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საქმე #2/17071-14 

  

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

                                                                     

19.05.2015 წ.                                                                                                             ქ. თბილისი  

                                                                                                                                                        

შესავალი ნაწილი   

 

 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის  

მოსამართლე: ზაზა მარტიაშვილი  

 

სხდომის მდივანი:  სოფიკო პეტრიაშვილი  

 

საქმის განხილვის ფორმა: ზეპირი მოსმენით 

 

მოსარჩელე: ივერი პიტიურიშვილი 

წარმომადგენელები: მარიამ ცისკაძე, რაჟდენი კუპრაშვილი, მარინე კორძაძე 

 

მოპასუხეები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

წარმომადგენლები: გვანცა გრიგოლია, თამარ ქათამაძე 

  

დავის საგანი: ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ზიანის ანაზღაურება 

 

აღწერილობითი ნაწილი   
 

1. სასარჩელო მოთხოვნა 

 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი 2010 წლის 6 მაისს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და 

პრივატიზების კახეთის სამხარეო სამმართველოსა და ივერი პიტიურიშვილს შორის 

დადებული ჩუქების ხელშეკრულება; 

 

1.2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაეკისროს ივერი პიტიურიშვილის 

სასარგებლოდ 90 615 ლარის ანაზღაურება. 
 

სარჩელი ეფუძნება შემდეგ ფაქტობრივ გარემოებებს: ივერი პიტიურიშვილს 
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საკუთრებაში გააჩნდა გაზსადენი - 3 214 მეტრი, მდებარე გურჯაანის რაიონი, სოფელი 

ქოდალო, რომელიც რეგისტრირებული იყო საჯარო რეესტრში. შსს კონსტიტუციური 

უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსმა 

ზურაბ ლალიაშვილმა და მისმა მოადგილემ ალექსანდრე ბადუღაშვილმა 2009 წელს, 

უფლებამოსილების გადამეტების გზით, ზეწოლა განახორციელეს ივერი 

პიტიურიშვილზე, რომელმაც არსებული გაზსადენი ზეწოლის შედეგად 2010 წლის 6 

მაისს უსასყიდლოდ გადასცა სახელმწიფოს. აღნიშნული ქონება საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გაასხვისა ს/ს "იტერა 

საქართველოზე", რაც დასტურდება 2010 წლის 17 ნოემბრის ამონაწერით საჯარო 

რეესტრიდან. თელავის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 18 თებერვლის 

განაჩენით ალექსანდრე ბადუღაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსით 333-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებაში და სასჯელის 

სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა  1 წლის ვადით. ივერი 

პიტირურიშვილი 2013 წლის დადგენილებით ცნობილი იქნა დაზარალებულად. 

მოსარჩელის განმარტებით, შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 

თანამშრომელთა უკანონო ქმედებების შედეგად მოსარჩელის მიმართ მიყენებული 

ზიანის ოდენობა განისაზღვრება 90 615 ლარის ოდენობით.  

 

2. მოპასუხის პოზიცია 

 

2014 წლის 17 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგიაში შესაგებელი წარმოადგინა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტრომ, რითიც სარჩელი არ ცნო. შესაგებელში აღნიშნულია, რომ 

მოსარჩელის მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენს დელიქტური 

ვალდებულებები, რომელიც რეგულირებულია სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლით. 

ამ ნორმის დისპოზიციით სამინისტროს პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ მაშინ, 

თუ სახეზეა ამ სამართალურთიერთობის ოთხი წინაპირობა: ზიანი, ქმედება, 

მართლწინააღმდეგობა, ბრალი და მიზეზობრივი კავშირი. ამ შემთხვევაში, 

მოსარჩელეს მტკიცებულების სახით წარმოდგენილი აქვს თელავის რაიონული 

სასამართლოს განაჩენი, რომლითაც ცალსახად დასტურდება, რომ საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს არ მიუძღვის ბრალი 

მოსარჩელისათვის ზიანის მიყენებაში. სამინისტრო არის მხოლოდ 2010 წლის 6 მაისის 

ჩუქების ხელშეკრულების მხარე და ქონების მიმღები. გარდა ამისა, მოპასუხე 

მიუთითებს, რომ ივერი პიტიურიშვილის მოთხოვნა არის ხანდაზმული, რადგან 

სამოქალაქო კოდექსი 1008-ე მუხლის თანახმად, დელიქტით გამოწვეული ზიანის 

ანაზღაურების მოთხოვნის უფლების ხანდაზმულობის ვადაა 3 წელი. შესაბამისად, 

ივერი პიტიურიშვილისათვის ზიანის მოთხოვნაზე უფლების ხანდაზმულობის ვადის 

დენა დაიწყო 2010 წლის 6 მაისს, როდესაც მისთვის ცნობილი გახდა ზიანის არსებობის 

შესახებ და დასრულდა 2013 წლის 6 მაისს, ხოლო მის მიერ სარჩელი სასამართლოში 

წარმოდგენილია 2014 წლის 26 მარტს, თითქმის ერთწლიანი დაგვიანებით. მოპასუხე 
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მიუთითებს სამოქალაქო კოდექსის 144-ე მუხლის პირველი ნაწილზე, რომლის 

თანახმად, ხანდაზმულობაზე ვადის გასვლის შემდეგ ვალდებული პირი 

უფლებამოსილია უარი თქვას მოქმედების შესრულებაზე. 

 

2014 წლის 17 ოქტომბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგიაში შესაგებელი წარმოადგინა საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ, რითიც 

სარჩელი არ ცნო. შესაგებელში აღნიშნა, რომ აღნიშნულ საქმეში იგი წარმოადგენს 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლის თანახმად, 

არასათანადო მოპასუხეს, კერძოდ:  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1005 მუხლის 

მიხედვით;  „თუ სახელმწიფო მოსამსახურე განზრახ ან უხეში  გაუფრთხილებლობით 

არღვევს თავის სამსახურებრივ მოვალეობას სხვა პირთა მიმართ, მაშინ სახელმწიფო 

ან ის ორგანო, რომელშიც მოსამსახურე მუშაობს, ვალდებულია აანაზღაუროს 

დამდგარი ზიანი. განზრახვის ან უხეში გაუფრთხილებლობის დროს მოსამსახურე 

სახელმწიფოსთან ერთად სოლიდარულად აგებს პასუხს“.  აღნიშნული მუხლის 

შინაარსიდან გამომდინარე ნათელია, რომ ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება 

ეკისრება იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს და სახელმწიფო მოსამსახურეს რომელთა 

მოქმედებითაც მიადგა ზიანი მოქალაქეს. რაც შეეხება ხსენებული მუხლის (1005-ე 

მუხლი) ჩანაწერს, რომელიც ეხება სახელმწიფოს სოლიდარულ პასუხისმგებლობას 

მოსამსახურის მიერ მიყენებული ზიანის გამო, ხსენებული ჩანაწერი ავტომატურად არ 

ადგენს ფინანსთა სამინისტროს ვალდებულებას ზიანის ანაზღაურებაზე მესამე პირთა 

მიმართ, ვინაიდან ფინანსთა სამინისტრო არ შეიძლება გაიგივებულ იქნას 

სახელმწიფოსთან და წარმოადგენს მას სხვებთან ურთიერთობაში, თუ აღნიშნული 

ვალდებულება არ არის განმტკიცებული კანონით. შესაბამისად, სამართლებრივ 

საფუძველსაა მოკლებული მსჯელობა, რომ მსგავსი კატეგორიის დავებზე მოპასუხეს 

წარმოადგენს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო, ვინაიდან აღნიშნული ლოგიკით 

ნებისმიერ დავაზე, სადაც მხარე ითხოვს ზიანის ანაზღაურებას ამა თუ იმ საბიუჯეტო 

ორგანიზაციის მხრიდან, საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო უნდა გამოვიდეს 

მოპასუხედ და აგოს პასუხი იმ ქმედების გამო, რომელიც მას არ ჩაუდენია. 

