიშვნელოვან 

კომპონენტთან ერთობლიობაში, როგორიცაა გამჩუქებლის მატერიალური მდგომარეობა.  

 

თუმცა, ეს წინაპირობები ავტომატურად არ ვრცელდება ყველა შემთხვევაზე. გონიერი 

ადამიანის ქცევის სტანდარტს შეესაბამება ასევე ქცევა, როდესაც, მიუხედავად 

არასახარბიელო მატერიალური მდგომარეობისა, პირის მიერ ხდება სახელმწიფოს 

სასარგებლოდ ქონების უსასყიდლოდ გადაცემა. ასეთ შემთხვევებში, როგორც წესი, 

ჩუქების ობიექტია ქონება, რომელსაც ქვეყნისათვის გააჩნია ისტორიული, კულტურული 

ან სხვაგვარი განსაკუთრებული ღირებულება, ანდა - მჩუქებლისთვის პრინციპულად 

მნიშვნელოვანია, რომ მისი კუთვნილი ქონების მესაკუთრე სახელმწიფო გახდეს. 

სახელმწიფოსთვის ქონების უსასყიდლოდ გადაცემის სურვილი შესაძლოა, მესაკუთრეს 

გაუჩნდეს იმ შემთხვევაშიც, თუკი სურს, რომ გარდაცვალების შემდეგ მისი კუთვნილი 

ქონება არ განაწილდეს სამკვიდროს სახით და ა. შ. ამგვარად, ყველა კონკრეტულ 

შემთხვევაში არსებობს გარკვეული მოტივები, რაც ჩუქების ხელშეკრულების დადების 

ნებაზე მიანიშნებს. 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, გონივრული ქცევის სტანდარტის გათვალიწინებით, ჩუქების 

ხელშეკრულების დადებისას მჩუქებლის მიერ გამოვლენილი ნების ნამდვილობის 

შეფასებისათვის მნიშვნელოვან კრიტერიუმს წარმოადგენს გამჩუქებლის მატერიალური 

შესაძლებლობა საჩუქრის მოცულობასთან მიმართებაში. ამ თვალსაზრისით 

საგულისხმოა გამჩუქებლის მიერ მინიმუმ საკუთარი თავისა და მის კმაყოფაზე მყოფი 

პირების რჩენის შესაძლებლობა, როგორც ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებამდე, ისე - 
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მის შემდეგაც. პირის მატერიალური კეთილდღეობა ცალსახად გავლენას ახდენს  

როგორც უშუალოდ ჩუქების ნების გამოვლენაზე, ასევე საჩუქრის მოცულობაზე. იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუ სახეზეა გამჩუქებლის პოზიტიური მოტივები, ნების 

ფორმირებისათვის მას უნდა გააჩნდეს ადეკვატური მატერიალური შესაძლებლობები. ამ 

საკითხის აქტუალობა, განსაკუთრებით თვალსაჩინოა, როდესაც ჩუქების საგანს 

წარმოდგენს საცხოვრებელი ბინა. გამჩუქებლის სურვილი, რომ მადლიერება ან 

სხვაგვარი კეთილგანწყობა გამოხატოს სხვა პირის მიმართ, უარყოფითად არ უნდა 

აისახებოდეს მის მატერიალური კეთილდღეობაზე. სწორედ ეს პრინციპია ასახული 

სამოქალაქო კოდექსის 526-ე მუხლში, რომლითაც კანონმდებელი გამჩუქებლის 

მატერიალურ მდგომარეობას იმდენად მნიშვნელოვან ფაქტორად მიიჩნევს ჩუქების 

ხელშეკრულების დადებისათვის, რომ ხელშეკრულების თავისუფლებას 

გარკვეულწილად ზღუდავს კიდეც და პირს ართმევს უფლებას, გააჩუქოს ქონება, თუ 

ქონების გაჩუქება საარსებო წყაროს უსპობს მჩუქებელს ან მის კმაყოფაზე მყოფ პირებს. 

იგივე პრინციპი თავს იჩენს ასევე 530-ე მუხლში, რომელიც შესაძლებლობას ანიჭებს 

გამჩუქებელს, უკვე ჩუქების ხელშკრულების დადების შემდეგ მძიმე ქონებრივ 

მდგომარეობაში აღმოჩენისას მოითხოვოს ჩუქების ხელშეკრულების ანულირება.  

ამდენად, იმ პირობებში, როდესაც მარინე რუაძეს არ გააჩნია სხვა საცხოვრებელი სახლი 

და ამჟამადაც ცხოვრებას აგრძელებს ნაქირავებ ბინაში, მისი მხრიდან ორი საცხოვრებელი 

ბინის სახელმწიფოსათვის ჩუქების ხელშეკრულების საფუძველზე გადაცემა, არ 

შეესაბამება გონიერი ადამიანის ქცევის სტანდარტს.  

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ თუ მხარეებს არ გააჩნიათ 

შესაბამისი დამოკიდებულება, რამაც შესაძლოა, წარმოშვას ჩუქების 

ხელშეკრულებისათვის დამახასიათებელი მორალური მოტივები ან/და გამჩუქებელს არ 

გააჩნია დამოუკიდებლად საკუთარი თავისა და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების რჩენის 

უნარი, ასეთი ჩუქების ხელშეკრულება სხვა მოტივებით არის განპირობებული და 

ალბათობის მაღალი ხარისხით ივარაუდება, რომ ჩუქების ხელშეკრულებისას ნების 

ფორმირება არ მიმდინარეობდა თავისუფალ საწყისებზე.  

