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საქმე #2/2033-12 

  

გადაწყვეტილება 
საქართველოს სახელით 

                                                                     

03.04.2012 წ.                                                                  ქ. თბილისი                                                                                                                     

                                                                                                                                                        

 

შესავალი ნაწილი   

 

 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის  

მოსამართლე: ზაზა მარტიაშვილი  

 

სხდომის მდივანი:    ქეთევან ქობალია  

 

მოსარჩელე: ნინა წიკლაური, 

წარმომადგენელი: დავით გუნიავა, 

 

მოპასუხე: ზეინაბ ჯორჯიაშვილი, 

წარმომადგენელი:  მიხეილ  თათარაძე, 

  

დავის საგანი: ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა  

 

აღწერილობითი ნაწილი   

 

1. სასარჩელო მოთხოვნა 

 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი 2007 წლის 16 ოქტომბერს ნინა წიკლაურსა და ზეინაბ 

ჯორჯიაშვილს შორის გაფორმებული ჩუქების ხელშეკრულება, როგორც 

თვალთმაქცური გარიგება, უძრავ ქონებაზე, მდებარე  ქ. თბილისი,  გლდანის მე-5 

მ/რ, მე-5 კორპუსი, ბინა #159. 
 

სარჩელი ეფუძნება შემდეგ ფაქტობრივ გარემოებებს: 1980 წლის 30 ივნისის ორდერის 

საფუძველზე მოსარჩელემ მიიღო ერთ ოთახიანი ბინა 1 სართულზე, ქ. თბილისი, 

გლდანის მე-5მ/რ, მე-5 კორპ, ბინა #159, რომელიც აიშენა, როგორც ამხანაგობის 

წევრმა, თავისი სახსრებით. აღნიშნული ბინის პრივატიზება მის მიერ 

განხორციელდა 1993 წლის 24 თებერვალს. მოსარჩელის განმარტებით, იმის გამო, 

რომ არის პენსიონერი, მოხუცებული და სოციალურად დაუცველი ოჯახის წევრი, 

იგი საჭიროებდა მოვლა-პატრონობას.  ამიტომ ნინა წიკლაური შეუთანხმდა თავისი 

გერის შვილს ზეინაბ ჯორჯიაშვილს, რომ აჩუქებდა თბილისის ბინას, სანაცვლოდ კი 
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მოპასუხეს უნდა მოევლო და ერჩინა იგი სიკვდილამდე. 2007 წლის 16 ოქტომბერს 

მხარეთა შორის გაფორმდა ჩუქების ხელშეკრულება.  სარჩელში მითითებულია, რომ 

სადავო ბინა ნინა წიკლაურს გაქირავებული აქვს მის ნათესავზე ირინე ივანისელზე. 

თავიდან ბინის ქირას იღებდა უშუალოდ მოსარჩელე, ხოლო შემდეგ _ ხან 

მოპასუხეც. ამდენად, ნინა წიკლაურს არჩენდა არა ზეინაბ ჯორჯიაშვილი, არამედ 

იგი ცხოვრობდა მიღებული ქირით, ხოლო როდესაც ბინის ქირის მიღება დაიწყო 

მოპასუხემ, ნინა წიკლაური იძულებული გახდა, თავი შეეფარებინა დისათვის. 

მოსარჩელე დღემდე რეგისტრირებულია აღნიშნული ბინის მისამართზე, ხოლო 

მოპასუხე 2 თებერვალს დარეგისტრირდა და ფაქტობრივად ცხოვრობს ბოლნისში. 

მოსარჩელე უარს აცხადებს ზეინაბ ჯორჯიაშვილთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე 

და ითხოვს ჩუქების ხელშეკრულების, როგორც თვალთმაქცური გარიგების, 

ბათილად ცნობას.  

