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უცხოელთა საკუთრების უფლება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთზე საქართველოში 
 

ყველა რასის წარმომადგენელი, ყოველი ადამიანი მხოლოდ ერთი საერთო 

თვისებით გამოირჩევა - ის რაციონალურია. ყველას აქვს გონება, ნება და 

არჩევანის თავისუფლება და ყოველი მათგანი შქმნილია ღვთის ხატად. 

ამიტომაც ადამიანთა საზოგადოების წარმომადგენელი ყველა ერთია.  

(Bartholome Las Casas, მე-16 საუკუნე) 

 

 

სადავო ნორმა: „სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ 

საქართველოს კანონის: 

1) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვები „ამ მუხლის 11, 12 და 13 პუნქტებით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში.“ 

2) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვები „უცხოელსა და“, რომელიც გრძელდება 

სიტყვებით „საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს საკუთრების უფლება აქვთ 

მხოლოდ იმ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე...“  

3) მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის სიტყვები „ხოლო უცხოელს - აგრეთვე იმ სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, რომელსაც ის მართლზომიერად ფლობდა, 

როგორც საქართველოს მოქალაქე.“ 

4) მე-4 მუხლის 11 პუნქტის სიტყვები „უცხოელი და“. 

5) მე-4 მუხლის 12 პუნქტის სიტყვები „უცხოელსა და“. 

6) მე-4 მუხლის 13 პუნქტი. 

 

კონსტიტუციის მუხლები, რომელთა მიმართებაშიც გაასაჩივრა მხარემ სადავო ნორმა: 

საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტები და 47-ე 

მუხლის პირველი პუნქტი 

 

  



სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება  

 

ძირითადი საკითხები: 

ჰეიკე ქრონქვისტის მიერ შეტანილი კონსტიტუციური სარჩელი ადამიანის 

უფლებების კონცეპტუალური გააზრებისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებს  -

თანასწორობისა და საკუთრების უფლებებს შეეხება. თავისუფალი უნივერსიტეტისთვის 

ორივე ღირებულების დაცვა თანაბრად მნიშვნელოვანია. ერთის მხრივ თავისუფალი 

უნივერსიტეტის მიზანია ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და ლიბერალური 

ღირებულებების საყოველთაოდ გავრცელებასა და დაცვას და მეორეს მხრივ უკვე 

კონკრეტულად საკუთრებისა და თანასწორობის უფლებები მისთვის პრიორიტეტს 

წარმოადგენს. 

ჩვენი პოზიციის წარმოდგენისას შევეცდებით შევეხოთ ყველა იმ ძირითად საკითხს, 

რომელიც მოცემული სარჩელით დააყენა მოსარჩელე მხარემ და ვცადოთ სასამართლოს 

გავაცნოთ საერთაშორისო და სხვადასხვა ქვეყნის რელევანტური კანონმდებლობა, ისევე 

როგორც ჩვენი დასაბუთებული არგუმენტები საკუთრებისა და თანასწორობის 

ღირებულებათა დასაცავად. 

ჩვენი მსჯელობა ოთხი ძირითადი თემის გარშემო იქნება ორგანიზებული: 

1. უფლებათა უნივერსალური ბუნება ვრცელდება ყველაზე მიუხედავად 

ადგილსამყოფელისა და შეზღუდვები შესაძლებელია დაწესდეს მხოლოდ სახელმწიფოების 

კონსტიტუციებით;  

2. საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლით დაცული საკუთრების უფლება თავისი 

შინაარსით და კონსტიტუციური სტატუსით, თელეოლოგიური ინტეპრეტაციის 

მიზნებისთვის, განიმარტება როგორც საყოველთაოდ გარანტირებული უფლება 

3. საკუთრების შეძენისა და მემკვიდრეობის უფლებების ფილოსოფიური და 

სამართლებრივი შინაარსი. 

4. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის განსაკუთრებული 

მნიშვნელობა - სადავო შეზღუდვის  „ლეგიტიმური მიზანი“ 

მსჯელობას პირველი საკითხით დავიწყებთ და მოკლედ მიმოვიხილავთ ადამიანის 

უფლებათა უნივერსალური ბუნების შინაარსს და მისი შეზღუდვის სტანდარტებს. 

 

 

 



1. უნივერსალური, საყოველთაო უფლებების იდეა 

„ყველა ადამიანი იბადება თავისუფალი და თანასწორი თავისი 

ღირსებითა და უფლებებით. „ 

მუხლი 1, ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, 1948 

ადამიანის უფლებების უნივერსალურობის იდეა დღეს უკვე საყოველთაოდაა 

აღიარებული და მხარდაჭერილი. ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია ამ 

ფუძემდებლური პრინციპის მთავარი საყრდენია და ძირითად სტანდარტებსაც ის ადგენს. 

დეკლარაციით დაცულ პრინციპებს შორის ძირითადი უფლებების უნივერსალურობაა, 

რომელიც ორ მთავარ კონცეფციას ეფუძნება: 

1. ყველა ადამიანს გააჩნია უფლებები. 

2. ადამიანის ძირითადი უფლებები დაცული უნდა იყოს მიუხედავად მისი 

ფიზიკური ადგილსამყოფელისა. 

საქართველოს სახელმწიფომ გაიზიარა აღნიშნული პრინციპი და კონსტიტუციით 

გაამყარა მისი სტატუსი ქვეყნის კანონდმებლობასთან მიმართებით: „საქართველოს 

კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ 

პრინციპებსა და ნორმებს.“ (საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 6.2), ნათქვამია 

საქართველოს კონსტიტუციაში. „სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ 

აღიარებულ უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ 

ფასეულობებს. ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდულია 

ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი სამართლით.“ 

(საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 7) ავრცელებს შემდეგი მუხლი, რითაც არა მხოლოდ 

საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების მიმართ საქართველოს სახელმწიფოს 

ერთგულებას უსვამს ხაზს, არამედ კონკრეტულად მიუთითებს „საყოველთაოდ აღიარებულ“ 

უფლებებზე და მათ მიმართ სახელმწიფოს პატივისცემას კიდევ ერთხელ ადასტურებს. 