გასათვალისწინებელია   „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

უფლებამოსილების და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27-ე 

მუხლის დანაწესი, რომლის შესაბამისად: 1) სამინისტრო ან სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულება უფლებამოსილია გასწიოს სახელმწიფოს წარმომადგენლობა მისთვის 

საქართველოს კანონმდებლობით დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულებისას.   2) თუ 

საქართველოს კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული, აღმასრულებელი 

ხელისუფლების რომელი დაწესებულება ჩიათვლება სახელმწიფოს წარმომადგენლად 

ამა თუ იმ სამართლებრივ ურთიერთობაში, სახელმწიფოს წარმომადგენელს ნიშნავს 

მთავრობა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო ვერ იქნება სახელმწიფოს წარმომადგენელი აღნიშნულ საქმეში, რადგან 

ის არ წარმოვადგენს სამართალურთიერთობის მხარეს, არ ყოფილა ჩართული ამ 

საქმეებში სისხლის სამართლის საქმის წარმოების დროს, როდესაც სასამართლოს 

კანონიერ ძალაში შესული განაჩენის საფუძველზე ბრალდებულად იქნენ ცნობილნი 
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თანამდებობის პირები, რომლებმაც გადაამეტეს სამსახურებრივ უფლებამოსილებას 

აგრეთვე არც მაშინ როდესაც, მოსარჩელე სასამართლო დადგენილების საფუძველზე 

დაზარალებულად იქნა ცნობილი. შესაბამისად, არასწორი იქნება სხვისი ქმედების 

გამო საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსთვის ვალდებულების დაკისრება, რაც 

არამარტო ამ კონკრეტულ საქმეზე, არამედ სხვა მომავალ დავებზეც გამოიწვევს 

არასწორი  პრაქტიკის დამკვიდრებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლის თანახმად, თუ  „საქმის განხილვისას 

სასამართლო დაადგენს, რომ სარჩელი აღძრულია არა იმ პირის წინააღმდეგ, 

რომელმაც პასუხი უნდა აგოს სარჩელზე, მას შეუძლია მოსარჩელის თანხმობით 

შეცვალოს თავდაპირველი მოპასუხე სათანადო მოპასუხით. თუ მოსარჩელე არ არის 

თანახმა თავდაპირველი მოპასუხის სათანადო მოპასუხით შეცვლაზე, სასამართლო 

თავისი გადაწყვეტილებით უარს ეტყვის მოსარჩელეს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე.“ 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოპასუხეს მიაჩნია, რომ ფინანსთა 

სამინისტრო არ წარმოადგენს სასარჩელო მოთხოვნის მოპასუხე მხარეს და 

შესაბამისად ითხოვს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 85-ე მუხლით 

განსაზღვრული წესით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო შეიცვალოს სათანადო 

მოპასუხით. 

 

3. ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1. უდავო ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.1.1. ივერი პიტიურიშვილს საკუთრების უფლებით გააჩნდა ხაზობრივი ნაგებობა - 

გაზსადენი, 3 214 მეტრი. (მდებარე, გურჯაანის რაიონი, სოფ. ქოდალო; ზონა - 51; 

სექტორი - 00; ხაზოვანი ობიექტი - 067; ობიექტის ტიპი - მილსადენი; ობიექტის აღწერა 

- გაზსადენი; ) 
 

3.1.2. 2009 წლიდან ივერი პიტიურიშვილზე პერმანენტულად მიმდინარეობდა 

ზეწოლა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური 

უსაფრთხოების დეპარტამენტის კახეთის რეგიონალური სამმართველოს უფროსის 

მოადგილის ალექსანდრე ბადუღაშვილის მხრიდან მოსარჩელის საკუთრებაში 

არსებული გაზსადენის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემის მიზნით. 
 

3.1.3. 2010 წლის 6 მაისს ერთის მხრივ ივერი პიტიურიშვილსა და მეორე მხრივ 

სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების კახეთის სამხარეო 

სამმართველოს შორის გაფორმდა ჩუქების ხელშეკრულება, რომლის საფუძველზე 

სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაეცა ხაზობრივი ნაგებობა - გაზსადენი, 3 214 მეტრი. 

(მდებარე, გურჯაანის რაიონი, სოფ. ქოდალო; ზონა - 51; სექტორი - 00; ხაზოვანი 

ობიექტი - 067; ობიექტის ტიპი - მილსადენი; ობიექტის აღწერა - გაზსადენი; ) 
 

3.1.4. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის 2010 წლის 
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15 ოქტომბრის ბრძანების საფუძველზე ხაზობრივი ნაგებობა - გაზსადენი, 3 214 

მეტრი, საკუთრებაში გადაეცა ს/ს "იტერა საქართველოს"-ს 

  

3.1.5. თელავის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 18 თებერვლის განაჩენით 

ალექსანდრე ბადუღაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსით 333-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 

განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა  1 წლის ვადით. 

 

3.1.6. ალექსანდრე ბადუღაშვილის მიმართ სისხლის-სამართლებრივი საქმის 

წარმოებისას ივერი პიტიურიშვილის ცნობილი იქნა დაზარალებულად 2013 წლის 18 

მარტის დადგენილებით. 
 

3.2. დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები 

 

3.2.1. სასამართლო დადგენილად მიიჩნევს, რომ ივერი პიტიურიშვილის მიმართ 

მიყენებული ზიანის ოდენობა შეადგენს 90 615 ლარს. 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილის 

თანახმად, თითოეულმა მხარემ უნდა დაამტკიცოს გარემოებანი, რომელზედაც იგი 

ამყარებს თავის მოთხოვნას ან შესაგებელს. აღნიშნული ნორმა შეჯიბრებითობის 

პრინციპის გამოვლინებას წარმოადგეს, რომელიც უზრუნველყოფს სამოქალაქო 

საქმის წარმოებას დავის სახით. მისი შინაარსის შესაბამისად, პროცესის თითოეულ 

მონაწილეს ევალება იმ გარემოების დადასტურება, რომელზეც იგი აპელირებს.   

 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი 

მტკიცების სამართალი აგებულია affirmanti incumbit probatio (ამტკიცებს ფაქტის 
მიმთითებელი) პრინციპზე. მტკიცებულებითი სამართლის მნიშვნელოვანი 

კომპონენტია მტკიცების ტვირთის  გადანაწილება, რაც, ხშირ შემთხვევაში, ხდება 

დადგენილი ზოგადი პრინციპის შესაბამისად. თუმცა, ამგვარი დამოკიდებულება არ 

გამორიცხავს მოპასუხე მხარის პასიურ მდგომარეობას მტკიცებულებების მოპოვების 

მიმართულებით. მოცემულ შემთხვევაში, საქმეში წარმოდგენილია ეგრის-აუდიტის 

2014 წლის 28 თებერვლის დასკვნა, რომლის თანახმად ხაზობრივი ნაგებობის 

ღირებულება განისაზღვრება 90 615 ლარის ოდენობით. ამ გარემოების მიმართ 

სახელმწიფოს პოზიცია შემოიფარგლება მხოლოდ ზოგადი არგუმენტებით და არ არის 

წარმოდგენილი არანაირი მტკიცებულება, რომელიც ასახავდა ღირებულების 

განსხვავებულ მოცულობას. ამასთან, სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს, რომ 

მითითებული გარემოება იმთავითვე იყო ასახული სარჩელის ფაქტობრივ 

მონაცემებში და დართული შესაბამისი მტკიცებულებით. სახელმწიფოს გააჩნდა 

სრული შესაძლებლობა ფაქტების შედავებისას დამოუკიდებლად მოეპოვებინა 

მოსარჩელის პოზიციის გამაბათილებელი მტკიცებულებები. ამის სანაცვლოდ, 
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მოპასუხის არგუმენტს წარმოადგენს მხოლოდ  ეგრის-აუდიტის 2014 წლის 28 

თებერვლის დასკვნის არასაკმარისობა ზიანის მტკიცების თვალსაზრისით. 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 