 

2. მოპასუხის პოზიცია 

  

2012 წლის 13 თებერვალს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქოს საქმეთა 

კოლეგიაში შესაგებელი წარმოადგინა ზეინაბ ჯორჯიაშვილმა, რითიც სარჩელი არ 

ცნო. შესაგებელში აღნიშნულია, რომ ჩუქების ხელშეკრულების სანაცვლოდ, მას არ 

გააჩნდა ნინა წიკლაურის მოვლის ვალდებულება. აღნიშნული გარემოება არის 

მცდარი და არ შეესაბამება სიმართლეს. გარდა ამისა, მოპასუხე არ იზიარებს 

მოსარჩელის არგუმენტს ბინის ქირის მიღების თაობაზე და აღნიშნავს, რომ დღემდე 

ამ ქირას იღებს ნინა წიკლაური და დაახლოებით წელიწადი კიდევ მოუწევს მისი 

აღება, რადგან ქირავნობის ხელშეკრულება გაფორმებულია ამ დროის 

ხანგრძლივობით. ასევე გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ მას საკუთრებაში 

დარჩა მისი მეუღლის საცხოვრებელი ბინა. 2011 წლის ნოემბრის თვემდე, წლების 

განმავლობაში  უვლიდა მოსარჩელეს, ხოლო მას შემდეგ, რაც იგი წავიდა სტუმრად 

თავის დებთან, წამოაყენა პრეტენზია ბინის დაბრუნების თაობაზე. მოპასუხე 

აღნიშნავს, რომ ნინა წიკლაურმა საკუთარი სურვილით გამოხატა კეთილი ნება და 

თავისივე სურვილით აჩუქა სადავო საცხოვრებელი ბინა. მათ შორის არ არსეობს 

ისეთი გარიგება, რომელიც საცილოდ გახდიდა მას და რომ ყოფილიყო კიდეც ასეთი 

გარემოება, მაინც გასულია ხანდაზმულობის ვადები. 
 

3. ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1. უდავო ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1.1. ნინა წიკლაური წლების განმავლობაში არარეგისტრირებულ ქორწინებაში 

იმყოფებოდა ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილთან. 
 

3.1.2. მოპასუხე ზეინაბ ჯორჯიაშვილი წარმოადგენს ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილის 

შვილის _ ელეკო ჯორჯიაშვილის შვილს.  

 

3.1.3. ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილის გარდაცვალების შემდეგ, ნინა წიკლაური წლების 

განმავლობაში აგრძელებდა ცხოვრებას ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილის საკუთრებაში 
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არსებულ საცხოვრებელ ბინაში, მდებარე თეთრიწყაროს რაიონი, სოფ. 

ჯორჯიაშვილი, სადაც ეწეოდა სოფლის მეურნეობას.  

 

3.1.4. ამჟამად ნინა წიკლაური ცხოვრობს მის დასთან დუშეთის რაიონში. 

 

3.1.5.  ქ. თბილისი,  გლდანის მე-5 მ/რ, მე-5 კორპუსი, ბინა #159-ში მდებარე 

საცხოვრებელი სახლით ქირავნობის ხელშეკრულების საფუძველზე სარგებლობს 

ირინე ივანისელი, რომელიც აღნიშნული ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ქირას 

ყოველთვიურად უხდის ნინა წიკლაურს.  

 

3.2. დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.2.1. 2007 წლის 16 ოქტომბერს ნინა წიკლაურსა და ზეინაბ ჯორჯიაშვილს შორის 

გაფორმდა ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზეც ქ. თბილისი, გლდანის 

მე-5 მ/რ, მე-5 კორპუსი, ბინა #159-ში მდებარე უძრავი ქონება აღირიცხა ზეინაბ 

ჯორჯიაშვილის საკუთრებაში. 
 

     მტკიცებულება: 2007 წლის 16 ოქტომბრის ჩუქების ხელშეკრულება (ს.ფ. 13) 
                       ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან  
 
3.2.2. საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე სხვა ფაქტობრივი გარემოებები მხარეებს 
სადავოდ არ გაუხდიათ. 
 

სამოტივაციო ნაწილი  

 

4. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა 

 

სასამართლომ განიხილა ნინა წიკლაურის სარჩელი, შეისწავლა საქმეში არსებული 

მასალები და მიიჩნია, რომ დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები არ შეესაბამება 

მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებს. 
 