 

მარინე რუაძის შემთხვევაში, რომელიც ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებისას და 

ამჟამადაც ოჯახთან ერთად ცხოვრობს დაქირავებულ საცხოვრებელ ბინაში, ნაკლებად 

სავარაოდუა, რომ მისი ნების ფორმირება განპირობებული იყო სახელმწიფოს მიმართ 

არსებული მორალური მოტივებით. საქმის მასალების ანალიზის საფუძველზე 

სასამართლო მიუთითებს პრეზუმფციაზე, რომ მარინე რუაძემ 2010 წლის 22 ნოემბრის 

ჩუქების ხელშეკრულებები გააფორმა გარეგანი ფაქტორების ზემოქმედებით, რაც არ იყო 

შესაბამისობაში მის ნებასთან, თუმცა აცნობიერებდა გარიგების შინაარს.   

 

ზემოთ მითითებული პრეზუმფციასთან ერთად, სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, 

შეაფასოს მოსარჩელის მიერ მითითებული გარემოებების მტკიცების სტანდარტი. 

მოსარჩელე მიუთითებს, რომ გარიგება წარმოადგენს სახელმწიფოს მხრიდან 

ზემოქმედების შედეგს. საქართველოს მთავრობის პოზიცია ამ არგუმენტის მიმართ 

შემოიფარგლება მხოლოდ ზეწოლის დამადასტურებელი მტკიცებულებების 
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არარსებობაზე მითითებით. მართალია, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

102-ე მუხლის პირველი ნაწილი განსაზღვრავს ზოგად პრინციპს, რომლის თანახმად, 

თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს გარემოებანი, რაზეც იგი ამყარებს მოთხოვნას ან 

შესაგებელს, თუმცა დაუშვებელია მისი ერთგვაროვანი გამოყენება ყველა შემთხვევის 

მიმართ. 

 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 2005 წლის 25 ოქტომბრის 

გადაწყვეტილებით (FEDOTOV VS RUSSIA) განმარტავს, რომ ყველა შემთხვევა არ 

ხასიათდება affirmanti incumbit probatio (ამტკიცებს ფაქტის მიმთითებელი) პრინციპის 

განუხრელი გამოყენებით, რადგან ზოგიერთ შემთხვევაში მხოლოდ სახელმწიფოს 

გააჩნია ინფორმაციის მოპოვების შესაძლებლობა. 

  

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2004 წლის 6 აპრილის 

გადაწყვეტილების თანახმად (AHMET OZKAN VS TURKEY) "..... თუ სახელმწიფო 

ყოველგვარი მოტივირებული განმარტების და მიზეზის გარეშე არ წარუდგენს 

სასამართლოს მსგავსი შინაარსის ინფორმაციას, მისმა ამგვარმა ქმედებამ შესაძლებელია 

გამოიწვიოს მოსარჩელის ახსნა-განმარტების საფუძვლიანობის შედეგი....". 

 

მტკიცებულებითი სამართლის მნიშვნელოვანი კომპონენტია მტკიცების ტვირთის  

გადანაწილება, რაც, ხშირ შემთხვევაში, ხდება დადგენილი ზოგადი პრიციპის 

შესაბამისად. თუმცა, როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, სამართლებრივი ურთიერთობის 

სპეციფიკის ან მტკიცებულებათა მოპოვების ობიექტური თუ სუბიექტური 

შესაძლებლობის გათვალისწინებით, სამართალი განსაზღვრავს მტკიცების ზოგადი 

პრინციპისგან განსხვავებულ რეჟიმს. განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლო მიიჩნევს, 

რომ სარჩელში ასახული გარემოებების გათვალისწინებით, მარინე რუაძე არ შეიძლება 

გაიკიცხოს იმისათვის, რომ მან ვერ უზრუნველყო სასამართლოში არსებითი 

ინფორმაციის წარმოდგენა მის მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული 

ზეწოლის თაობაზე. მნიშვნელოვანია, შეფასდეს, გააჩნდა თუ არა მას ობიექტური 

ფაქტორების გათვალისწინებით ამის შესაძლებლობა? მოსარჩელის ახსნა-განმარტების 

მიხედვით, მისი მეუღლის დაკავების შემდეგ იგი რამოდენიმეჯერ დაიბარეს 

პროკურატურაში და მოსთხოვეს მის საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი ბინების 

სახელმწიფოს სასარგებლოდ გადაცემა. გარდა ამისა, მარინე რუაძემ აღნიშნა, რომ 

სამართალდამცავი ორგანოებიდან ამავე საკითხზე დაუკავშირდნენ ტელეფონის 

საშუალებით, ხოლო ერთხელ პროკურატურის თანამშრომლები დახვდნენ სახლთან. 

მოსარჩელის ახსნა-განმარტების ანალიზიდან გამომდინარე, მის მიმართ ზეწოლა 

ხორციელდებოდა პერმანენტულად და სხვადასხვა ფორმით. ამ შემთხვევაში მარინე 

რუაძის მაქსიმალური შესაძლებლობა  სასამართლოსათვის ინფორმაციის მიწოდების 

თვალსაზრისით, არის პროკურატურის იმ თანამშრომლების იდენტიფიცირება, ვინც 

უშუალოდ ამყარებდა მასთან კომუნიკაციას, რაც მის მიერ იქნა შესრულებული, კერძოდ, 

მან სასამართლო სხდომაზე მიუთითა ყველა თანამშრომლის სახელი და გვარი. 