თანახმად, სასამართლო აფასებს მტკიცებულებებს თავისი შინაგანი რწმენით, 

რომელიც უნდა ემყარებოდეს მათ ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ განხილვას, რის 

შედეგადაც მას გამოაქვს დასკვნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების 

არსებობის ან არარსებობის თაობაზე. საპროცესო კოდექსი, აწესებს მტკიცების 

განაწილების სტანდარტს, თუმცა თითოეული მტკიცებულების შეფასებას, 

სასამართლოს შინაგან რწმენას უკავშირებს. მტკიცებულებათა შინაგანი რწმენით 

შეფასება, როგორ სამოქალაქო პროცესის მთავარი პრინციპი ცხადჰყოფს, რომ 

არავითარ მტკიცებულებას არ გააჩნია წინასწარ დადგენილი ძალა. მიუხედავად იმისა, 

რომ სასამართლოს შინაგანი რწმენა განპირობებულია სუბიექტური კრიტერიუმით, 

აღნიშნული პრინციპი არ არის შეუზღუდავად უზრუნველყოფილი და უნდა 

ეფუძნებოდეს მტკიცებულებათა ყოველმხრივ გამოკვლევას. ფაქტობრივი გარემოების 

სპეციფიკიდან გამომდინარე, სასამართლო საკმარისად მიიჩნევს მოსარჩელის მიერ 

წარმოდგენილ აუდიტის დასკვნას  ზიანის მოცულობის დასადასტურებლად. 

ღირებულება, როგორც იურიდიული ფაქტი არ თავსდება სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 102-ე მუხლის მე-3 ნაწილით გათვალისწინებული გარემოებათა წრეში, 

რომელთა მტკიცების საშუალებები კანონით არის გაწერილი. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ 

მოსარჩელე მიუთითებდა ზიანის მოცულობას ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე, 

ხოლო მოპასუხე ამ ფაქტს სადავოდ არ გახდიდა  სასამართლო დადგენილად 

მიიჩნევდა მოსარჩელის მიერ მითითებულ ზიანის მოცულობას.  ამდენად, 

კანონმდებელი ნორმატიულად არ ითვალისწინებს დანაკლისის დასადასტურებლად 

მტკიცებულების რაიმე სპეციალურ სახეს. ამიტომ, მოსარჩელის მიერ წარმოდგენილი 

დასკვნა, მაშინ როდესაც იგი არ არის გაბათილებული  საპირისპირო სხვა 

მტკიცებულებით, საკმარისია ხაზობრივი ნაგებობის ღირებულების დადასტურების 

თვალსაზრისით.  

 
3.2.2. საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე სხვა ფაქტობრივი გარემოებები მხარეებს 
სადავოდ არ გაუხდიათ. 
 

სამოტივაციო ნაწილი  
 

4. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა 

 

სასამართლომ განიხილა ივერი პიტიურიშვილის სარჩელი, შეისწავლა საქმეში 

არსებული მასალები და მიიჩნია, რომ საქმეზე დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები 

შეესაბამება მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებს. 
 

5. კანონები, რომლებითაც სასამართლომ იხელმძღვანელა  
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 85-ე მუხლი 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლი 
  

6. სამართლებრივი შეფასება 
 

6.1. სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოცემული დავის ფარგლებში სახელმწიფო ვერ 
ისარგებლებს ხანდაზმულობის ინსტიტუტზე მითითების სამოქალაქო-
სამართლებრივი უფლებით. 
 

ნებისმიერი სამართლის ნორმის განმარტება უნდა მიმდინარეობდეს 

კონსტიტუციური მართლწესრიგის ჩარჩოებში. ადამიანის ძირითადი უფლებები 

გარანტირებულია კონსტიტუციით და სახელმწიფო, რომელიც ფუნქციონირებს 

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებით, პოზიტიური ვალდებულებებიდან 

გამომდინარე უზრუნველყოფს მათი განხორციელების მექანიზმებს. ამდენად, 

უფლებით სარგებლობა კონსტიტუციური და ზნეობრივი წესრიგის ფარგლებში 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც სამართლებრივი ურთიერთობის 

უშუალო სუბიექტი სახელმწიფოა. 

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 24-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, 

სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეული სამოქალაქო-

სამართლებრივ ურთიერთობებში მონაწილეობენ ისევე, როგორც კერძო სამართლის 

იურიდიული პირები. იგი, როგორც სუვერენიტეტის მატარებელი, ერთიანი და 

განუყოფელი სუბიექტია. სამოქალაქო კოდექსი დასაშვებად მიიჩნევს სახელმწიფოს 

მონაწილეობას კერძო-სამართლებრივ სფეროში და მისი სამართლებრივი 

მდგომარეობა განისაზღვრება იურიდიული პირისათვის დამახასიათებელი 

უფლებაუნარიანობით და ქმედუნარიანობით. ამგვარი საკანონმდებლო კონსტრუქცია 

განპირობებულია იმ გარემოებით, რომ სახელმწიფოს ყველა იურიდიული 

მნიშვნელობის მოქმედება კერძო-სამართლებრივ სივრცეში დაექვემდებაროს ერთიან 

მართლწესრიგს. შესაბამისად, დამკვიდრებული შეხედულების თანახმად, მისთვის, 

როგორც სამოქალაქო ურთიერთობის სუბიექტისათვის, კანონით გარანტირებულია 

ყველა იმ სამოქალაქო უფლებით სარგებლობა, რაც დასაშვებია კერძო-

სამართლებრივი ურთიერთობის სხვა მონაწილისათვის.  

 

ერთი შეხედვით, სახელმწიფო უარს აცხადებს იმ მმართველობით 

უფლებამოსილებებზე, რაც მისთვის, როგორც სუვერენისათვის არის 

დამახასიათებელი და ყველა მისი მოქმედება ხორციელდება თანაბარ საწყისებზე. 

თუმცა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამის მიუხედავად, კერძო-სამართლებრივ 

ურთიერთობებში სახელმწიფო მაინც ინარჩუნებს იმ თვისებებს, რაც განსაზღვრავს 

მის „განსაკუთრებულ სტატუსს". ამიტომაც, სამოქალაქო კოდექსის მე-8 მუხლი 

მოიცავს კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტების კლასიფიკაციას 



8 

ფიზიკური პირების, იურიდიული პირების და სახელმწიფოს სახით. აღნიშული 

მუხლის მე-2 ნაწილი ფოკუსირებულია უშუალოდ სახელმწიფოს სამართლებრივ 

მდგომარეობაზე, განსხვავებით პირველი ნაწილისა, სადაც მოცემულია სუბიექტების 

ზოგადი ჩამონათვალი. ამ ნორმის  ანალიზი მიუთითებს, რომ სამოქალაქო კოდექსი 

განიხილავს სახელმწიფოს სხვა მონაწილეებისაგან განცალკევებულად. მართალია, 

კერძო-სამართლებრივ ურთიერთობებში სახელმწიფო სამართლებრივად 

გათანაბრებულია იურიდიულ პირის სტატუსთან, თუმცა ასეთად მაინც არ იწოდება.  

 

შეფასებადია საკითხი, რამდენად უთანაბრდება სახელმწიფო კერძო-სამართლებრივი 

ურთიერთობის სხვა მონაწილეებს, თუკი იგი თვისობრივად მაინც რჩება ყველა 

მმართველობითი ფუნქციით აღჭურვილ „განსაკუთრებულ სუბიექტად". ეს რომ ასე არ 

იყოს, სახელმწიფო იქცეოდა ავტონომიურ სუბიექტად, რომელიც სამართლებრივ 

ურთიერთობებში მხოლოდ საკუთარი ინტერესების შესაბამისად იმოქმედებდა, 

რისთვისაც მას ექნებოდა თეორიული შესაძლებლობა, ამ ინტერესების მისაღწევად 

გამოეყენებინა ის ექსკლუზიური შესაძლებლობები, რომელიც მას გააჩნია, 

საკანონმდებლო ფუნქციის ჩათვლით. დემოკრატიული მართლწესრიგის ფარგლებში 

კი მსგავსი ქმედებები დაუშვებელია, რაც უზრუნველყოფილია ხელისუფლების 

შტოებს შორის უფლებამოსილებების ურთიერთდაბალანსებული გადანაწილებით. 