5. კანონები, რომლებითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა  

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 56-ე მუხლი 

  

6. სამართლებრივი შეფასება 

 

6.1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, თუ 

მოსაჩვენებლად დადებული გარიგებით მხარეებს სურთ სხვა გარიგების დაფარვა, 

მაშინ გამოიყენება დაფარული გარიგების მიმართ მოქმედი წესები (თვალთმაქცური 

გარიგება). აღნიშნული ნორმის მიხედვით, თვალთმაქცური გარიგების დროს, 

მართალია, ნების გამოვლენა მიმართულია სამართლებრივი შედეგების 

დადგომისაკენ, თუმცა არა იმ ხელშეკრულების შესაბამისად, რომელზეც მხარეები 

თანხმდებიან. ამგვარი გარიგების მიზანს წარმოადგენს იმ გარიგების დაფარვა, 

რომლის მიღწევის სურვილი მხარეებს რეალურად გააჩნიათ. ამ შემთხვევაში 
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არსებობს ორი გარიგება, ერთი თვალთმაქცური და მეორე _ რომელიც მხარეებმა 

უშუალოდ გაითვალისწინეს. ამდენად, თვალთმაქცური გარიგება ერთგვარად ფარავს 

ნამდვილ გარიგებას, შესაბამისად, მას არ გააჩნია სამართლებრივი საფუძველი და 

იგი ბათილია. თუმცა, ამ საფუძვლით გარიგების ბათილობას გარკვეული 

სპეციფიკურობა ახასიათებს. კანონმდებლის ასეთი დამოკიდებულება 

განპირობებულია მხარეთა რეალური ნების გათვალისწინებით. ხშირ შემთხვევაში, 

მხარეები ვერ ერკვევიან, რა შინაარსის ხელშეკრულების გაფორმება სურთ ან კიდევ 

ვერ ასხვავებენ ერთმანეთისაგან გარიგების სხვადასხვა ტიპებს. სამოქალაქო კოდექსი 

შესაძლებლობას ანიჭებს ხელშეკრულების სუბიექტებს, გამოასწორონ დაშვებული 

შეცდომები თვალთმაქცური გარიგების ბათილად ცნობით და მხარეთა შეთანხმების 

მიმართ გამოიყენონ ის მოთხოვნები, რაც დამახასიათებელია იმ გარიგებისათვის, 

რომლის მიღწევაც მხარეებს სურდათ.  

 

სასამართლო განმარტავს, რომ, როდესაც მოჩვენებით დადებული ჩუქების 

ხელშეკრულების მიღმა იფარება სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება, ამგვარ 

ვითარებაში, მოსარჩელის მტკიცების საგანს შეადგენს იმ ფაქტობრივი 

შემადგენლობის დადასტურება, რაც თვალთმაქცური გარიგების ყველა წინაპირობას 

მოიცავს. ამგვარ ვითარებაში, მხარეთა მტკიცებითი ფორმა, როგორც წესი, 

ორიენტირებულია მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებზე და მეტი დამაჯერებლობისათვის, 

მათ მიერ დასახელებულ მოწმეთა თანაფარდობაზე.სასამართლო მიიჩნევს, რომ თუ 

მოსარჩელის არგუმენტაცია გამყარებულია მოწმეთა ჩვენებებით, ამ მტკიცებულებით 

უნდა დასტურდებოდეს ყველა იმ გარემოების არსებობა, რომელიც თვალთმაქცური 

გარიგების შემადგენლობას ქმნის, ხოლო დასკვნა იმის შესახებ ჩაითვალოს თუ არა 

თვალთმაქცურად გარიგება, უნდა გამოიტანოს სასამართლომ დადგენილი 

ფაქტობრივი გარემოებების შეფასების საფუძველზე. ამდენად, მოწმეთა მიერ ხდება 

არა გარიგების თვალთმაქცურობის დადასტურება ან უარყოფა, არამედ _ იმ 

გარემოებებისა, რომელთა საფუძველზეც სასამართლომ შესაბამისი დასკვნა უნდა 

გააკეთოს.  