ამ სულისკვეთებით უნდა წავიკითხოთ კონსტიტუციის დანარჩენი თავებიც და 

კერძოდ მეორე თავიც, სადაც ადამიანის უფლებები უფრო დეტალურადაა გაშლილი და 

ჩამოთვლილი. საქართველოს კონსტიტუცია არაერთგან მოიხსენიებს სიტყვებს „ყველას“, 

„ყოველ ადამიანს“, „ადამიანს“ უფლებების თავის ნაწილში (მუხლები 24, 25, 26, 35 და ა.შ.), 

რითაც ხაზს უსვამს ამ უფლებების უნივერსალურ ბუნებას და საყოველთაო მოცვას. ამ 

არგუმენტის წონას კიდევ უფრო ამყარებს კონსტიტუციის იმ მუხლების კითხვა, სადაც 

პირდაპირაა დაკონკრეტებული „ყველა მოქალაქეს“ (მუხლები 34, 41 და ა.შ.). ანუ 

განსაზღვრულია ორი ტიპის უფლებები. ნაწილი განკუთვნილია უნივერსალური 

„დაფარვისთვის“ და ისინი ვრცელდება „ყველაზე“, ხოლო ნაწილი კი ექსკლუზიურად 

საქართველოს მოქალაქეების „კუთვნილებაა“. 

ჩვენი პოზიციის გასამყარებლად მოვიყვანთ გაეროს ადამიანის უფლებების 

კომიტეტის ზოგად კომენტარს „უცხოელთა უფლებების“ შესახებ . მისი განმარტებით 

აუცილებელია სახელმწიფოებმა პატივი სცენ ადამიანის უფლებების უნივერსალურ ბუნებას, 



თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა უფლება გავრცელდეს უცხოელებზე და ეს შეზღუდვაც 

სახელმწიფოების მიერ უნდა იყოს განსაზღვრული (პარ. 2). საქართველოს კონსტიტუცია 

საუკეთესო მაგალითია, თუ როგორ შიძლება მიიღწეს ბალანსი „ყველას“ და „საქართველოს 

მოქალაქეთა“ უფლებებს შორის. ამ ნაწილში ჩვენს მიერ მოყვანილი ანალიზი ეფუძნება 

საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2010 წლის 28 ივნისს მიღებული #466-ე 

გადაწყვეტილების შინაარსს. 

საგულისხმოა კონსტიტუციის 44-ე მუხლის გამოკვლევა „უცხოელთა“ სტატუსთან 

მიმართებაშიც. აღნიშნული მუხლი უფლებათა შეზღუდის საფუძველს გვთავაზობს, რაც 

ტელეოლოგიური განმარტების მიზნებისთვის გამოკვლევის მნიშვნელოვანი მიმართულებაა 

აღნიშნული საქმისთვის.  

„1. საქართველოში მცხოვრები ყოველი პირი ვალდებულია ასრულებდეს 

საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მოთხოვნებს. 

2. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა განხორციელებამ არ უნდა დაარღვიოს 

სხვათა უფლებები და თავისუფლებები.“ 

44-ე მუხლის პირველი პუნქტი საქართველოს კონსტიტუციიისა და კანონმდებლობის 

მოთხოვნების სავალდებულობაზე მიუთითებს. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული პუნქტი ისე 

უნდა განიმარტოს რომ კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულების ვალდებულება 

კვალიფიცირებულია აღნიშნული კანონმდებლობის კონსტიტუციის მე-2 თავთან 

შესაბამისობის მოთხოვნით. სხვანაირად აღნიშნული კონსტიტუციური ვალდებულების 

განმარტება საქართველოს კანონმდებლობით კონსტიტუციური გარანტიების დარღვევის 

შესაძლებლობების წამახალისებლად შეიძლება იქცეს. ამასთანავე, რომ პირველი ნაწილი 

კონსტიტუციის მოთხოვნების სავალდებულობაზეც ლაპარაკობს და ადამიანის უფლებებთან 

მიმართებით თუ ვიმსჯელებთ, უფლებების უპირატეს სტატუსსაც ადასტურებს სხვა 

კანონებთან მიმართებაში. 

რაც შეეხება მეორე ნაწილს იგი კლასიკურ შეზღუდვის სტანდარტს წარმოადგენს რაც 

საფრანგეთის ადამიანისა და მოქალაქის უფლებების დეკლარაციიდან მოყოლებული 

თანამედროვე კონსტიტუციებამდე უფლებათა „გაცოცხლების“ ფუნდამენტურ დებულებას 

წარმოადგენს. ასევე აუცილებლად მიგვაჩნია შევეხოთ საქართველოს კონსტიტუციის 47-ე 

მუხლის პირველ ნაწილს: „ საქართველოში მცხოვრებ უცხოელ მოქალაქეებს და 

მოქალაქეობის არმქონე პირებს საქართველოს მოქალაქის თანაბარი უფლებანი და 

მოვალეობანი აქვთ, გარდა კონსტიტუციითა და კანონით გათვალისწინებული 

გამონაკლისებისა.“ საქართველოს კონსტიტუციას შემოაქვს სამართლის სუბიექტების 

უფლებრივი გამიჯვნის კონცეპცია და გვთავაზობს უნივერსალურობის პრინციპის უფრო 

ნათელ განმარტებას. უფლებრივად ყველა თანასწორია, თუ უთანასწორობა არ 

გამომდინარეობს კონსტიტუციისა და კანონის ტექსტიდან. აუცილებელია გავამხვილოთ 

ყურადღება თუ როგორ იყენებს კანონმდებელი სიტყვას „და“ და არა რომელიმე სხვა 

დამაკავშირებელს. სიტყვების ამგვარი თანწყობა პირდაპირ მიგვითითებს კანონმდებლის 

სურვილზე, რომ ორი ერთმანეთისგან განსხვავებული კატეგორია - კონსტიტუცია და კანონი 

შეიძლება აწესებდეს შეზღუდვას, მაგრამ კონსტიტუციას უპირატესი ძალა ენიჭება.  