სამოქალაქო კანონმდებლობა ეფუძნება მხარეთა თანასწორობის და ნების ავტონომიის 

პრინციპს, რაც გულისხმობს, რომ კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის 

მონაწილეები არამხოლოდ ფორმალურად, არამედ - ფაქტობრივად 

უზრუნველყოფილნი არიან თანაბარი შესაძლებლობებით. იმ ურთიერთობაში კი, 

სადაც სუბიექტები ფაქტობრივად არათანასწორ მდგომარეობაში იმყოფებიან, 

თანასწორობის პრინციპი მხოლოდ ფორმალურ სახეს იძენს, ამიტომაც ასეთ 

ურთიერთობებში ერთვება იმპერატიული  საკანონმდებლო ნორმები 

(მაგალითისთვის, ბაზარზე დომინირებული მდგომარეობის მქონე სუბიექტებისთვის 

დადგენილი ხელშეკრულების დადების ვალდებულება, ხელშეკრულების 

სტანდარტული პირობების რეგულაცია, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის 

სამართალში და შრომის სამართალში მოქმედი დამცავი ნორმები და ა. შ.).  

 

კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის მომწესრიგებელი კანონმდებლობისთვის 

უცხო არ არის  მხარეთა თანასწორობის პრინციპის მოქმედების ფარგლებში 

განსხვავებული სამართლებრივი რეჟიმის დადგენა სხვადასხვა სუბიექტებისათვის, 

მათი განსაკუთრებული თვისებების გათვალისწინებით. მაგალითად, სამოქალაქო 

კოდექსის 495-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, თუ მყიდველი მეწარმეა, იგი 

ვალდებულია დაუყონებლივ შეამოწმოს ნივთი. განსხვავებით, მყიდველისაგან 

ზოგადად, რომლისთვისაც ნივთის შემოწმების გონივრული ვადა არის დადგენილი, 

მეწარმე სუბიექტის ვალდებულება ნივთის დაუყონებლივ შემოწმების რეჟიმით  არის 

განსაზღვრული. მითითებული ნორმის ამგვარი სპეციფიკური მიდგომა 

განპირობებულია ურთიერთობის მონაწილისათვის დამახასიათებელი ობიექტური 

ფაქტორებით, რომელიც ამკვიდრებს ურთიერთობებში მეწარმე სუბიექტის 
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გონივრული და გულისხმიერი მონაწილეობის ვალდებულებას. კანონის ამგვარი 

„არათანაბარი“ მიდგომა განსხვავებული სუბიექტების მიმართ განპირობებულია 

სწორედ თანასწორობის პრინციპით, რომლის მიღწევაც ფაქტობრივად არათანაბარი 

მონაცემების მქონე სუბიექტებს შორის შესაძლებელია მხოლოდ სამართლიანი 

გათანაბრების გზით, რასაც ემსახურება ამგვარი საკანონმდებლო რეგულაციები. 

 

რაც შეეხება სახელმწიფოს, როგორც მმართველობითი ფუნქციებით აღჭურვილ 

„განსაკუთრებულს სუბიექტს", კერძო-სამართლებრივ ურთიერთობებში კანონი მის 

მიმართ არ ადგენს სპეციალურ შემზღუდავ რეგულაციებს და არც არსებობს ამის 

საჭიროება, ვინაიდან სახელმწიფო თავისთავად არის შებოჭილი კონსტიტუციით 

განმტკიცებული საყოველთაო თანასწორობის პრინციპით, არა მხოლოდ ნეგატიური 

თვალსაზრისით, არამედ პოზიტიური ვალდებულებით - უზრუნველჰყოს სხვადასხვა 

სფეროში, მათ შორის - კერძო-სამართლებრივ ურთიერთობებში ამ პრინციპის 

განუხრელი დაცვა.   

 

პრობლემა განსახილველი დავის ფარგლებში უკავშირდება საკითხს, უნდა შეიზღუდოს 
თუ არა სახელმწიფო, როგორც საკუთრების კონსტიტუციური გარანტი, 
ხანდაზმულობაზე მითითების უფლებაში, როდესაც სადავო სამართლებრივ 
ურთიერთობაში ის მონაწილეობს, როგორც საკუთრების უფლების სავარაუდო 
ხელმყოფი.  თუკი საკითხი გადაწყდება სახელმწიფოსთვის ამ უფლების შეზღუდვის 

გზით, შესაფასებელია, ხომ არ იქნება ამით ხელყოფილი კერძო-სამართლებრივ 

ურთიერთობაში მოქმედი თანასწორობის პრინციპი. 

 

ამ საკითხზე მსჯელობისას, სასამართლო უპირველეს ყოვლისა, მიზანშეწონილად 

მიიჩნევს, გაანალიზოს ხანდაზმულობის ინსტიტუტის შინაარსი, მისი იურიდიული 

ფუნქცია და გამოყენების პირობები.  

 

ხანდაზმულობის ინსტიტუტი კონსტიტუციური მართლწესრიგის შემადგენელი 

ნაწილია და მიმართული ეკონომიკური ურთიერთობების მონაწილეთა 

სამართლებრივი მშვიდობის  უზრუნველსაყოფად. ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს განმარტების თანახმად: „....ხანდაზმულობის ვადები ემსახურება 

რამდენიმე მნიშვნელოვან მიზანს, კერძოდ, სამართლებრივ განსაზღვრულობას და 

საბოლოობას, პოტენციური მოპასუხეების დაცვას ძველი სარჩელებისაგან, 

რომლებისგანაც თავის დაცვა შეიძლება რთული აღმოჩნდეს და უსამართლობის 

თავიდან აცილებას, რომელიც შეიძლება, წარმოშვას, თუ სასამართლოები 

იძულებული გახდებიან, გადაწყვიტონ საქმეები, რომლებიც შორეულ წარსულში 

მოხდა, იმ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, რომელიც შესაძლოა დროის გასვლის 

გამო არასაიმედო ან არასრული იყოს..." (იხ. STUBBINGS AND OTHERSS VS THE 

UNITED KINGDOM 1996 წლის 22 ოქტომბერი). ქართულ სამართლებრივ სივრცეში 

ხანდაზმულობის ინსტიტუტის შინაარსი და მისი გამოყენების წინაპირობები 

მოწესრიგებულია სამოქალაქო კოდექსის  128-ე მუხლით, რაც არაერთხელ გამხდარა 
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საერთო სასამართლოებისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს განმარტების საგანი. 

თუმცა, მისი ზოგადი სამართლებრივი არსი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

მნიშვნელობით შეესაბამება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით დადგენილ სტანდარტს.  

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2013 წლის 5 ნოემბრის 

გადაწყვეტილებაში საქმე №3/1/531 (ჯანაშვილი პარლამენტის წინააღმდეგ) 

აღნიშნულია „....სასარჩელო ხანდაზმულობის ვადა გულისხმობს დროის გარკვეულ 

მონაკვეთს, რომლის განმავლობაშიც პირს, რომლის უფლებაც დაირღვა, 

შესაძლებლობა აქვს, მოითხოვოს საკუთარი უფლებების სამართლებრივი გზით 

(იძულებით) განხორციელება ან დაცვა. ამ ვადის გაცდენა კი გულისხმობს ამ პირთა 

მიერ ასეთი შესაძლებლობის გამოყენების უფლების მოსპობას, გაქარწყლებას. 

სამოქალაქო სამართალში სასარჩელო ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ პირი 

კარგავს უფლების სასამართლო გზით დაცვის შესაძლებლობას......".  