 

განსხვავებული მდგომარეობაა სახელმწიფოს შესაძლებლობების შეფასებისას ამ 
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მიმართულებით. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოპასუხეს გააჩნდა სრული შესაძლებლობა 
და უფლებამოსილება, წარმოდგენილი ინფორმაციის საფუძველზე გამოეკვლია 
ფაქტობრივი გარემოებები დასახელებული თანამშრომლების ან სხვა მოწმეების 
გამოკითხვის გზით. პროკურატურის შენობაში, სადაც მოსარჩელის განმარტებით, 

მიმდინარეობდა მისი დაკითხვა, დაედგინა ვიზიტის ფაქტი (თარიღი, გამომძიებლის 

ვინაობა და ა.შ.) აღრიცხვის ბარათების ან სხვა დოკუმენტაციის საფუძველზე. გარდა 

ამისა, მნიშვნელოვანია, რომ მარინე რუაძე არ სარგებლობდა არც მოწმის და არც სხვა 

სისხლის-სამართლებრივი სტატუსით. შესაბამისად, თუ ნამდვილად დასტურდებოდა 

მისი ვიზიტი პროკურატურაში, სახელმწიფოს სრული უფლებამოსილება გააჩნდა, 

შეესწავლა ამ ვიზიტის მიზანი და მოტივი გასაუბრების ოქმების ან სხვა დოკუმენტაციის 

შესწავლის გზით. ამის სანაცვლოდ, მთავრობას არ წარმოუდგენია არანაირი არგუმენტი 

მოსარჩელის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საწინააღმდეგოდ. უფრო მეტიც, 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2004 წლის 6 აპრილის 

გადაწყვეტილებით (AHMET OZKAN VS TURKEY) დადგენილი ვალდებულებების  

უგულვებელყოფით, არ გაუკეთებია არანაირი განმარტება ამ ინფორმაციის 

მოუწოდებლობის საპატიო მიზეზების არსებობაზე.  

 

სასამართლო ასევე მიიჩნევს, რომ მცდარია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს პოზიცია, რომ იგი ამ დავის ფარგლებში არ არის 

პასუხისმგებელი პროკურატურის მუშაკების მოქმედებებზე და არ ევალებოდა ამ 

საკითხების გამოკვლევა. სასამართლო განმარტავს, რომ განსახილველ შემთხვევაში იგი 

არ წარმოადგენს მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს სტრუქტურულ ერთეულს და არ არის შებოჭილი მისი უშუალო 

ინტერესებით. სახელმწიფოს ფუნქციონირების სპეციფიკა სხვადასხვა სფეროში, 

ურთიერთობის შინაარსის გათვალისწინებით, განსაზღვრულია მისი სტრუქტურული 

ერთეულების მოღვაწეობით, თუმცა ამით არ ირღვევა სახელმწიფოს - ერთიანი 

სუბიექტის პრინციპი. მოსარჩელის ახსნა-განმარტების შინაარსი გულისხმობს მის 

მიმართ სახელმწიფოს ძალადობას გარიგებების გაფორმების მიზნით. შესაბამისად, არა 

აქვს მნიშვნელობა, რომელი სტრუქტურული ერთეულის მეშვეობით ახორციელებდა 

სახელმწიფო ამ ქმედებას, რადგან ეს გარემოება არ გამორიცხავს მისი, როგორც ერთიანი 

სუბიექტის პასუხისმგებლობას. პროცესუალურ-სამართლებრივი სპეციფიკა, რომ ამ 

დავის ფარგლებში მთავრობა წარმოდგენილია საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროთი, არ ათავისუფლებდა მას ამ საკითხების მოკვლევის 

ვალდებულებისაგან, ვინაიდან ჩუქების ხელშეკრულებით საკუთრება წარმოეშვა 

სახელმწიფოს, როგორც კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტს. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სსიპ 

„სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო“ კი განსახილველ დავაში სწორედ 

სახელმწიფოს წარმოადგენენ, როგორც მისი ქონების მართვა-განკარგვაზე 

უფლებამოსილებით აღჭურვილი ადმინისტრაციული ორგანო. შესაბამისად, მას, 

როგორც პროცესის მონაწილეს, გააჩნდა ვალდებულება, სასამართლოსთვის 

წარმოედგინა მტკიცებულებები სახელმწიფო ორგანოებში არსებული ინფორმაციის 

სახით, რომელთა მოპოვების შესაძლებლობაც, მისთვის, როგორც ადმინისტრაციული 
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ორგანოსთვის, საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, ხელმისაწვდომია. 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს, რომ 

2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების ხელშეკრულებები არ გაფორმებულა მარინე რუაძის 

ნების თავისუფალი ფორმირების პირობებში და ამ გარიგებების დადებისას 
განვითარებული მოვლენები შეესაბამება მოსარჩელის მიერ მითითებულ ფაქტობრივ 
გარემოებებს.  
 
სამართლებრივ სივრცეში ყველა იურიდიული მნიშვნელობის მოქმედება, მათ შორის, 
კანონით მინიჭებული უფლებების რეალიზაცია უნდა მიმდინარეობდეს 
კონსტიტუციური მართლწესრიგის ჩარჩოებში. ადამიანის ყველა ძირითადი უფლება 
გარანტირებულია მხოლოდ კონსტიტუციის ფარგლებში და სახელმწიფო, რომელიც 
ფუნქციონირებს სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებით სავალდებულო წესით 
უზრუნველყოფს მათი განხორციელების მექანიზმებს.  
 

როგორც აღინიშნა, მოსარჩელის მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს 

სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლი, რომელიც არეგულირებს ამორალური გარიგების 

სამართლებრივ მდგომარეობას და ამავე კოდექსის 85-ე მუხლი, სადაც მოწესრიგებულია 

იძულებით დადებული გარიგების ბათილობის საკითხები. 

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 85-ე მუხლის თანახმად, გარიგების დადების 

მიზნით იმ პირის იძულება (ძალადობა ან მუქარა), რომელმაც დადო გარიგება, ანიჭებს ამ 

პირს გარიგების ბათილობის მოთხოვნის უფლებას მაშინაც, როცა იძულება 

მომდინარეობს მესამე პირისაგან. 
 