 

სასამართლო მიიჩნევს, რომ როდესაც საკითხი ეხება ჩუქების ხელშკრულებას, მისი 

მოჩვენებით გარიგებად შეფასებისათვის მნიშვნელოვანია, გამოიკვეთოს ჩუქების 

ხელშეკრულების დადებისას მხარეთა ნების განმსაზღვრელი ორი ძირითადი 

კრიტერიუმი: მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობა და გამჩუქებლის 
მატერიალური მდგომარეობა. ფაქტობრივი გარემოებები უნდა დადგინდეს ამ 

კრიტერიუმების არსებობის შეფასების კუთხით, ხოლო დასახელებული 

კრიტერიუმების შეფასებისას სასამართლომ მხედველობაში უნდა მიიღოს 

ანალოგიურ გარემოებებში გონიერი ადამიანის ქცევის სტანდარტი. ამ 

თვალსაზრისით, როგორც აღინიშნა, პირველ და ყველაზე მნიშვნელოვან 

წინაპირობას წარმოადგენს ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებამდე მხარეთა შორის 

არსებული ურთიერთობა, რაც, როგორც წესი, განაპირობებს მჩუქებლის მიერ 

ჩუქების ხელშეკრულების დადების მოტივის ჩამოყალიბებას. ჩუქების 

ხელშეკრულების უსასყიდლო ხასითი მის ძირითად მაკვალიფიცირებელ 

წინაპირობას წარმოადგენს. ამიტომ, იგი შესაძლებელია, სხვადასხვა მოტივებით  
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იყოს განპირობებული, რომლებიც ძირითადად მორალური ნიშნებით არის 

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 და მათი ურთიერთობა მხოლოდ ყოფით საწყისებზეა 

აგებული გონივრულობის სტანდარტის გათვალიწინებით, ამგვარი ვითარება ვერ 

გახდება ჩუქების ხელშეკრულების წინაპირობა, შესაბამისად, ალბათობის მაღალი 

ხარისხით არსებობს გონივრული ეჭვი, რომ ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებისას 

გამჩუქებელი ხელმძღვანელობდა არა ამ ტიპის ხელშეკრულებისათვის 

დამახასიათებელი მოტივებით, არამედ გარკვეული კომერციული ინტერესით. 
 

გონივრული ქცევის სტანდარის გათვალიწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ 

ჩუქების ხელშეკრულების თვალთმაქცურ გარიგებად მაკვალიფიცირებელ მეორე 

კრიტერიუმს წარმოადგენს გამჩუქებლის მატერიალური შესაძლებლობის შეფასება 

საჩუქრის მოცულობის გათვალისწინებით. ამ თვალსაზრისით საგულისხმოა 

გამჩუქებლის მიერ მინიმუმ საკუთარი თავისა და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების 

რჩენის შესაძლებლობა, როგორც ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებამდე, ისე _ 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. პირის სურვილი, 

მადლიერება ან სხვა მორალური მოტივებით გამოწვეული 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 
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ანულირება. 

 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს დასკვნა, რომ თუ მხარეებს არ 

გააჩნიათ შესაბამისი ურთიერთობა, რამაც შესაძლოა, წარმოშვას ჩუქების 

ხელშკრულებისათვის დამახასიათებელი მორალური მოტივები ან/და გამჩუქებელს 

არ გააჩნია დამოუკიდებლად საკუთარი თავისა და მის კმაყოფაზე მყოფი პირების 

რჩენის უნარი, ასეთი ჩექების ხელშეკრულება სხვა მოტივებით არის 

განპირობებული, მხარეთა ნება მიმართულია რეალურად სხვა, ორმხრივად 

სარგებლიანი შედეგების დადგომისაკენ და არა მხოლოდ დასაჩუქრებულის, არამედ 

_ გამჩუქებლისთვისაც გარკვეული მატერიალური სარგებლის მოტანას ისახავს 

მიზნად, ხოლო დასაჩუქრებულისთვის გარკვეულ ვალდებულებებს წარმოშობს. 