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 128-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სხვა 

პირისაგან რაიმე მოქმედების შესრულების ან მოქმედებისაგან თავის შეკავების 

მოთხოვნის უფლებაზე ვრცელდება ხანდაზმულობა. ხანდაზმულობის ვადაში 

მოიაზრება დრო, რომლის განმავლობაშიც უფლებამოსილ პირს შეუძლია თავისი 

უფლების რეალიზაცია ან დაცვა. ხანდაზმულობის ინსტიტუტის სპეციფიკურობა 

იმაში მდგომარეობს, რომ დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ მოთხოვნის უფლება 

ობიექტურად არსებობს, თუმცა იგი განუხორციელებელია. მოთხოვნის 

ხანდაზმულობის შემთხვევაში კრედიტორი კარგავს მისი უფლების სასამართლო 

წესით დაცვის შესაძლებლობას და მისი უფლების რეალიზაცია სრული მოცულობით 

დაკავშირებულია მოწინააღმდეგე მხარის ნებაზე. სახელმწიფო, როგორც კერძო-
სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტი, ასევე სარგებლობს ხანდაზმულობაზე 
მითითების უფლებით და სასამართლოს მხრიდან ამ უფლებაში ჩარევა 
განპირობებული უნდა იყოს ლეგიტიმური მიზნებით. 
 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-8 მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, 

სამართლებრივი ურთიერთობის მონაწილენი ვალდებულნი არიან, 

კეთილსინდისიერად განახორციელონ თავიანთი უფლებები და მოვალეობები.  

 

კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარეობს სწორედ ხანდაზმულობის 

ინსტიტუტის მოქმედება სამოქალაქო სამართალში, ვინაიდან შეუძლებელია, მოვალე 

ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მუდმივად იყოს კრედიტორის მხრიდან 

მოთხოვნის წარდგენის მოლოდინში. ხანდაზმულობის ინსტიტუტის არარსებობა 

გამოიწვევდა კრედიტორების არაკეთილსინდისიერ ქმედებებს და შედეგად - 

სამართლებრივად არასტაბილურ, განსაზღვრულობას მოკლებულ სამოქალაქო 

ბრუნვას.  
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ამდენად, თუკი თავად ხანდაზმულობის ინსტიტუტის გამოყენება ხდება 

კეთილსინდისიერების პრინციპის საწინააღმდეგოდ, ამასთან, თუკი საკითხი ეხება 

საკუთრების უფლებას, ხოლო სუბიექტად თავად ამ უფლების დაცვის 

კონსტიტუციური გარანტი გვევლინება, სასამართლომ უნდა შეაფასოს საკითხი, 

რამდენად ლეგიტიმურია ამ უფლების გამოყენება კონსტიტუციური მართლწესრიგის 

ფარგლებში. მით უმეტეს - იმის გათვალისწინებით, რომ სამოქალაქო-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა გადაწყდეს მხოლოდ ხანდაზმულობაზე 

მითითებით - ყოველგვარი არსებითი დასაბუთების გარეშე. 

 

შესაბამისად, ჩნდება კითხვა, კეთილსინდისიერების პრინციპიდან გამომდინარე, 
გააჩნია თუ არა სახელმწიფოს, როგორც საკუთრების კონსტიტუციური გარანტის 
ფუნქციით აღჭურვილ სუბიექტს, ხანდაზმულობაზე მითითების უფლება, როდესაც  
ამ უფლების რეალიზაციით იგი ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ცდილობს 
აირიდოს თავიდან სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.  
 

„სამართლებრივ დოქტრინაში განსხვავებული მიდგომაა კეთილსინდისიერების 

პრინციპის მნიშვნელობასა და გამოყენების მასშტაბებზე. „ზოგი ავტორი მას 

სამართლის ნორმას უწოდებს; ზოგნი - სამართლებრივ პრინციპს; სტანდარტული 

ქცევის წესს; ზოგად დათქმას; უმაღლეს ნორმას და ა.შ." (იხ. კეთილსინდისიერების 
პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში : შედარებითსამართლებრივი გამოკვლევა / 
ალექსანდრე იოსელიანი //ქართული სამართლის მიმოხილვა / Tacis-ეკონომიკური 
პოლიტიკისა და სამართლებრივი საკითხების ქართულ-ევროპული საკონსულტაციო 
ცენტრი. - თბ., 2007. - ISSN 1512-0201. - სპეციალური გამოცემა. - გვ.32 ). თუმცა, მისი 

არსიდან გამომდინარე კეთილსინდისიერების პრინციპი აღიარებულია „სამეფო 

ნორმად", რომლის მიზანია კერძო-სამართლებრივი სისტემის მორალიზაცია და 

უფლებების განხორციელება მორალურ-ეთიკურ საწყისებზე (იხ.იქვე).  

კეთილსინდისიერების ინსტიტუტის ერთ-ერთი ფუნქციაა ზღუდის დაწესება, 

რომელიც მოიაზრებს არსებული უფლების გამოყენების აკრძალვას სამართლიანობის 

პრინციპის საწინააღმდეგოდ.  

 

როგორც აღინიშნა, სამოქალაქო ურთიერთობაში სახელმწიფო თვისობრივად არ 

კარგავს „განსაკუთრებულ სტატუსს", რაც გულისხმობს, რომ იგი ინარჩუნებს 

კონსტიტუციურ ვალდებულებებს კერძო-სამართლებრივ სივრცეშიც. როგორც 
სუვერენი და კონსტიტუციური ვალდებულებების მატარებელი, იგი შებოჭილია 
სამართლიანობის დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტით. უფლების რეალიზაცია 
სამართლიანობის  ფარგლებში განსაკუთრებულად სახელმწიფოს მოვალეობაა.  
  

ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით, თუკი ხანდაზმულობაზე მითითების 

სამოქალაქო უფლების რეალიზაცია შეუსაბამოა სახელმწიფოს არსთან და 

ეწინააღმდეგება მისი, როგორც კონსტიტუციური გარანტის არსს, სასამართლო 

დასაშვებად მიიჩნევს სახელმწიფოსთვის ამ უფლებით სარგებლობით შეზღუდვას. 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/jmat/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=9801%3A4%3A%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1+%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%AE%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%95%E1%83%90
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ამგვარი შეზღუდვის სამართლებრივი ეფექტია, დაამკვიდროს სახელმწიფოს მიმართ 

მისი იურისდიქციის ფარგლებში, თითოეული პირის სამართლიანობის და 

დაცულობის განცდა. ამიტომ, სახელმწიფო, რომელიც ფუნქციონირებს 

სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებით, ყველა სამოქალაქო უფლებას უნდა 
ახორციელებდეს კეთილსინდისიერების მაღალი სტანდარტის განსაკუთრებული 
დაცვით და დასაბუთებულად გამორიცხოს მის მიმართ არსებული პრეტენზიები, 
რომელიც კონსტიტუციური ვალდებულებების შინაარსიდან გამომდინარეობს. ამის 
საწინააღმდეგოდ, განსახილველ შემთხვევაში ხანდაზმულობაზე აპელირებით, 
სახელმწიფო თავს არიდებს საკითხების განხილვას სამართლებრივ ჭრილში, რაც არ 
შეესაბამება მისი, როგორც საკუთრების უფლების  გარანტორის ქცევის სტანდარტს. 
 