უმრავლეს შემთხვევაში, ძალადობის ან მუქარის საფუძველზე დაზარალებული იბოჭება 

ვალდებულებით ნების თავისუფალი გამოვლენის პირობებში, თუმცა ამ ნების 

ფორმირება ხორციელდება გარე ფაქტორების ზეგავლენით, რაც იძულებით დადებული 

გარიგების განმსაზღვრელი ნიშანია. მოტივი, რომელიც ამ ტიპის გარიგებებს ახასიათებს, 

არის შიში, რომელსაც დაზარალებული განიცდის. გარდა ამისა, ასევე მნიშვნელოვანია 

მიზეზობრივი კავშირის დადგენა იძულებასა და გარიგების დადებას შორის.  ამ კუთხით 

წარმოდგენილია ის მნიშვნელოვანი ელემენტები, რომელიც ქმნის იძულებით 

დადებული გარიგების კვალიფიკაციას.  

 

როგორც აღინიშნა, იძულების ნორმატიული შინაარსი მოცემულია ძალადობისა და 

მუქარის შემადგენლობით. განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლოს კვლევის საგანს 

მუქარით განხორციელებული იძულება წარმოადგენს, რადგან ძალადობა განიხილება 

ფიზიკური ზემოქმედების კონტექსტით, ხოლო სარჩელში ასახული ფაქტობრივი 

შემადგენლობა არ არის წარმოდგენილი ასეთი შინაარსით. სასამართლო განმარტავს, რომ 

მუქარის, როგორც იძულების ერთ-ერთი კომპონენტის შეფასებისას, მხედველობაში 

უნდა იქნეს მიღებული რამდენიმე ფაქტორი. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ 

მუქარა თავისი ხასიათის უნდა იყოს სახიფათო. კვლევის ეს სეგმენტი, გულისხმობს 
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მუქარის რეალიზაციის ალბათობის ხარისხის დადგენას, ერთის მხრივ დაზარალებულის 

პიროვნულ თვისებებთან შესაბამისობაში და მეორე მხრივ მდგომარეობისა და 

გარემოებების გათვალისწინებით (სუბიექტური და ობიექტური კრიტერიუმები).  

 

მუქარის მეორე მნიშვნელოვანი თვისებაა, მისი მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი. მუქარა, 

რომელსაც გააჩნია მართლზომიერი საფუძველი, არ შეიძლება განხილული იქნეს 

როგორც იძულებით დადებული გარიგების ბათილობის წინაპირობა. სამოქალაქო 

კოდექსის 88-ე მუხლის თანახმად, 85-87-ე მუხლების მიხედვით იძულებად არ 

ჩაითვლება ისეთი მოქმედებები, რომლებიც არ ხორციელდება არც 

მართლსაწინააღმდეგო მიზნით და არც მართლსაწინააღმდეგო საშუალებათა 

გამოყენებით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა საშუალება და მიზანი ერთმანეთს არ 

შეესაბამება. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მუქარის განმხორციელებელს გააჩნია ამ ქმედების 
რეალიზაციის კანონით მინიჭებული უფლება, რაც არ უნდა ბოროტი განზრახვით 
იყენებდეს იგი ამ უფლებამოსილებას, იმთავითვე გამოირიცხება მუქარის 
მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი. მოსარჩელის განმარტებით, მის მიმართ მუქარის 

შინაარსი გულისხმობდა, საცხოვრებელი ბინების გადაცემის სანაცვლოდ მარინე რუაძის 

მეუღლისათვის საპროცესო გარიგების გაფორმებას, სასჯელზე შეთანხმებით. საპროცესო 

შეთანხმების სამართლებრივ ბუნებას სასამართლო დეტალურად განიხილავს 

მოთხოვნის შემდეგი საფუძვლის შეფასებისას, თუმცა იძულებით დადებული გარიგების 

კონტექსტში, მნიშვნელოვანია მისი გაფორმების პროცედურა. 

 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი არ ითვალისწინებს საპროცესო გარიგების 

ნორმატიულ წინაპირობებს და წარმოადგენს სახელწმიფოს დისკრეციას, მისი 

შეფასებით, მნიშვნელოვანი მოტივების არსებობისას დაასრულოს სისხლის - 

სამართლებრივი წარმოება გარიგებით. არავის არა აქვს უფლება მოსთხოვოს 

სახელმწიფოს საპროცესო შეთანხმების დადება სავალდებულო ფორმით. დისკრეციის 

ფარგლებში, სახელმწიფოს ამ ექსკლუზიური უფლების გამოყენება, ნებისმიერი 
ნეგატიური მიზნებითაც, ვერ იქნება განხილული, როგორც მართლსაწინააღმდეგო. მარინე 
რუაძის მიმართ არსებული მუქარა, მისი რეალიზაციის შემთხვევაშიც, დასრულდებოდა 
საპროცესო შეთახმებაზე უარის თქმით. მოსარჩელის მხრიდან, ჩუქების ხელშეკრულებაზე 
უარის თქმის შემთხვევაშიც, გამოირიცხებოდა ნუგზარ ბარბაქაძის მიმართ საფრთხის 
რაიმე დოზით არსებობა, რადგან მისი მიმართ წარდგენილი ბრალის შეფასება 
გაგრძელდებოდა სასამართლოში სამართალწარმოების გზით. ამ შემთხვევაში, 

სახელმწიფოს გააჩნდა სრული ლეგიტიმაცია, საკუთარი შეხედულებით გადაეწყვიტა 

საპროცესო შეთანხმების ბედი. ამდენად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ მაშინაც თუ მარინე 

რუაძის მიმართ მუქარის შინაარსი გულისხმობდა ხელშეკრულების გაფორმებაზე უარის 

თქმისას საპროცესო შეთანხმებაზე უარს, ამგვარი ქმედება ვერ იქნება განხილული, 

როგორც მართლსაწინააღმდეგო, რადგან სახელმწიფო ისედაც სარგებლობდა ამ 

ინსტიტუტის გამოყენებაზე უარის თქმის ლეგიტიმური უფლებით. ამდენად, 
მოსარჩელის მიერ წარმოდგენილი ფაქტები არ შეესაბამება იძულებით დადებული 
გარიგების ნორმატიულ შინაარს.  ვინაიდან, სასამართლო ვერ განიხილავს სახელმწიფოს 

მოქმედებებს იძულებით დადებული გარიგების კონტექსტში, არ არის აქტუალური 
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მოპასუხის არგუმენტის შეფასება შეცილების 1 წლიანი ვადის დარღვევის შესახებ.  