როდესაც არ არსებობს ჩუქების ხელშკრულების დადების ზემოაღნიშნული 

წინაპირობები, მიუხედავად იმისა, რომ გარეგანი გამოვლინებით მხარეებმა ჩუქების 

ხელშეკრულების ნება გამოავლინეს და მათ შორის დადებულ ხელშეკრულებას 

,,ჩუქება” უწოდეს, სამოქალაქო ბრუნვისათვის დამახასიათებელი  გონივრული 

ქცევის სტანდარტის გათვალისწინებით, იქმნება ალბათობის მაღალი ხარისხის 

ვარაუდი, რომ ,,ჩუქების” ხელშეკრულების მიღმა სხვა ორმხრივი ხელშეკრულება 

დგას. 
 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, უპირველეს ყოვლისა, განსახილველი 

დავის არსის შეფასებისას სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, 

რომ ზეინაბ ჯორჯიაშვილი წარმოდგენს ნინა წიკლაურის არარეგისტრირებული 

მეუღლის შვილის შვილს. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ მოსარჩელე წლების 

განმავლობაში ცხოვრობდა თეთრიწყაროს რაიონი, სოფ. ჯორჯიაშვილში, მოპასუხის 

მეზობლად და კეთილგანწყობილი ურთიერთობა გააჩნდა მის ოჯახთან, 

განსაკუთრებით _ ზეინაბ ჯორჯიაშვილთან. ამაზე მეტყველებს ის ფაქტიც, რომ 

2007 წლის 16 ოქტომბერს ჩუქების ხელშეკრულების გაფორმებისას, ზეინაბ 

ჯორჯიაშვილი თბილისში იმყოფებოდა სწორედ ნინა წიკლაურის თხოვნით და მისი 

ინტერესებიდან გამომდინარე. ამ კუთხით მნიშვნელოვანია მოწმეთა ჩვენებებით 

დადასტურებული გარემოება, რომ ჯორჯიაშვილების ოჯახი ხშირად ეხმარებოდა 

ნინა წიკლაურს როგორც სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში, ასევე სხვა ყოფით 

ურთიერთობებში. ამდენად, მხარეთა შორის არსებული ურთიერთობა 

ყალიბდებოდა წლების განმავლობაში და ეფუძნებოდა ოჯახური ურთიერთობების 

პრინციპს. ამის გათვალიწინებით, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ნინა წიკლაურს 

გააჩნდა საკმარისი მორალური მოტივები, რომ გამოეხატა ზეინაბ ჯორჯიაშვილის 

მიმართ კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება და აღნიშნული აესახა თუნდაც 

ჩუქების ხელშეკრულების დადებაში. ამას მეტყველებს ასევე ის გარემოებაც, რომ 

მოსარჩელეს არაერთხელ გაუჟღერებია ასეთი სურვილი.  

 

6.2. არ არსებობს ასევე ჩუქების ხელშეკრულების თვალთმაქცურ გარიგებად 

მაკვალიფიცირებელი მეორე წინაპირობა, რომელიც გამჩუქებლის მატერიალურ 

შესაძლებლობებთან, მის საარსებო პირობებთან არის დაკავშირებული. როგორც 

აღინიშნა, ნინა წიკლაური ცხოვრობდა ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილის საცხოვრებელ 
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სახლში თეთრიწყაროს რაიონი სოფ. ჯორჯიაშვილში. მართალია, აღნიშნული 

უძრავი ქონება დღემდე რეგისტრირებულია ნიკოლოზ ჯორჯიაშვილის სახელზე, 

თუმცა მისი გარდაცვალების შემდეგაც მოსარჩელე წლების განმავლობაში, 

დაუბრკოლებლად აგრძელებდა იქ ცხოვრებას და საკუთარი ინტერესების 

შესაბამისად უძღვებოდა იქ არსებულ მეურნეობას. თუ ხელშერულების რეალურ 

მიზანს წარმოდგენდა სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების გაფორმება, აქაც 

გასათვალიწინებელია ორი მნიშვნელოვანი გარემოება, რაც მხარეთა პოზიციების 

შეჯერებისას გამოიკვეთა. კერძოდ, ნინა წიკლაურს არ გააჩნდა სამისდღეშიო რჩენის 

მესამე პირისგან მიღების საჭიროება, ვინაიდან მას საკუთარი საარსებო წყარო 

გააჩნდა ბინის ქირისა და პენსიის სახით, ხოლო მეორეს მხრივ _ ზეინაბ 

ჯორჯიაშვილს არ გააჩნდა საკმარისი მატერიალური სახსრები მის სარჩენად, რაც 

ნინა წიკლაურისთვის იმთავითვე იყო ცნობილი, ვინაიდან მისივე განმარტებით, 

პირიქით, მატერიალურად თვითონვე ეხმარებოდა ჯორჯიაშვილების ოჯახს, ხოლო 

ისინი მას ეხმარებოდნენ ფიზიკური შრომით, სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოების 