სახელმწიფოსა და ნებისმიერ პირს შორის ურთიერთობები ყალიბდება ნდობის 

პირობებში, სადაც სახელმწიფო, როგორც ერთიანი მექანიზმი, საჯარო ფუნქციების 

განხორციელებით უზრუნველყოფს თითოეული ინდივიდის მშვიდობიან არსებობას 

და განვითარებას. სამოქალაქო-სამართლებრივ წარმოებაში, სადაც სახელწიფო 

ინარჩუნებს საჯარო ფუნქციების მნიშვნელოვან ნაწილს, 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, კერძო 

სამართლის სუბიექტების მხრიდან, კონტრჰაგენტი 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). სასამართლო მიიჩნევს, რომ 

სახელმწიფოს მხრიდან ხანდაზმულობის ინსტიტუტით სარგებლობა, იქ სადაც ამ 

უფლების გამოყენება ეწინააღმდეგება მისი კონსტიტუციური ვალდებულებების არსს 

ანდა როდესაც სახელმწიფო  მართლსაწინააღმდეგო ან ამორალური შინაარსის 

ქმედებით იძენს ქონებრივ სარგებელს სხვა პირის უფლების ხელყოფის ხარჯზე  - 

დაუშვებელია. ამიტომ, ამ დავის ფარგლებში სახელმწიფო ვერ ისარგებლებს ამ 

ინსტიტუტზე მითითებით, რადგან მოსარჩელის სამართლებრივი პრეტენზია 

გულისხმობს სახელმწიფოს მხრიდან მისი საკუთრების უფლების ხელყოფას 

სისხლის-სამართლებრივი  მექანიზმების გამოყენებით. შესაბამისად, განსახილველი 
დავის ფარგლებში, სახელმწიფო ვერ ისარგებლებს ხანდაზმულობის უფლების 
გამოყენებით, რათა ყოველგვარი სამართლებრივი პოლემიკის გარეშე თავიდან  
აიცილოს  სამოქალაქო პასუხისმგებლობას. 
 

თუმცა, აღსანიშნავია, რომ სახელწიფოს მიმართ ყოველი ამგვარი აკრძალვა 
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წარმოადგენს კონკრეტული შემთხვევის ფარგლებში შეფასების საგანს და უნდა 
ემსახურებოდეს მხოლოდ ლეგიტიმურ ინტერესებს.  
 

6.2.  მართალია, მოსარჩელის მიერ 2010 წლის 8 მაისის ჩუქების ხელშეკრულების 

სამართლებრივ საფუძვლად მითითებულია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 54-

ე მუხლი, თუმცა სასამართლო დასაშვებად მიიჩნევს, საკუთარი ინიციატივით, სადავო 

საკითხი შეაფასოს სამოქალაქო კოდექსის 85-ე მუხლის კონტექსტში.  სარჩელში 

მოყვანილი ფაქტობრივი ინფორმაცია გადმოცემულია გარიგების იძულებით 

გაფორმების  შინაარსით. გარდა ამისა, ივერი პიტიურიშვილის მოთხოვნა 

ჩამოყალიბებულია, როგორც იძულებით დადებული გარიგების ბათილად ცნობა.  

მოპასუხე ინფორმირებულია  ფაქტების შესახებ და მისთვის განჭვრეტადი იყო დავის 

სამართლებრივი შინაარსი. შესაბამისად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ საკითხზე 

მსჯელობა იძულებით დადებული გარიგების მომწესრიგებელი ნორმებით, არ 

დაარღვევს  შეჯიბრებითობის პრინციპს. 

 

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 ხასიათით უნდა იყოს სახიფათო. კვლევის ეს 

სეგმენტი გულისხმობს მუქარის რეალიზაციის ალბათობის მაღალი ხარისხის 

დადგენას, ერთის მხრივ დაზარალებულის პიროვნულ თვისებებთან შესაბამისობაში 

და მეორე მხრივ არსებული მდგომარეობისა და შექმნილი გარემოებების 

გათვალისწინებით (სუბიექტური და ობიექტური კრიტერიუმები).  
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როგორც აღინიშნა, იძულებით დადებული გარიგების მნიშვნელოვან კომპონენტს 

წარმოადგენს მუქარის სახიფათო ბუნება, რომელიც სუბიექტური და ობიექტური 

მოტივებით არის განპირობებული.  რამდენად რეალურია მუქარის შინაარსი და 

რამდენად რეალიზებადია იგი მოძალადის მხრიდან, უნდა შეფასდეს მისი 

პიროვნული, სოციალური, მორალური და მატერიალური შესაძლებლობების 

გათვალისწინებით. ამასთან, საყურადღებოა ასევე დაზარალებულის პიროვნული 

თვისებები და ის, თუ რა გარემოებებში აღიქმება მუქარა. ამდენად, სასამართლოს 

შეფასების საგანს წარმოადგენს, შეეძლო თუ არა ივერი პიტიურიშვილს, ამ პირობების 

გათვალისწინებით, აღექვა მის მიმართ განხორციელებული მუქარა რეალურად.  

 

საქმის მასალებით ცნობილია, რომ ალექსანდრე ბადუღაშვილი წარმოადგენდა შსს 

კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამსახურის უფროსის 

მოადგილეს. მისი თანამდებობრივი პოზიციის გამოყენებით, ივერი პიტიურიშვილი 

რამოდენიმეჯერ დაიბარეს ადგილობრივი სამსახურის ოფისში დაკითხვაზე, სადაც 

მიმდინარეობდა მის მიმართ ზეწოლა ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზე. გასათვალისწინებელია, რომ მოსარჩელის მიმართ განხორციელებული 

მუქარის შინაარსს დამაჯერებლობას სძენდა  ალექსანდრე ბადუღაშვილის 

საქმიანობის სპეციფიკა. მეორე მხრივ, ივერი პიტიურიშვილი არ არის 

გათვითცნობიერებული სამართლებრივ საკითხებში და მისთვის პატიმრობით მუქარა 

აღიქმებოდა არა სამართლებრივად დასაბუთებული ღონისძიების კონტექსტში, 

არამედ - ყოფითი თვალსაზრისით, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მუქარის 

პოტენციური  რეალიზატორი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანია. 

ამდენად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ არსებობდა ყველა წინაპირობა, რომლის 

საფუძველზე ივერი პიტიურიშვილს, ობიექტურად, უნდა აღექვა მის 

განხორციელებული ძალადობა რეალურად.  

 

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, ივერი პიტიურიშვილის ან მისი შვილის მიმართ 

სისხლის-სამართლებრივი ღონისძიების (პატიმრობის) გამოყენებას,  ხაზობრივი 

ნაგებობის სახელმწიფოს საკუთრებაში გადაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში 
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(მხარეებს სადავოდ არ გაუხდიათ).  

 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს პატიმრობის გამოყენების 

ნორმატიულ წინაპირობებს და არ წარმოადგენს სახელწმიფოს დისკრეციას. 

პატიმრობის ინსტიტუტს, საჯარო-სამართლებრივი მიზნები გააჩნია, რომელიც 

უზრუნველყოფს სისხლის-სამართლებრივი პროცედურების ეფექტურ რეალიზაციას.  

თუმცა, ვინაიდან მისი შინაარსი ხელყოფს პირის  თავისუფალი გადაადგილების 

უფლებას, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დეტალურად განსაზღვრავს 

მისი გამოყენების წინაპირობებს. სახელმწიფოს არ გააჩნია უფლება გამოიყენოს ეს 

ინსტიტუტი ნებისმიერი სხვა დანიშნულებით, ანდა მკაცრად გაწერილი 

სამართლებრივი წინაპირობების გარეშე, მათ შორის, ქონებრივი 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.....". ამდენად, მუქარა 

რომლის შინაარსია სისხლის-სამართლის პროცედურების განხორციელება, მათ 

შორის პატიმრობა და არ არის განპირობებული სამართლებრივი წინაპირობებით, 

შესაძლებელია მიჩნეული იქნეს, როგორც მართლსაწინააღმდეგო. ალექსანდრე 

ბადუღაშვილის ქმედების არალეგიტიმურ ხასიათზე მიუთითებს ასევე თელავის 

რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 18 თებერვლის განაჩენი, რომლითაც 

ალექსანდრე ბადუღაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს სისხლის 

სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული 

მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებაში და სასჯელის სახედ და ზომად 

განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა  1 წლის ვადით. 

 

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ 2010 წლის 6 

მაისს ჩუქების ხელშეკრულების დადებისას ივერი პიტიურიშვილის ნების ფორმირება 

არ მიმდინარეობდა თავისუფალ საწყისებზე და ბათილია. 