უცხოელთა უფლებების უკეთ გასაგებად კონსტიტუციური სტანდარტის შემოტანა 

(იგულისხმება 47-ე მუხლის სტანდარტი) აუცილებელი პირობა ხდება. უცხოელებისთვის 

ნებისმიერი უფლების შეზღუდვა უნდა დაეფუძნოს მხოლოდ კონსტიტუციის პრიმატს და a 

priori გამომდინარეობდეს კონსტიტუციის ტექსტიდან. შესაბამისად, როდესაც 

კონსტიტუციური სტანდარტი უფლების საყოველთაობას ადგენს დაუშვებელია 

სამართლებრივ იერარქიაში მასზე დაბლა მდგომმა კანონმა რაიმე სხვა დამატებითი 

შეზღუდვა შემოიტანოს. 

ამგვარი მსჯელობა განსახილველი საკითხის კონსტიტუციურ მოცვას ავიწროვებს და 

მოცემულ სარჩელს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის კომენტირების სივრცეში აქცევს.  

2.1 „უცხოელთა“ სამართლებრივი დაცვა კანადაში 

კანადის უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა საინტერესო მასალას გვთავაზობს 

უცხოელი მოქალაქეების თემაზე ინფორმირებული მსჯელობის ჩამოყალიბებისთვის. 

კანადის უზენაეს სასამართლოს პრეცედენტული სამართლიდან მოვიყვანთ მაგალითად 

ენდრიუსის საქმეს, სადაც სასამართლომ იმსჯელა უცხოელი მოქალაქის უფლებაზე მიეღო 

იურისტის კვალიფიკაცია და პრაქტიკის უფლება კანადაში. სასამართლომ აზრით: 

„მოქალქეებთან შედარებით, მოქალაქეობის არმქონე პირებს არ გააჩნიათ 

პოლიტიკური ძალაუფლება რაც მათ უფრო დაუცველ მდგომარეობაში ტოვებს. მათი 

შესაძლებლობები დაიცვან საკუთარი ინტერესები და უფლებები, რა თქმა უნდა, უფრო 

სუსტია. ისინი მიეკუთვნებიან საზოაგდოების იმ ნაწილს, რომელთა დასაცავადაც არჩეული 

პოლიტიკოსები თავს არ გამოიდებენ (H. Ely, Democracy and Distrust (1980), გვ. 151). 

„უცხოელებს“ არ აქვთ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება, რაც მათ უფლებაშეზღუდულ 

ჯგუფად აქცევს და როგორც ჯონ სტიუარტ მილი აღწერს ნაშრომში “მოსაზრებები 

წარმომადგენლობითი მთავრობის შესახებ“ . . . „დაინტერესებული დამცველების გარეშე, 

მოქალაქეობის არმქონე პირები მუდამ საფრთხის ქვეშ არიან, რომ მათ ინტერესებს არავინ 

გაითვალისწინებს“ . . . ამის ვიღებთ რა აღნიშნულს მხედველობაში შეჯამების სახით 

აღვნიშნავ, რომ დისკრიმინაციისგან დაცვის მუხლი ფუნდამენტური უფლებების ქარტიაში 

მხოლოდ კანონის სიტყვა-სიტყვითი განმარტებით არ უნდა შემოიფარგლეოდეს, არამედ 

მხედველობაში იღებდეს საზოგადოების ფართო პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ 

ინტერესებს. რა თქმა უნდა ვერ ავუკრძალავთ სახელმწიფოს დაადგინოს განსხვავებული 

ურთიერთობის პირობები მოქალაქეებთან და არამოქალაქეებთან, თუმცა ამით არ უნდა 

შეზღუდოს არამოქალაქეების უფლებრივი მდგომარეობა და არ შეუმციროს ის უფლებები, 

რომლითაც სარგებლობენ მოქალაქეები.“  

აღნიშნულ საქმეში სასამართლომ დისკრიმინაციისგან დაცვის საინტერესო 

პრეცედენტი შექმნა და მოქალაქეობრივი სტატუსი დისკრიმინაციის სხვა საფუძვლებთან 

გაათანაბრა, თუმცა უნდა ითქვას, რომ კანადის უფლებებისა და თავისუფლებეის ქარტიაში 

საკუთრების უფლება არ მოიპოვება და ამიტომ პირდაპირი ანალოგიის გავლება აღნიშნულ 

საქმესა და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ განსახილველ საქმეს შორის 

შეუძლებელია. 



2.2 „უცხოელთა“ სამართლებრივი დაცვა საერთაშორისო და ევროპული სამართლის 

მიხედვით 

თანაბარი მოპყრობა:  

ევროკავშირის დირექტივა (2000/43/EC)  რასობრივი თანასწორობის შესახებ – 

პირველი ნაწილის მე–3 მუხლი უზრუნველყოფს ინდივიდთა დაცვას დისკრიმინისაციისგან 

რასობრივ და ეთნიკურ ნიადაგზე. მუხლი იცავს ნებისმიერ ადამიანს/პირს/ინდივიდს თავის 

სამუშაო ადგილზე, ორივე შემთხვევაში იქნება ეს კერძო თუ საჯარო სექტორი, 

ადმინისტრაციული ორგანოების ჩათვლით.   

ამასთანავე, ნებისმიერ ინდივიდში იგულისხმებიან ეთნიკური თუ რელიგიური 

უმცირესობებიც.  

მოქალაქეობის არ მქონე პირთა უფლებები: 

ყველა პირს, საკუთარი ადამიანური ღირსებიდან გამომდინარე ენიჭება ყველა 

ადამიანის უფლება. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, მაგალითად მოქალაქესა და 

არა–მოქალაქეს შორის შეიძლება უფლებების შეზღუდვა, ისიც მხოლოდ ლეგიტიმური 

სახელმწიფო საჭიროებისთვის და მხოლოდ პროპორციულობის პრინციპის დაცვით.  