 

განსხვავებული მდგომარეობაა, როდესაც სახელმწიფო, საპროცესო შეთანხმების 
ინსტიტუტს იყენებს არა მისი საჯარო-სამართლებრივი ფუნქციის შესასრულებლად, 
არამედ სთავაზობს მას მხარეს მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით, რასაც 
სასამართლო ამორალურად მიიჩნევს.  
 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლის თანახმად, ბათილია გარიგება, 

რომელიც არღვევს კანონით დადგენილ წესსა და აკრძალვებს, ეწინააღმდეგება საჯარო 

წესრიგს ან ზნეობის ნორმებს. 

 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2014 წლის 15 აპრილის გადაწყვეტილების 

თანახმად (საქმე #2ბ/4686-13) ".....გარიგების მართლსაწინააღმდეგობისა და 

ამორალურობის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება მხარეთა ნებას ენიჭება. 

თუმცა, არ არის აუცილებელი მხარეთა ნება იყოს თანმხვედრი, ანუ გარიგების დადების 

ამორალური და მართლსაწინააღმდეგო მოტივი და მიზანი ორივე მხარეს ამოძრავებდეს. 

გარიგების ამორალურად და მართლსაწინააღმდეგოდ მიჩნევის მიზნებისათვის 

საკმარისია გარიგების ერთ-ერთი მხარის არამართლზომიერი, ამორალური განზრახვა 

....". სარჩელში ასახული ფაქტობრივი შემადგენლობის შეფასებისას, სასამართლომ 

მიიჩნია, რომ 2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების ხელშეკრულებების მოტივი არ იყო 

განპირობებული მორალური კატეგორიებით და დადებულია საპროცესო შეთანხმების 

ფარგლებში. 

 

საპროცესო შეთანხმების იურიდიული ფუნქცია და მიზნები დეტალურად 
განმარტებულია, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2014 წლის 24 აპრილის 
გადაწყვეტილებაში (ნაცვლიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ) სადაც აღნიშნულია, რომ 

..... ევროპული სისხლის სამართლის სისტემებისათვის დამახასიათებელია, რომ 

ბრალდებულმა მიიღოს მსუბუქი  სასჯელი ან სასჯელისაგან გათავისუფლდეს 

დანაშაულის აღიარებისა და გამოძიებასთან თანამშრომლობის გამო....". ამავე 

გადაწყვეტილებაში ასახულია, რომ საპროცესო შეთანხმებას გააჩნია საჯარო-

სამართლებრივი მიზნები, რომელიც ემსახურება სწრაფი მართლმსაჯულების 

განხორციელებას, გამოყენებული იქნეს მსუბუქი სასჯელები და შემცირდეს პატიმართა 

რაოდენობა. ეროვნულ სისხლის - სამართლებრივ სივრცეში ამ ინსტიტუტის 

რეალიზაციის ფუნქცია და მიზნები შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს მიერ დადგენილ სტანდარტებს. როგორც ზემოთ იქნა აღნიშნული, 

საპროცესო შეთანხმების დადება სახელმწიფოს დისკრეციულ უფლებას წარმოადგენს და 

იგი არ არის შეზღუდული მისი პირობების შერჩევაში. შესაბამისად, სასამართლო არ 

გამორიცხავს სახელმწიფოს მხრიდან სისხლის-სამართლებრივ შეღავათებზე თანხმობას, 

მისთვის ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ. საპროცესო შეთანხმების არსებობა მსგავსი 

პირობებით ლეგიტიმურია და არ სცდება ზემოთ დასახელებულ სტანდარტებს. ამდენად, 
თუკი არსებობს დროში თანხვედრა საპროცესო შეთანხმებასა და ქონების გადაცემას შორის, 
ასევე მათ გააჩნიათ გარკვეული სამართლებრივი ურთიერთკავშირი, სასამართლომ უნდა 
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განსაზღვროს, გულისხმობს თუ არა ამ საპროცესო გარიგების ფარგლებში ქონების 
გადაცემა ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებას, თუ ქონების გადაცემა განხორციელდა 
საპროცესო შეთანხმების გაფორმების „სანაცვლოდ". ამ გარემოების დამტკიცების 

შემთხვევაშიც, სასამართლო ხელმძღვანელობს მტკიცების განაწილების ზემოთ 

მოყვანილი პრინციპით (იხ. 3.2.1. პუნქტი).  

 

ამ შემთხვევაშიც, საგულისხმოა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2014 

წლის 24 აპრილის გადაწყვეტილება (ნაცვლიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ), სადაც 

მითითებულია ".....უპირველესად სასამართლო აღნიშნავს, რომ განმცხადებელმა თავად 

მიმართა პროკურატურას საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით, სადაც ნათლად 

გამოხატა სურვილი აენაზღაურებინა მის მიერ მიყენებული ზიანი....". ასეთი შინაარსით 
განცხადება, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გამოიყენა, როგორც 
მნიშვნელოვანი მტკიცებულება იმ გარემოების დასადასტურებლად, რომ განმცხადებლის 
მიერ თანხის გადაცემა ემსახურებოდა ზიანის ანაზღაურების მიზნებს. შესაბამისად, 

სახელმწიფოს ანალოგიურად  გააჩნდა სრული შესაძლებლობა, ნათლად განესაზღვრა და 

მკაფიოდ დაეფიქსირებინა ქონების გადაცემის მიზნები. ამის საწინააღმდეგოდ, 

მთავრობამ არც ამ ფაქტის მიმართ წარმოადგინა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. 