 

ხელშეკრულების ბათილად ცნობის მნიშვნელოვან წინაპირობას წარმოადგენს 

იურიდიული ინტერესის არსებობა, როგორც აღიარებითი სარჩელის სავალდებულო 

კომპონენტი. ანუ, იმ იურიდიული შედეგების მიღწევადობა, რისი დადგომაც სურს 

სარჩელის ავტორს ამგვარი აღიარებით. ასეთი ინტერესის არსებობა ყოველთვის 

გულისხმობს, რომ მხარე გარკვეულ მნიშვნელობას ანიჭებს ინტერესის ობიექტს,  

თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ იურიდიული ინტერესი არ განისაზღვრება 

მხოლოდ პირის სუბიექტური დამოკიდებულებით, ანუ მხოლოდ მისი სურვილით, 

არამედ,  აუცილებელია მისი ობიექტური მხარეც.  

 

ობიექტური თვალსაზრისით, ინტერესი მოიცავს შედეგებს, რომელიც 
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საზოგადოებრივი ცხოვრების სხვადასხვა სფეროში არსებობს. აღნიშნული შედეგები 

აუცილებლად განსაზღვრული უნდა იყოს სამართლის ნორმებით. ამ შედეგების 

ამგვარი სამართლებრივი დაცვა განაპირობებს ინტერესების იურიდიულ ბუნებას.  

 

ერთი შეხედვით, 2010 წლის 6 მაისის ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 

პირდაპირ სამართლებრივ კავშირში არ არის ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნასთან, 

რადგან ხელშეკრულების ბათილად ცნობა განსაზღვრავს სამართლებრივ შედეგებს, 

რომლებიც დაცულია უსაფუძვლო გამდიდრების მომწესრიგებელი ნორმებით. 

მეორეს მხრივ, არსებობს თელავის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 18 

თებერვლის განაჩენი ალექსანდრე ბადუღაშვილის მიმართ, რომელიც 

დამოუკიდებლად  წარმოადგენს დანაშაულით მიყენებული ზიანის წინაპირობას და 

აღარ არსებობს მართლსაწინააღმდეგო ბრალეული ქმედების მტკიცების საჭიროება. 

თუმცა, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ამგვარი ფორმალური დამოკიდებულებით, ვერ 

იქნება სრულფასოვნად უზრუნველყოფილი ივერი პიტიურიშვილის დარღვეული 

უფლება. მისი განმარტებით, ზიანი რომელიც განიცადა მან, გამოწვეულია 

სახელმწიფოს მხრიდან მისი საკუთრების  მართლსაწინააღმდეგო  ხელყოფით. 

ამდენად, ორივე სამართლებრივი მოცემულობა დაკავშირებულია ერთმანეთთან და 

ემსახურება, როგორც ზიანზე პასუხისმგებელი პირის დადგენას, ისე ზიანის 

მოცულობითი ნაწილის განსაზღვრას. თუ, სასამართლო დაეყრდნობა მხოლოდ 

განაჩენს, ამგვარი ვითარება გამორიცხავს სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას, რადგან 

ქმედების სუბიექტს ამ განაჩენის თანახმად  წარმოადგენს  მხოლოდ ალექსანდრე 

ბადუღაშვილი. 2010 წლის 6 მაისის ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა ამ 

სამართლებრივი საფუძვლებით, ცხადჰყოფს სახელმწიფოს არალეგიტიმურ ჩარევას 

ივერი პიტიურიშვილის ნების ფორმირებაში.  ხელშეკრულების მხარეს წარმოადგენდა 

სახელმწიფო და ყველა შედეგი, რომელიც გამოიწვია სადავო გარიგებამ, დამდგარია 

სახელმწიფოს სასარგებლოდ. ალექსანდრე ბადუღაშვილის მიმართ მოთხოვნის 

არსებობის შემთხვევაში, მოსარჩელეს წარმოეშობოდა უფლება, ესარგებლა მხოლო 

დანაშაულით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებით - 

დელიქტურ-სამართლებრივი ურთიერთობების ფარგლებში.  შესაბამისი ფაქტობრივი 

წინაპირობების არსებობისას კი, თუ მოთხოვნა ორიენტირებული იქნებოდა 

სახელმწიფოს მიერ მიღებული ნამეტის ამოსაღებად, უფლების რეალიზება 

შესაძლებელი იქნებოდა უსაფუძვლო გამდიდრების სამართლებრივ ჭრილში. 

ამდენად, სახეზეა მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია. კერძოდ - სახელმწიფოს 
მიმართ თანხის დაკისრების მოთხოვნის საფუძველს შესაძლოა, წარმოადგენდეს 
როგორც უსაფუძვლო გამდიდრება, ისე - დელიქტური ვალდებულება, საიდანაც 
უფლების რეალიზების საუკეთესო და მოსარჩელის მიერ არჩეულ გზას მოცემულ 
შემთხვევაში წარმოადგენს დელიქტიდან გამომდინარე ვალდებულება, ვინაიდან 
გამდიდრების ფაქტი მოსარჩელის მხრიდან არ ყოფილა მითითებული და 
დადასტურებული.   
 

6.3. სასამართლო კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ მცდარია მოპასუხეთა პოზიცია, რომ 
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ისინი ამ დავის ფარგლებში არ არიან პასუხისმგებელი საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს მუშაკების მოქმედებებზე. სასამართლო განმარტავს, რომ განსახილველ 

შემთხვევაში ისინი არ წარმოადგენენ მხოლოდ კონკრეტულ სტრუქტურულ 

ერთეულებს და არ არიან 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 სახელმწიფო წარმოდგენილია საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროთი და საქართელოს ფინანსთა 

სამინისტროთი, არ ათავისუფლებდა მათ ამ საკითხების მოკვლევის 

ვალდებულებისაგან, ვინაიდან ჩუქების ხელშეკრულებით საკუთრება წარმოეშვა 

სახელმწიფოს, როგორც კერძო-სამართლებრივი ურთიერთობის სუბიექტს. 

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და საქართელოს 

ფინანსთა სამინისტრო კი განსახილველ დავაში სწორედ სახელმწიფოს წარმოადგენენ, 

როგორც მისი ქონების და ფინანსების მართვა-განკარგვაზე უფლებამოსილებით 

აღჭურვილი ადმინისტრაციული ორგანოები. შესაბამისად, მათ როგორც პროცესის 

მონაწილეებს, ასევე გააჩნდათ ყველა პროცესუალური ვალდებულება. აქედან 

გამომდინარე, სასამართლო შსს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 

სამსახურის უფროსის მოადგილის - ალექსანდრე ბადუღაშვილის ქმედებას 

განიხილავს, სახელმწიფოს მხრიდან განხორციელებული ზეწოლის კონტექსტით, 

ყველა სამართლებრივი შედეგის გთვალისწინებით. 

 

სამოქალაქო კოდექსის 992-ე მუხლის თანახმად, პირი, რომელიც სხვა პირს 

მართლსაწინააღმდეგო, განზრახი ან გაუფრთხილებელი მოქმედებით მიაყენებს 

ზიანს, ვალდებულია, აუნაზღაუროს მას ეს ზიანი. სამოქალაქო-სამართლებრივი 

პასუხისმგებლობის ერთ-ერთ სახეს დელიქტური ვალდებულება წარმოადგენს. 