არა–მოქალაქეებს რიცხვს სხვადასხვა ჯგუფები მიეკუთვნებიან: მუდმივი 

მოსახლეები, ემიგრანტები, ლტოლვილები, თავშესაფრის მაძიებლები, ტრეფიკინგის 

მსხვერპლები, უცხოელი სტუდენტები, დროებითი სტუმრები და სხვა ტიპის ემიგრანტები 

და მოქალაქეობის არ მქონე პირები.  

არა–მოქალაქეები დაცული უნდა იყვნენ: თვითნებური მკვლელობისგან, 

არაადამინური მოპყრობის, მონობის, უკანონო დაპატიმრების, უსამართლო სასამართლოს, 

პირად ცხოვრებაში ჩარევის, იძულებითი შრომის და საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართლის დარღვევებისგან. არა–მოქალაქეებს აქვთ ქორწინების უფლება, როგორც 

უმცირესობებს დაცვის უფლება, მშვიდობიანი შეკრებებისა და მანიფესტაციების, 

თანასწორუფლებიანობის, რელიგიის და რწმენის თავისუფლება, ასევე სოციალური, 

კულტურული და ეკონომიკური უფლებები, შრომის უფლება და კონსულის მფარველობა.  

საერთაშორისო ადამიანის უფლებების სამართლით გარანტირებულ უფლებებსა და 

რეალობას შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. ძალიან ბევრ ქვეყანაში არსებობს ძალიან ბევრი 

პრობლემა არა–მოქალაქეებისთვის. არა–მოქალაქე პირები თითქმის ყველა ქვეყანაში დგანან 

ოფიციალური თუ არა–ოფიციალური დისკრიმინაციის წინაშე. მიუხედავად იმისა, რომ 

ზოგიერთ ქვეყანაში შეიძლება არსებობდეს გარკვეული სამართლებრივი გარანტიები, რომ 

არა–მოქალაქე პირებს მოეპყრნონ თანასწორად მოქალაქეებისა და აღიარონ მათი 

მნიშვნელობა ეკონომიკური კეთილდღეობის მიღწევაში. არა–მოქალაქე პირების მიმართ 

არსებობს  ქსენოფობია, რასიზმი, სექსიზმი, ენის ბარიერი, პოლიტიკური უფლებების 

შეზღუდვა, სოციალური და კულტურული უფლებების ნაკლებობა – კერძოდ მუშაობის, 

განათლების და ჯანმრთელობის უფლებების, მათ უჭირთ პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტების მოპოვება. მათ ასევე არ გააჩნიათ სამართლებრივი ბერკეტები, რომ დაიცვან 



თავი ადამიანის უფლებების დარღვევისგან ან მოითხოვონ უფლებების დარღვევის გამო 

განცდილი ზიანის ანაზღაურება.  2001 წლის 11 სექტემმბრის შემდეგ განსაკუთრებით 

გამწვავდა არა–მოქალაქე პირების დისკრიმინაციის საკითხი, რადგან მთავრობები 

მაქსიმალურად ამკაცრებდნენ უსაფრთხოების ზომებს ტერორიზმის მიმართ გაჩენილი შიშის 

გამო.  

არა–მოქალაქეების საერთაშორისო სამართლებრივი დაცვის სტანდარტებს აწესებენ 

შემდეგი წყაროები:  რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 

საერთაშორისო კონვენცია და ადამიანის უფლებების სხვა ხელშეკრულებების შესაბამისი 

დებულებები, ზოგადი კომენტარი, ქვეყნებთან დაკავშირებული დასკვნები და 

გადაწყვეტილებები რაც მიღებულია რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტის 

და სხვა სახელშეკრულებო ორგანოების მიერ, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისიის 

თემატური პროცედურები მიგრანტების ადამიანის უფლებებთან და რასიზმთან 

დაკავშირებით; სხვა საერთაშორისო ინსტიტუტების, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, 

გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისიონერის მიდგომები, აგრეთვე რეგიონული 

ინსტიტუტების მუშაობა, როგორიცაა რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ 

ევროპული კომისია.  

„ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე და უფლებამოსილია იყოს დაცული 

კანონით ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. აქედან გამომდიანრე, კანონი ვალდებულია 

აკრძალოს დისკრიმინაციაა და იყოს გარანტიაა ყველა პირისთვის თანასწორობისა და 

ნებისმიერ საფუძველზე (ეროვნების, რასის, კანის ფერის და ა.შ) წარმოქმნილი 

დისკრიმინაციისგან ეფექტური დაცვის იარაღი “ – სამოქალაქო და პოლიტიკური 

უფლებების საერთასორისო პაქტი, მუხლი 26. 

ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა დაადგინა, რომ არა–მოქალაქე პირებს შეიძლება 

დაუწესდეთ მხოლოდ ისეთი შეზღუდვები, რაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო 

ხელშეკრულებით სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებზე. კერძოდ, ხელშეკრულება 

აძლევს სახელმწიფოებს უფლებას განასხვავონ მოქალაქე და არა–მოქალაქე პირები 

უფლებათა ორი კატეგორიის მიმართ, ესენია: პოლიტიკური უფლებები, რომლებიც 

უგამონაკლისოდ გარანტირებული ყველა მოქალაქისთვის და გადაადგილების 

თავისუფლების უფლება.  

რაც შეეხება გადაადგილების თავისუფლებას, მე–12(1) მუხლის (International Covenant 

on Civil and Political Rights) მიხედვით – თავისუფალი გადაადგილების და საცხოვრებელი 

ადგილის თავისუფლად შერჩევის უფლება  გააჩნიათ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც 

სახელმწიფოს ტერიტორიაზე კანონიერად იმყოფებიან – ეს ავტომატურად გულისხმობს, რომ 

არსებობს აკრძალვები უსაბუთო ემიგრანტებისთვის.  

სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ გარკვეული არამოქალაქე 

ჯგუფებისთვის დისკრიმინაციის გარეშე უფლების მიცემა, რომ გაიარონ ნატურალიზაცია, 

მიიღონ მოქალაქეობა და ყველა არა–მოქალაქემ მიიღოს სამართლიანი ადმინისტრაციული 

თანასწორი მოპყრობა დეპორტაციისას. დაუშვებელია არა–მოქალაქე პირთა შორის 



დისკრიმინაცია რაიმე საფუძველზე, იქნება ეს ეროვნება, წარმოშობა, კანის ფერი თუ ა.შ. და 

ასევე დაუშვებელია არაპროპორციული ჩარევა ოჯახური (პირადი) ცხოვრების უფლებაში.  