სასამართლოს ამგვარ დასკვნას ამყარებს ასევე ის გარემოებაც, რომ ნუგზარ ბარბაქაძის 
სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას სახელმწიფო არ სარგებლობდა 
დაზარალებულის სტატუსით და მისი უფლება ზიანის ანაზღაურებაზე ვერ იქნებოდა 
განჭვრეტადი ამ სამართალწარმოების ფარგლებში. 
 

როგორც ზემოთ აღინიშნა, საპროცესო შეთანხმება სისხლის-სამართლებრივი წარმოების 

შემადგენელი კომპონენტია და ხორციელდება საჯარო-სამართლებრივი ფუნქციის 

ფარგლებში. დაუშვებელია მისი გამოყენება მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით. 

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2004 წლის 19 მაისის გადაწყვეტილებაში 

(GUSINSKY VS RUSSIA) განმარტებულია, "...სისხლის-სამართლებრივი წარმოება, როგორც  
საჯარო სამართლის მნიშვნელოვანი ელემენტი, არ უნდა იქცეს სტრატეგიად კომერციული 
მიზნებისათვის.....".  
 

სახელმწიფოსა და ნებისმიერ პირს შორის ურთიერთობები ყალიბდება ნდობის 

პირობებში, სადაც სახელმწიფო, როგორც ერთიანი მექანიზმი, საჯარო ფუნქციების 

განხორციელებით უზრუნველყოფს თითოეული ინდივიდის მშვიდობიან არსებობას და 

განვითარებას. სისხლი-სამართლებრივი წარმოება, როგორც სახელწიფოს საჯარო 

ფუნქციების მნიშვნელოვანი ნაწილი, იმგვარად უნდა იყოს რეალიზებული, რომ  

განამტკიცებდეს ნდობას საზოგადოების მხრიდან. მაშინაც კი, როდესაც მათი 

განხორციელება პირდაპირ შემხებლობაშია პირის კერძო-სამართლებრივ უფლებებთან, 

სახელწმიფოს მაღალი სტატუსი, განსაზღვრავს ქცევის სტანდარტს, რომ მისი 

იურიდიული მოქმედებები უნდა მიმდინარეობდეს კეთილსინდისიერების საბაზისო 

პრინციპის ფარგლებში. ყველა სამართალურთიერთობაში, რომელშიც სახელმწიფო 

მონაწილეობს, ნდობის და კეთილსინდისიერების ხარისხი განსაკუთრებულად მაღალია. 

უფრო მეტიც, მიუხედავად სამართალურთიერთობის კერძო-სამართლებრივი ბუნებისა, 
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კერძო სამართლის სუბიექტების მხრიდან, კონტრაგენტი ძლიერი მხარის, სახელმწიფოს 

ქმედებების მიმართ მოქმედებს კანონიერი ნდობის პრინციპი. (მსგავსი მოსაზრება 
ასახულია თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატის 2014 წლის 
15 აპრილის გადაწყვეტილებაში. საქმე #2ბ/4686-13). 
 
ამორალური გარიგების კონცეფცია კერძო-სამართლებრივ ურთიერთობებში 

კეთილსინდისიერების პრინციპის სავალდებულო დაცვას უკავშირდება. მართალია, 

გარიგება  თავისუფალი ნების თანხვედრაა და კანონი არ ზღუდავს მხარეებს გარიგების 

შინაარსში, თუმცა ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად, მხარეთა ნების 

გამოვლენა მოქცეულია როგორც სამართლებრივი ისე ზნეობრივი რეგულაციის სფეროში.  

 

სამოქალაქო კოდექსის მიზანია, აღმოფხვრას ამ სახის გარიგებებით გამოწვეული 

არახელსაყრელი ქონებრივი  შედეგები. როგორც აღინიშნა, სამოქალაქო მართლწესრიგი 

ითვალისწინებს ზნეობის ნორმების გამოყენებას სამოქალაქო-სამართლებრივი 

ურთიერთობების დასარეგულირებლად. მორალის ნორმები, როგორც სამართლებრივი 

გამოვლინება სოციალურ გარემოში ყალიბდება საზოგადოებრივი შეხედულებების 

საფუძველზე. ზნეობის ნორმები უშუალოდ საზოგადოებაში არსებობენ და მისი წევრების 

ქცევის წესებზე დიდ გავლენას ახდენენ. მორალურ სისტემებს განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა გააჩნიათ სამართლაშეფარდებითი საქმიანობისათვის, რადგან მათი 

განსაზღვრება არ არის ამომწურავი და ეფუძნება, როგორც ზემოთ აღინიშნა, 

საზოგადოების წარმოდგენებს: მაგალითად, სიკეთესა და ბოროტებაზე, ღირსებაზე, 

ეთიკის ნორმებზე და ა.შ. ამდენად, არსებობს ზნეობის საპირისპირო გარემოებები, 

რომლებიც საზოგადოებაში ამორალურ ხასიათს ატარებენ.  ზემოთ მითითებული ნორმა 

კი ამგვარ გარიგებებს ბათილ გარიგებად მიიჩნევს.  თუმცა, აღსანიშნავია, რომ თითოეულ 

სოციალურ გარემოს თავისი დამახასიათებელი მორალური სისტემა გააჩნია. ამიტომ ამ 

საფუძვლით გარიგების ბათილობისას მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული იმ 

კონკრეტული საზოგადოების მორალური შეხედულებები, სადაც წარმოიშვა სადაო 

სამართლებრივი ურთიერთობა.  