წარმოებაში. მოსარჩელის განმარტებით, ჯორჯიაშვილების ოჯახი მისთვის 

პროდუქტებს იძენდა მის მიერვე მიცემული თანხებით, ვინაიდან მათარ გააჩნდათ 

საამისოდ საჭირო შესაძლებლობა.  ამდენად, არ იკვეთება, იმ ,,დაფარული 

გარიგების” _ სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულების დადების მთავარი მოტივების 

არსებობა, რომელზედაც მოსარჩელე მიუთითებს. მისი არგუმენტების 

საპირისპიროდ, სრულად დასტურდება ჩუქების ხელშეკრულების დადებისათვის 

განმსაზღვრელი ორივე წინაპირობის არსებობა. ამდენად, საქმის გარემოებებით არ 

დასტურდება, რომ მხარეებმა ჩუქების ხელშეკრულების დადებით სხვა მათთვის 

სასურველი გარიგება _ სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება ,,დაფარეს”. 

 

7. საპროცესო ხარჯები 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის პირველის 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. აღნიშნული ნორმის გათვალისწინებით, რადგან ნინა წიკლაურის 

სარჩელი არ დაკმაყოფილდა, მოპასუხეს არ უნდა დაეკისროს მის მიერ სახელმწიფო 

ბაჟის სახით გადახდილი 1 200 ლარის ანაზღაურება. 

  

8. უზრუნველყოფის ღონისძიებასთან დაკავშირებული საკითხები 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 1991 მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, სარჩელის მიღებაზე უარის თქმის, სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმის, სარჩელის განუხილველად დატოვების ან საქმის წარმოების შეწყვეტის 

შემთხვევაში სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით (განჩინებით) აუქმებს ამ 

სარჩელთან დაკავშირებით გამოყენებულ უზრუნველყოფის ღონისძიებას, რაც 

საჩივრდება ამ გადაწყვეტილების (განჩინების) გასაჩივრებისათვის კანონით 

დადგენილი წესით.  

მოცემულ შემთხვევაში, ვინაიდან ნინა წიკლაურს უარი ეთქვა სარჩელის 
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დაკმაყოფლებაზე, მისი სარჩელის უზრუნველსაყოფად გამოყენებული ღონისძიებაც 

უნდა გაუქმდეს 

 

სარეზოლუციო ნაწილი  

 

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 

53-ე, 1991-ე, 243-ე, 244-ე, 364-ე, 369-ე მუხლებით 

 

                        

    გადაწყვიტა 
 

 

1. ნინა წიკლაურის სარჩელი ზეინაბ ჯორჯიაშვილის მიმართ 2007 წლის 16 

ოქტომბრის ჩუქების ხელშეკრულების, როგორც თვალთმაქცური გარიგების 

ბათილად ცნობის თაობაზე არ დაკმაყოფილდეს; 

 

2. გაუქმდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 

2012 წლის 23 თებერვლის განჩინება სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების 

გატარების თაობაზე და ყადაღა მოეხსნას ზეინაბ ჯორჯიაშვილის საკუთრებაში 

არსებულ უძრავ ქონებას, მდებარე ქ. თბილისი, გლდანის მასივი, მე-5 მ/რ, კორპ 

#5, ბინა 159. (საკადასტრო კოდი: 01.11.10.013.029.01.159). 

 

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს სააპელაციო საჩივრით თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა პალატაში თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მეშვეობით მხარეთათვის 

დასაბუთებული გადაწყვეტილების ასლის გადაცემის მომენტიდან 14 დღის 

ვადაში. 

 

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 სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგიაში და ჩაიბაროს გადაწყვეტილების ასლი. წინააღმდეგ შემთხვევაში 

გასაჩივრების ვადის ათვლა დაიწყება გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან 30-ე 

დღეს. ამ ვადის გაგრძელება და აღდგენა დაუშვებელია.    

                 

 

 

 

 

     მოსამართლე:             ზაზა მარტიაშვილი                                                                                                   
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