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტის 2(3) 

მუხლის თანახმად მხოლოდ განვითარებად ქვეყნებს, ადამიანის უფლებების და მათი 

ეროვნული ეკონომიკის გათვალისწინებით შეუძლიათ დააწესონ საზღვრები, რა 

ეკონომიკური უფლებების მინიჭება სურთ არა–მოქალაქე პირთათვის.  ეს ხდება მხოლოდ 

განვითარებად ქვეყნებში და მხოლოდ გარკვეული ეკონომიკური უფლებების მიხედვით. 

სახელმწიფოებმა არ უნდა გაანასხვავონ ერთმანეთისგან მოქალაქეების და არა–მოქალაქეების 

სოციალური და კულტურული უფლებები.  

ევროპის ადამიანის უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა დაცვის 

კონვენციის 5(1) მუხლი  კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საერთაშორისოდ აღიარებული 

ადამიანის თავისუფლების და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება არ უნდა 

შეიზღუდოს, კანონის მიერ მკაცრად განსაზღვრული შემთხვევების გარდა. ასეთი 

განსაზღვრული შემთხვევების ჩამონათვალი ამომწურავია და მხოლოდ ვიწრო 

ინტერპრეტაციაა შესაძლებელი, ისიც მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ  მიზნები შეესაბამება 

კონვენციის მე–5 მუხლს, ისიც პირის უკანონო დაკავებისგან დასაცავად.  

 საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა პრინციპებიდან გამომდინარე, ყველა 

სახელმწიფო ვალდებულია ისეთი კანონმდებლობა შეიმუშავოს, რომ მინიმუმდე იქნას 

დაყვანილი ყოველგავრი დისკრიმინაცია, ასევე შეიმუშავოს გეგმა რის მიხედვითაც 

შესაძლებელი იქნება ასეთი დარღვევებისგან გამოწვეული ზიანის ანაზღაურება. 

საერთაშორისო ადამიანის უფლებების თანახმად, არა–მოქალაქეებს აქვთ ხელშეუხებელი 

სიცოცხლის უფლება, რომელიც დაცულია და არ შეიძლება ჩამოერთვას თვითნებურად, 

ასევე აქვთ თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, დაუშვებელია ნებისმიერი სახის 

უკანანო დაკავება. თუ არა–მოქალაქე კანონიერად იქნება დაკავებული, მას უნდა მოეპყრონ 

პატივისცემით, თანდაყოლილი ადამიანური ღირსების გამო, დაუშვებელია წამება და 

სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა, ან სასჯელი, რომელიც ლახავს მის 

ღირსებას, ასევე აკრძალულია მონობა და ტრეფიკინგი. დაკავებულ არა–მოქალაქე პირებს 

აქვთ უფლება მიმართონ საკონსულოებს და „მასპინძელმა“ ქვეყანამ ამის შესახებ უნდა 

აცნობოს მათ.  

წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობისა და წამების 

წინააღმდეგ კონვენციის მე-3 მუხლის თანახმად დაუშვებელია ადამიანის ექსტრადირება, 

როცა არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ექსტრადირების შემთხვევაში იგი შეიძლება წამების 

მსხვერპლი გახდეს.  ასეთი საფრთხის არსებობის დასადგენად, კომპეტენტური პირები 

შეისწავლიან სახელმწიფოს „პოლიტიკას“ ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან 

მიმართებაში.  

ისეთი სამართლებრივი ინსტრუმენტები, როგორიცაა გაეროს დეკლაცია იმ 

ინდივიდების უფლებების შესახებ რომლებიც არ არიან მათი საცხოვრებელი ქვეყნის 

მოქალაქეები(United Nations Declaration on the Rights of Individuals who are not Nationals of the 

Country in which They Live) რაც არ არის სავალდებულო ხასიათის და  ევროპის ადამიანის 



უფლებათა და ფუნდამენტურ თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-4 დამატებითი ოქმი, 

უარყოფენ არა–მოქალაქე პირთა ჯგუფურ ექსტრადირებას, რადგან საჭიროა ყველა 

ადამიანის საქმის პირადად შესწავლა, რადგან მაგალითად, თუ  გადაწყდება რომ ქვეყანაში 

დაბრუნება უსაფრთხოა მისი ერთი მოქალაქისთვის, ეს არ ნიშნავს რომ ყველა სხვა 

დანარჩენის შემთხვევაც იდენტურია და უსაფრთხოა მათი „სამშობლოში“ დაბრუნება. 

სახელმწიფოს აქვს უფლება, მოითხოვოს ემიგრანტების მიერ ქვეყნის დატოვება მას შემდეგ, 

რაც ისინი გადააცილებან  ვადას, რა ვადითაც მათ შეეძლოთ კანონიერად ქვეყნის საზღვრებს 

შიგნით დარჩენა.  

არა–მოქალაქე პირებს აქვთ აზრის და სინდისის თავისუფლების, ასევე გამოხატვის 

თავისუფლების უფლებები. მათ ასევე აქვთ მშვიდობიანი შეკრებისა და მანიფესტაციების 

უფლება, პოლიტიკური პარტიის წევრობის უფლება. დაუშვებელია არა–მოქალაქე პირთა 

პირად ცხოვრებაში თვითნებური უკანანონო ჩარევა – ეს გათვალისწინებულია ევროპის 

ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე–8 მუხლში – ყველას აქვს უფლება პატივი სცენ მის 

პირად და ოჯახურ ცხოვრებას, სახლს და მის მიმოწერას. დაუშვებელია ამ უფლებაში ჩარევა 

საჯარო პირის მიერ თუ ამ უფლების შელახვა არ არის საჭირო დემოკრატიული 

საზოგადოების ინტერესებისთვის და ეროვნული უსაფრთხოებისთვის, საზოგადოებრივი 

უსაფრთხოებისთვის თუ ეკონომიკური კეთილდღეობისთვის, ასევე ქვეყანაში არეულობის 

და დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის, ჯანმრთელობის, მორალის, სხვათა უფლებების 

და თავისუფლებების დაცვის მიზნით. 

სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან მიიღონ ისეთი ზომები, რომ ყველა არა–

მოქალაქე პირს შეეძლოს დისკრიმინაციის გარეშე მოქალაქეობის მიღება. აქედან 

გამომდინარე, დაუშვებელია სახელმწიფოების მხრიდან რაიმე საფუძველზე დისკრიმინაცია 

კონკრეტული ჯგუფის მიმართ, ნატურალიზაციის და დაბადების რეგისტრაციის დროს, 

ასევე სახელწიფომ უნდა აღმოფხვრას ყველა ხარვეზი, რაც იწვევს დისკრიმინაციას ქალსა და 

მამაკაცს შორის – მოქალაქეობის მიღების ან გადაცემის დროს.  

ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კონვენციის (Convention 

on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) მე–9 მუხლის თანახმად  – 

მონაწილე სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან მიანიჭონ ქალებს მამაკაცის თანასწორი 

უფლეებები მოქალაქეობის მიღების, შეცვლის და შენარჩუნების საკითხებში. დაუშვებელია, 

უცხოელზე დაქორწინების შედეგად ავტომატურად ქალის მოქალაქეობის შეცვლა, რამაც 

შეიძლება გამოიწვიოს მისი მოქალაქეობის გარეშე დატოვება. სახელმწიფოებმა უნდა 

მიანიჭონ ქალებს მამაკაცთა თანასწორი უფლებეები, შვილების მოქალაქეობასთან 

დაკავშირებით. 

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ სადაც უცხოელები 

წარმოადგენენ უმცირესობას, საერთაშორისო სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების 

პაქტის 27–ე მუხლის თანახმად, ყველა უცხოელს აქვს უფლება ისარგებლოს საკუთარი 

კულტურით საზოგადოებაში, ასევე გააჩნდეს რელიგიის თავისუფლების და რელიგიის 

გამოხატვის უფლება, საკუთარ ენაზე საუბრის უფლება.  



მე–15 მუხლი (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) – 

ავალდებულებს სახელმწიფოებს გადადგან ისეთი ნაბიჯები, რომ უზრუნველყოს 

მოქალაქეობის სტატუსის მიუხედავად უფლება კულტურულ ცხოვრებაში მონაწილეობისა 

და არა–მოქალაქეების უფლება დაქორწინდნენ, როცა ექნებათ ქორწინებისთვის საჭირო 

ასაკი.  

არა–მოქალაქე პირები, რომლებიც იყვნენ იმ სახელმწიფოს წინამორბედი 

სახელმწიფოს მოქალაქებიი, რომელშიც ამჟამად ცხოვრობენ დაუშვეებლია ჩამოერთვათ 

პენსიების, საცხოვრებელი და ჯანდაცვის უფლებები.  

საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია (ILO) საკუთარი კონვენციებითა და პაქტებით 

იცავს ყველა მომუშავე ადამიანის უფლებას, მათი მოქალაქეობის სტატუსის მიუხედავად.  

საერთაშორისო კონვენცია „მიგრანტი „მუშების“ და მათი ოჯახის წევრების 

უფლებების“ შესახებ ითვალისწინებს შემდეგ უფლებებს: დისკრიმინაციის აკრძალვა (მუხლი 

7), მიგრანტების თავისუფლებას დატოვონ ქვეყანა და დაბრუნდნენ სამშობლოში (მუხლი 8), 

ცხოვრების უფლება (მუხლი 9), უფლება წამებისა და ცუდად მოპყრობის წინააღმდეგ 

(მუხლი 10), უფლება მონობისა და იძულებითი შრომის წინააღმდეგ (მუხლი 11), აზრის, 

სინდისისა და რელიგიის თავისუფლება (მუხლი 12), აზრისა და გამოხატვის თავისუფლება 

(მუხლი 13), უფლება უკანონო ჩარევის წინააღმდეგ, პირად ცხოვრებაში, მიმოწერასა და 

პირად კომუნიკაციებში (მუხლი 14), საკუთრების უფლება (მუხლი 15), თავისუფლება და 

უსაფრთხოება (მუხლი 16), დაკავებულ მიგრანტთა უფლება ადამიანური მოპყრობის 

მოთხოვნისა (მუხლი 17), სამართლიანი საჯარო მოსმენა, კომპეტენტური, დამოუკიდებელი 

და მიუკერძოებელი ტრიბუნალის მიერ (მუხლი 18), სისხლის სამართლის კანონის 

უკუძალით გამოყენების აკრძალვა  დაპატიმრების დაუშვებლობა კონრაქტის 

შეუსრულებლობის გამო (მუხლი 20),  პირადობის დამადასტურებული მოწმონის და 

სამგზავრო დოკუმნტების განადგურების დაუშვებლობა (მუხლი 21), კოლექტიური 

გაძევების დაუშვებლობა სამართლებრივი პროცედურების გარეშე (მუხლი 22), 

კონსულისადმი მიმართვის ან დიპლომატიური დახმარების მოთხოვნის უფლება (მმუხლი 

23), უფლება აღიარებულ იქნეს, როგროც პირი კანონის ძალით (მუხლი 24), თანასწორი 

მოპყრობა ადგილობრივ და არა–მოქალაქე მომუშავეთა მიმართ, სამუშაო პირობებსა და 

ანაზღაურების საკითხებში (მუხლი 25), პროფკავშირებში მონაწილეობის უფლება (მუხლი 

26), საზოგადოებრივი უსაფრთხოების თანაბარი ხელმისაწვდომობა (მუხლი 27) უფლება 

სასწრაფო სამედიცინო დახმარებაზე (მუხლი 28),  ბავშვის უფლება სახელზე, დაბადების 

რესგიტრაციაზე და მოქალაქეობაზე (მუხლი 29), თანასწორი ხელმისაწვდომობა საჯარო 

განათლებაზე (მუხლი 30), მონაწილე სახელმწიფოებმა პატივი უნდა სცენ მიგრანტების 

კულტურულ თვითმყოფადობას (მუხლი 31), უფლება მოგების, დანაზოგის და 

კუთნილებების გადაგზვანის ან გადატანის (მუხლი 32), უფლება ინფორმაციის მიღებისა 

უფლებებზე, რომლებიც კონვენციით არის გათვალისწინებული(მუხლი 33).  