 

გარიგების ამორალურობა შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს არა მხოლოდ მის 

შინაარსთან, არამედ მის ხასიათთანაც. შესაბამისად, გარიგება ეწინააღმდეგება ზნეობის 

ნორმებს, როდესაც იგი არსებითად არღვევს ერთ-ერთი მხარის ინტერესებს და 

არათანაბარ პირობებში აყენებს მათ, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ხელშეკრულება  ნების 

თავისუფალი გამოვლენის საფუძველზეა დადებული. 

 

გარიგების ამორალური ბუნების განსაზღვრისას მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, რომ 

ხელშეკრულების ერთი მხარე იმყოფება მძიმე პირობებში, ხოლო მისი კონტრაჰაგენტი 

აცნობიერებს ამას და შეგნებულად იყენებს მის გამოუვალ ვითარებას საკუთარი 

ინტერესების გათვალისწინებით. ამასთან, მნიშვნელოვანია, რომ გარიგების პირობები 

აშკარად არახელსაყრელია დაზარალებულისათვის. ამავდროულად, სასამართლო 

განმარტავს, რომ აღნიშნული ნორმა არ გულისხმობს ნებისმიერი გარიგების ბათილად 

ცნობას, რომელიც დადებულია ნების გამომვლენის აუცილებელი საჭიროებებიდან 
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გამომდინარე, რადგან ამგვარი მიდგომა ეჭვქვეშ დააყენებდა სამოქალაქო ბრუნვის 

სტაბილურობას. სამოქალაქო კოდექსის 54-ე მუხლი სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა 

გარანტიას და იცავს მათ განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩენისგან და 

ამავდროულად, ემსახურება სამოქალაქო ბრუნვის მონაწილეთა ნების ავტონომიის და 

თავისუფლების პრინციპის განმტკიცებას და მისი ზედაპირული გაგების თავიდან 

აცილებას. 

 

ამორალური გარიგების ცნება გამოიყენება, ასევე ისეთ საგამონაკლისო პირობებში, 

როდესაც ნების გამოვლენაზე მძიმე ვითარების ზეგავლენა იმდენად დიდია და იმდენად 

არაგონივრულია ამ ზეგავლენის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება, რომ აშკარად 

გამოირიცხება ნების გამოვლენის თავისუფლების პირობებში ასეთი გარიგების დადება. 

სასამართლო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ 2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების 

ხელშეკრულებების ამორალურად შეფასებისათვის, საკმარისია ის გარემოებაც, რომ 

სახელწიფომ სისხლის-სამართლებრივი ინსტიტუტები გამოიყენა არა მათი 

ლეგიტიმური შინაარსით, არამედ უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების მოპოვების 

მიზნით.  

 

გარდა ამისა, მხედველობაშია მისაღები მარინე რუაძის ირგვლივ არსებული ვითარება, 

რითიც, სასამართლოს მოსაზრებით, სახელწმიფომ ისარგებლა საკუთარი ეკონომიკური 

ინტერესის დასაკმაყოფილებლად. ნუგზარ ბარბაქაძის დაკავების შემდეგ მოსარჩელის, 

ისედაც მძიმე ემოციური მდგომარეობა, მოპასუხემ კიდევ უფრო დაამძიმა, ყოველგვარი 

მოტივების გარეშე, მისი პროკურატურაში მოწვევით, პერმანენტული სატელეფონო 

კავშირით და ა.შ. კომუნიკაციის შინაარსის გათვალისწინებით, რომელიც  მხოლოდ 

ქონებრივი ინტერესით იყო განპირობებული და არა მისი მეუღლის მიმართ მიმდინარე 

საქმის წარმოების შინაარსით, მარინე რუაძეს გააჩნდა ლეგიტიმური უფლება ევარაუდა, 

რომ დაწყებული სისხლის-სამართლებრივი პროცედურები წარმოადგენდა მისი ქონების 

დაუფლების სტრატეგიას, ხოლო სანაცვლოდ  მოპასუხე თანახმა იყო გაეთავისუფლებინა 

პატიმრობაში მყოფი მისი მეუღლე. აღნიშნული ვარაუდი გონივრულად მოსალოდნელია 

ანალოგიურ ვითარებაში მყოფი საშუალო შესაძლებლობების მქონე ადამიანის 

პოზიციიდან. ამ გარემოებებით, მარინე რუაძეს სახელმწიფო ორგანოთა მხრიდან შეექმნა 

მძიმე მდგომარეობა, რამაც განაპირობა მისი მხრიდან გარიგების დადებაზე თანხმობა. 

შესაბამისად, ამ პირობებში დადებული ჩუქების ხელშეკრულება შეესაბამება 

ამორალური გარიგების ნორმატიულ შინაარს და ბათილია. 

 

გარიგების ბათილობის სამართლებრივი შედეგებს განსაზღვრულია სამოქალაქო 

კოდექსით, რომლის ზოგადი პრინციპის თანახმად, ხელშეკრულების ბათილობა იწვევს 

შესრულების რესტიტუციას, ანუ ამ ხელშეკრულებით გამოწვეული სამართლებრივი 

შედეგების ანულირებას. მხარეებს უბრუნდებათ ის პირვანდელი მდგომარეობა, 

რომელიც არსებობდა ხელშეკრულების დადებამდე. 2010 წლის 22 ნოემბრის ჩუქების 

ხელშეკრულებები წარმოადგენს სახელმწიფოს საკუთრების სამართლებრივს საფუძველს 

უძრავ ქონებებზე, მდებარე ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი #39, ფართი 81,40 კვ.მ. (ს/კ 

01.14.06.007.017.01.01.043.) და ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი #39, ფართი 81,40 კვ.მ. 
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(ს/კ 01.14.06.007.017.01.01.042.). ამდენად, მარინე რუაძე ცნობილი უნდა იქნეს ამ უძრავი 

ნივთების მესაკუთრე. 