ამგვარი ვალდებულებები არასახელშეკრულებო ვალდებულებათა კატეგორიას 

მიეკუთვნება, რომელიც ზიანის მიყენების შედეგად წარმოიშობა. სამოქალაქო 

კოდექსის ზემოთ მითითებული ნორმა განსაზღვრავს იმ აუცილებელ წინაპირობებს, 

რომლებიც უნდა არსებობდეს დელიქტური ურთიერთობის წარმოშობისათვის, 

კერძოდ, უნდა დადგინდეს ზიანი, მართლსაწინააღმდეგო ბრალეული ქმედება და 

მიზეზობრივი კავშირი ქმედებასა და დამდგარ შედეგს შორის. ამდენად, საქმეზე 

დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ ნორმაში 

მითითებულ კონსტრუქციას. აქედან თუნდაც ერთ-ერთი ელემენტის არარსებობა 

გამორიცხავს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებას. 
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საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 30917-ე მუხლის თანახმად, ზიანის 

ანაზღაურების შესახებ სარჩელს უნდა დაერთოს კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლო განაჩენი ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 

განმხილველი ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევის საქმეზე გამოცემული ადმინისტრაციული-სამართლებრივი 

აქტი, რომლითაც დასტურდება ზიანის მიყენების ფაქტი. სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსში 2010 წლის 15 დეკემბერს განხორციელებულმა ცვლილებებმა ახლებურად 

მოაწესრიგა სასამართლო განაჩენის სამართლებრივი დატვირთულობა დელიქტურ 

სამართალში. აღნიშნული კანონის 30917-ე მუხლმა ერთმანეთისაგან გამიჯნა განაჩენის 

მნიშვნელობა დელიქტური ურთიერთობისათვის დამახასიათებელი ცალკეული 

ელემენტების მტკიცების ნაწილში. ამ მუხლის პირველი ნაწილი მოიცავს სასამართლო 

განაჩენის დანიშნულებას პირის მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეული ქმედების 

მტკიცების თვალსაზრისით.  

 

სასამართლო განმარტავს, რომ განაჩენის არსებობა იმთავითვე მოიცავს ქმედების 

მართლსაწინააღმდეგო, ბრალეულ ხასიათს, რადგან სისხლის სამართლის კოდექსის 

მე-7 მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, დანაშაულს წარმოადგენს სისხლის 

სამართლის კოდექსით გათვალიწინებული, მართლსაწიინააღმდეგო, ბრალეული 

ქმედება. ამდენად, თუ პირის მიმართ არსებობს სასამართლო განაჩენი, რის 

საფუძველზეც დაზარალებული ითხოვს ზიანის ანაზღაურებას, იგი იმთავითვე 

მოიცავს დელიქტური ვალდებულებისათვის გათვალიწინებულ ქმედების 

მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებას და მოსარჩელე არ არის ვალდებული 

დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენით ამტკიცოს აღნიშნული გარემოება. 

საქმეში წარმოდგენილი თელავის რაიონული სასამართლოს 2013 წლის 18 თებერვლის 

განაჩენით ალექსანდრე ბადუღაშვილი ცნობილი იქნა დამნაშავედ საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსით 333-ე მუხლის პირველი ნაწილით 

გათვალისწინებული მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებაში, კერძოდ, 

სამსახურეობრივი უფელბამოსილებისგადამეტება. ამდენად, წარმოდგენილი 

განაჩენი, სრულფასოვნად ადასტურებს ალექსანდრე ბადუღაშვილის 

მართლსაწინააღმდეგო ბრალეულ ქმედებას. 

 

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 30917-ე მუხლის მე-2 ნაწილს, მისი რეგულირების 

სფეროს წარმოადგენს სასამართლო განაჩენის დანიშნულებას ზიანის ოდენობის 

განსაზღვრისას. აღნიშნული ნორმის თანახმად, თუ კანონიერ ძალაში შესული 

სასამართლო განაჩენი ან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის 

განმხილველი ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი არ შეიცავს მიყენებული ზიანის გაანგარიშებას¸ზიანის 

ანაზრაურების შესახებ სარჩელს შეიძლება ასევე დაერთოს უფლებამოსილი 

პირის/ორგანოს მიერ შედგენილი დაკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება 

მიყენებული ზიანის ოდენობა. სისხლის სამართლის კოდექსი ითვალისწინებს 

დანაშაულის კატეგორიებს, სადაც მის მაკვალიფიცირებელ წინაპირობას ნივთის 
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ღირებულება წარმოადგენს. ასეთ შემთხვევაში, თუ სასამართლო განაჩენით პირი 

ქმედების კვალიფიკაციისას გათვალიწინებული იქნა ზიანის ოდენობა, მაშინ 

სამოქალაქო სამართალწარმოებისას განაჩენი წარმოადგენს ზიანის ოდენობის 

დამადასტურებელ საკმარის წინაპირობას მხოლოდ კვალიფიკაციისათვის საჭირო 

ოდენობაში. განსხვავებული ვითარებაა, როდესაც პირის მიმართ არსებული განაჩენი 

არ მოიცავს ზიანის გაანგარიშებას, როგორც ქმედების მაკვალიფიცირებელ 

გარემოებას.  ასეთ შემთხვევაში, მოსარჩელე იბოჭება სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი ნაწილით, დადგენილი მტკიცების ზოგადი 

პრინციპით. საქმეში წარმოდგენილია ეგრის-აუდიტის 2014 წლის 28 თებერვლის 

დასკვნა, სასამართლომ მიიჩნია საკმარის მტკიცებულებად ზიანის მოცულობის 

დასადგენად. ამასთან, არ არსებობს მოპასუხის მიერ ამ მტკიცებულების 

გამაბათილებელი სხვა რაიმე სახის მტკიცებულებები. შესაბამისად, სასამართლო 

დადგენილად მიიჩნია, ზიანის მოცულობას 90 615 ლარის ფარგლებში.   

 

აქედან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ ივერი პიტიურიშვილის სრჩელი 

საფუძვლიანია და უნდა დაკმაყოფილდეს. 
 

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, ივერი პიტიურიშვილის  სარჩელი დაკმაყოფილდა, შესაბამისად, 

საქართველოს ფინანსთა 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-ე მუხლებით 

 

 გ ა დ ა წ ყ  ვ ი ტ ა: 
 

1.  ივერი პიტიურიშვილის სარჩელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ 

დაკმაყოფილდეს; 
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1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი 2010 წლის 6 მაისს სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების კახეთის სამხარეო სამმართველოსა და ივერი 

პიტიურიშვილს შორის დადებული ჩუქების ხელშეკრულება; 

1.2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაეკისროს ივერი პიტიურიშვილის 

სასარგებლოდ, ზიანის ანაზღაურების მიზნით 90 615 ლარის ანაზღაურება; 

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაეკისროს ივერი პიტიურიშვილის 

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 #2/17071-14 

  

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

                                                            სარეზოლუციო ნაწილი      
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19.05.2015 წ.                                                                                                             ქ. თბილისი  

                                                                                                                                                        

შესავალი ნაწილი   

 

 თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის  

მოსამართლე: ზაზა მარტიაშვილი  

 

სხდომის მდივანი:  სოფიკო პეტრიაშვილი  

 

საქმის განხილვის ფორმა: ზეპირი მოსმენით 

 

მოსარჩელე: ივერი პიტიურიშვილი 

წარმომადგენელები: მარიამ ცისკაძე, რაჟდენი კუპრაშვილი, მარინე კორძაძე 

 

მოპასუხეები: საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, 

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო 

წარმომადგენლები: გვანცა გრიგოლია, თამარ ქათამაძე 

  

დავის საგანი: ჩუქების ხელშეკრულების ბათილად ცნობა, ზიანის ანაზღაურება 

 

 

                                                  სარეზოლუციო ნაწილი  

 

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  53-ე, 

243-ე, 244-ე, 364-ე, 369-ე მუხლებით 

 

 გ ა დ ა წ ყ  ვ ი ტ ა: 
 

1.  ივერი პიტიურიშვილის სარჩელი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 

განვითარების სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მიმართ 

დაკმაყოფილდეს; 

1.1. ბათილად იქნეს ცნობილი 2010 წლის 6 მაისს სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების კახეთის სამხარეო სამმართველოსა და ივერი 

პიტიურიშვილს შორის დადებული ჩუქების ხელშეკრულება; 

1.2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაეკისროს ივერი პიტიურიშვილის 

სასარგებლოდ, ზიანის ანაზღაურების მიზნით 90 615 ლარის ანაზღაურება; 

2. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დაეკისროს ივერი პიტიურიშვილის 

სასარგებლოდ, მის მიერ სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი 3 000 ლარის 
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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  
 

 

 

 

  

 

 

 