შეჯამება 

როგორც ვხედავთ საკუთრების უფლებასთან მიმართებაში საერთაშორისო 

სამართალი რაიმე მკაცრ ჩარჩოებს არ აწესებს. აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას საკითხის 



განმარტება საერთაშორისო სამართლის პრაქტიკიდან ვერ ისარგებლებს. თუმცა 

საინტერესოა საერთაშორისო სამართლის სულისკვეთება, რომ უნივერსალური უფლებები 

გამოიყენებოდეს ასეთად ამ სტანდარტების მიმღებ სახელმწიფოებში. იმ პირობებში, 

როდესაც კონსტიტუციის ტექსტის კითხვა უფლების ფართოდ გავრცელების საფუძველს 

იძლევა, მიგვაჩნია, რომ, საკონსტიტუციო სასამართლომ ამ სულისკვეთებით უნდა 

იხელმძღვანელოს და უნდა გააფართოვოს უფლების მოქმედების სფერო, როგორც ეს 

თავადაც დაადასტურა #466-ე გადაწყვეტილებაში. 

3. საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე  მუხლი უცხოელთა მიმართებაში 

„ყოველ ადამიანს აქვს უფლება ფლობდეს ქონებას როგორც ერთპიროვნულად, ასევე 

სხვებთან ერთად“ - ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია, მუხლი 17.1, 1948 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაში საქმეზე 

„საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“  აღნიშნულია, 

რომ „თითოეული კონსტიტუციური უფლება თავად განსაზღვრავს ამ უფლების სუბიექტებს, 

შესაბამისად,  საქართველოში არმცხოვრები უცხოელების კონსტიტუციური უფლებებით 

სარგებლობის საკითხი უნდა გაირკვეს თავად ამ უფლების მარეგლამენტირებელი 

კონსტიტუციური ნორმის (ყოველი კონკრეტული უფლების) ფარგლებში.“ 

აღნიშნული ტესტის გათვალისწინებით იმის გარკვევისთვის უცხოელები 

წარმოადგენენ თუ არა საკუთრების უფლების სუბიექტებს საქართველოს კონსტიტუციის 

მიზნებისთვის, უნდა მივმართოთ 21-ე მუხლს.  კონსტიტუციის 21-ე მუხლის პირველი 

პუნქტის თანახმად, „sakuTreba da memkvidreobis ufleba aRiarebuli da xelSeuvalia. dauSvebelia 

sakuTrebis, misi SeZenis, gasxvisebis an memkvidreobiT miRebis sayovelTao uflebis gauqmeba.“ 

რადგან აღნიშნული ნორმა აცხადებს რომ საკუთრების და მისი შეძენის უფლება 

საყოველთაო უფლებაა, აქედან გამომდინარეობს რომ ეს უფლება ეკუთვნის ყველას. ანუ ამ 

მუხლის და შესაბამისად უფლების სუბიექტთა წრე არ შემოიფარგლება ქვეყნის 

მოქალაქეებით, არც ქვეყანაში მცხოვრები უცხოელებით. საკუთრების უფლება ყველა 

ადამიანის უფლებაა და თუ სახელმწიფო გადაწყვეტს ამ უფლების სუბიექტთა წრის 

შევიწროვებას ან დაკვალიფიცირებას რაიმე პირობებით, ამისთვის ერთადერთი 

კონსტიტუციური გზა, უფლების შეზღუდვისთვის კონსტიტუციის 21-ე მუხლითვე 

დადგენილი პირობების დაკმაყოფილებაა.  

შესაბამისად სადავო მუხლთან დაკავშირებით მსჯელობის გაგრძელებისთვის 

სუბიექტთა წრის გარკვევის შემდეგ საჭიროა გაირკვეს საკუთრების უფლების იმ 

კომპონენტის შინაარსი რომელზეც მოსარჩელე აპელირებს და შემდეგ საზოგადოებრივი 

საჭიროება, რომელიც ამ კომპონენტის შეზღუდვას გაამართლებდა. 

3.1 საკუთრების შეძენის და მემკვიდრეობით მიღების უფლება 

მოსარჩელე ამტკიცებს რომ იზღუდება საკუთრების შეძენის და მემკვიდრეობით 

მიღების კონსტიტუციური უფლებები, აგრეთვე მემკვიდრეობით მიღებული საკუთრების 

გაუსხვისებლობის შემთხვევაში ჩამორთმევის შესახებ სადავო ნორმა წარმაოდგენს 



საკუთრების ჩამორთმევას კონსტიტუციის 21-ე მუხლის მე-3 პუნქტის მიზნებისთვის. 

პირველ რიგში გასარკვევია რა იგულისხმება საკუთრების შეძენის უფლებაში 

კონსტიტუციის 21-ე მუხლის მიზნებისთვის, რადგან საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს აქამდე არ ქონდა შესაძლებლობა ამ უფლების განმარტებისა. 