 

7. საპროცესო ხარჯები 
 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, იმ მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის სასარგებლოდაც იქნა 

გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება მეორე მხარეს, თუნდაც ეს მხარე 

გათავისუფლებული იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სასამართლო ხარჯების 

გადახდისაგან.  თუ სარჩელი დაკმაყოფილებულია ნაწილობრივ, მაშინ მოსარჩელეს ამ 

მუხლში აღნიშნული თანხა მიეკუთვნება სარჩელის იმ მოთხოვნათა პროპორციულად, 

რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით იქნა დაკმაყოფილებული. მოცემულ შემთხვევაში, 

მარინე რუაძის  სარჩელი დაკმაყოფილდა, შესაბამისად, საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროს უნდა დაეკისროს მოსარჩელის მიერ სახელმწიფო 

ბაჟის სახით გადახდილი  3000 ლარის ანაზღაურება. 
 

                                                     სარეზოლუციო ნაწილი  

 

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  53-ე, 243-

ე, 244-ე, 364-ე, 369-ემუხლებით 
 

                                           გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა  
 

1.  მარინე რუაძის სარჩელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს, სსიპ „სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიმართ 

დაკმაყოფილდეს; 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულება, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 

მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 01.14.04.007.017.01.01.042.). 
 

1.2.  ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულება, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 

მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043). 
 

1.3. ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043) და ქ. 

თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 (ს/კ 01.14.04.007.017.01.01.042.) მდებარე 

საცხოვრებელი სახლები დარეგისტრირდეს  მარინე რუაძის საკუთრების 

უფლებით. 
 

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაეკისროს 
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მარინე რუაძის სასარგებლოდ, მის მიერ სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი 3 000 

ლარის ანაზღაურება 

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში  

დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში,  სარეზოლუციო 

ნაწილის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს მეშვეობით. 

 

4. გადაწყვეტილების გასაჩივრების მსურველი მხარე, თუ ის ესწრება გადაწყვეტილების 

გამოცხადებას ან მისთვის ცნობილია გადაწყვეტილების გამოცხადების თარიღი, 

ვალდებულია გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან არა უადრეს 

20 და არა უგვიანეს 30 დღისა, გამოცხადდეს  თბილისის საქალაქო სასამართლოში და 

ჩაიბაროს გადაწყვეტილების ასლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადის ათვლა 

დაიწყება გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 30-ე დღეს. ამ ვადის გაგრძელება და 

აღდგენა დაუშვებელია.    

                     

 

    

                                                 მოსამართლე:                                ზაზა მარტიაშვილი   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საქმე №2/18112-14 
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გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა  
საქართველოს სახელით 

                                                                 სარეზოლუციო ნაწილი   

    10.03.2015 წ.                                                                                                           ქ. თბილისი                                                                                  

                                                                                                                                                    

შესავალი ნაწილი   

 

 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის  

მოსამართლე: ზაზა მარტიაშვილი  

 

სხდომის მდივანი:  სოფიკო პეტრიაშვილი  

 

საქმის განხილვის ფორმა: ზეპირი მოსმენით 
 

მოსარჩელე: მარინე რუაძე 

წარმომადგენელი: იამზე მარიამიძე 
 

მოპასუხეები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

სსიპ ”სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო,  

წარმომადგენლები: ნინო ხაჭაპურიძე, ნინო მამულაშვილი 
 

დავის საგანი: ხელშეკრულების ბათილად ცნობა და ნივთის დაბრუნება  
 

                                                სარეზოლუციო ნაწილი  

 

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  53-ე, 243-

ე, 244-ე, 364-ე, 369-ემუხლებით 
 

                                           გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა  
 

1.  მარინე რუაძის სარჩელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 

სამინისტროს, სსიპ „სახელმწიფო ქონების მართვის ეროვნული სააგენტო“-ს მიმართ 

დაკმაყოფილდეს; 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულება, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 

მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 01.14.04.007.017.01.01.042.). 
 

1.2.  ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროსა და მარინე რუაძეს შორის 2010 წლის 22 ნოემბერს 

გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულება, ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 

მდებარე საცხოვრებელი ბინის თაობაზე (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043). 
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1.3. ქ. თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 (ს/კ 01.014.06.007.017.01.01.043) და ქ. 

თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი №39 (ს/კ 01.14.04.007.017.01.01.042.) მდებარე 

საცხოვრებელი სახლები დარეგისტრირდეს  მარინე რუაძის საკუთრების 

უფლებით. 
 

2. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაეკისროს 

მარინე რუაძის სასარგებლოდ, მის მიერ სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი 3 000 

ლარის ანაზღაურება 

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოში  

დასაბუთებული გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 14 დღის ვადაში,  სარეზოლუციო 

ნაწილის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული წესების დაცვით თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს მეშვეობით. 

 

4. გადაწყვეტილების გასაჩივრების მსურველი მხარე, თუ ის ესწრება გადაწყვეტილების 

გამოცხადებას ან მისთვის ცნობილია გადაწყვეტილების გამოცხადების თარიღი, 

ვალდებულია გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებიდან არა უადრეს 

20 და არა უგვიანეს 30 დღისა, გამოცხადდეს  თბილისის საქალაქო სასამართლოში და 

ჩაიბაროს გადაწყვეტილების ასლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გასაჩივრების ვადის ათვლა 

დაიწყება გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 30-ე დღეს. ამ ვადის გაგრძელება და 

აღდგენა დაუშვებელია.    

                     

 

    

                                                 მოსამართლე:                                ზაზა მარტიაშვილი   

 

 

 

 

 

 