საკუთრების უფლება ბუნებითი უფლებების ტრიადის  - სიცოცხლე, თავისუფლება, 

საკუთრება შემადგენელი ნაწილია და ადამიანის უფლებების იდეის განვითარების 

დასაწყისიდან განიხილებოდა როგორც ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა ადამიანის 

კეთილდღეობისთვის. შესაბამისად ლიბერალური დემოკრატიების ეროვნული 

კონსტიტუციები, ისევე როგორც მთელი რიგი საერთაშორისო აქტები ადამიანის უფლებათა 

ჩამონათვალში თითქმის უგამონაკლისოდ მიუთითებენ საკუთრების უფლებას (1966 წლის 

გაეროს სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების საერთაშორისო პაქტი, ისევე როგორც 

ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი გამონაკლისს 

წარმოადგენს). თუმცაღა საკუთრების უფლების ფორმულირებებს შორის, იშვიათად არის 

წარმოდგენილი საკუთრების შეძენის კომპონენტი (ავსტრალიის კონსტიტუცია ახსენებს 

პარლამენტის უფლებამოსილებას მიიღოს კანონმდებლობა საკუთრების სამართლიანი 

პირობებით შეძენასთან დაკავშირებით). საკუთრების უფლება, ძირითადად გულისხმობს 

უკვე არსებულ  საკუთრებასთან დაკავშირებული წესრიგისთვის სტანდარტების დადგენას 

და უფლების მოქმედების სფერო არ მოიცავს თავის თავში საკუთრების უფლების 

წარმოშობამდე მიმდინარე პროცესებს. 

ასეთია ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს მიდგომა 

კონსტიტუციის მე-5 და მე-14 შესწორებების განმარტებისას, რომლებიც ახსენებენ 

საკუთრების ჩამორთმევას სახელმწიფოს მიერ. ასევე ერთმნიშნველოვანია ამ საკითხზე 

ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიდგომა პირველი ოქმის პირველი 

პროტოკოლის განმარტებისას. როგორც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ლეო 

ზვააკის რედაქტორობით გამოცემულ სახელმძღვანელოშია აღნიშნული: 

„კონვენცია იცავს განმცხადებლის არსებულ ქონებას და აქტივებს ჩარევისგან. ეს არ 

უზრუნველყოფს უფლებას მოიპოვო მფლობელობა რაიმეზე, რაც პირს უკვე არ გააჩნია, 

მიუხედავად იმისა რამდენად ძლიერი ინტერესი შეიძლება გააჩნდეს ინდივიდს. საქმეში 

მარქსი ბელგიის წინააღმდეგ სასამართლომ აღნიშნა, რომ პირველი ოქმის პირველი მუხლი 

“არ იძლევა ქონების შეძენის გარანტიას მემკვიდრეობის თუ ნებაყოფლობითი განკარგვის 

საფუძველზე”. ეს დებულება არ ადგენს უფლებას საკვებზე ან თავშესაფარზე მიუხედავად 

იმისა, რამდენად ღატაკ მდგომარეობაშია პირი. ეს ადასტურებს რომ პირველი ოქმის 

პირველი მუხლით გათვალისწინებული დაცვა ბევრად უფრო ახლოს არის უფლების 

საწყისებთან – საკუთრებასთან, როგორც სამოქალაქო უფლებასთან...“  

საკუთრების სამოქალაქო უფლება თავისთავად ფლობის, სარგებლობის და 

განკარგვის ელემენტებისგან შემდგარი კონცეფციაა და საკუთრების შეძენა ამ წრის მიღმაა. 

ამასთან ძალიან  მარტივი და ნათელია იმის დანახვა რომ თუ ადამიანებს ხელი არ 

მიუწვდებათ საკუთრების შეძენის სამართლებრივ გზებზე, ეს საკუთრების უფლების 

შემდგომ დაცვას სრულად უკარგავს აზრს. ანუ საკუთრების უფლების დაცვა 

გარკვეულწილად მოითხოვს იმას, რომ სახელმწიფოები გარკვეული შეზღუდვებით 



სარგებლობდნენ საკუთრების შეძენის მექანიზმების სამართლებრივი რეგულირების 

პროცესშიც, რათა საკუთრების უფლების რეალიზების შესაძლებლობა საერთოდ არ 

ჩამოერთვათ ადამიანებს ან იმგვარ შეზღუდვებს არ დაექვემდებაროს რაც უფლებას 

„თეორიულს და ილუზორს“ გახდიდა. 

ანალოგიისთვის შეიძლება მოვიყვანოთ სამართლიანი სასამართლოს უფლება. 

ევროპის ადამიანის უფლებათა კონვენციის მე-6 მუხლი ადგენს უფლებას ადამიანის საქმე 

განხილული იქნეს სამართლიანი სასამართლოს მიერ, თუმცა არ შეიცავს ტექსტუალურად 

ადამიანის უფლებას მიმართოს სასამართლოს, რასაც თავისთავად მოყვება შემდგომი 

გარანტიების განხორციელება. იმის გამო რომ სამართლიანი სასამართლო განხილვის 

უფლება დიდწილად აზრს დაკარგავდა თუ ადამიანს პირველ რიგში სასამართლოსთვის 

მიმართვის უფლება არ აქვს გარანტირებული, საქმეში გოლდერი გაერთიანებული სამეფოს 

წინააღმდეგ, ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიჩნია რომ მე-6 მუხლის 

პირველი პუნქტი ნაგულისხმევად სასამართლოსადმი მიმართვის უფლებასაც იცავდა.  

იდეაში იდენტური კავშირია საკუთრების შეძენის უფლებასა და მის შემდგომ დაცვას 

შორის ჩამორთმევისგან ან სხვა ტიპის ჩარევისგან. თუ სახელმწიფოში საკუთრების უფლების 

შეძენის უსამართლო რეჟიმი არსებობს, უკვე მოპოვებული საკუთრების დაცვა დიდწილად 

შეიძლება აზრს კარგავდეს და საკუთრების უფლება საერთოდ თეორიული გახდეს. 

თუმცა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკაში არ არსებობს რაიმე 

ტენდენცია რაც საკუთრების შეძენის ნაგულისხმევი უფლების პირველი ოქმის პირველ 

მუხლში აღმოჩენის შესაძლებლობაზე მიუთითებდა და ნაკლებსავარაუდოა რომ ოდესმე ასე 

მოხდეს, რადგან საკუთრების შეძენის უფლების აღიარებას ახლავს საფრთხე, რომლის 

აცილება ნებისმიერი სასამართლოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. 

აღნიშნული საფრთხე უკავშირდება საკუთრების გაგებას თანამედროვე ადამიანის 

უფლებათა სამართალწარმოებაში, იქნება ის ნაციონალური თუ საერთაშორისო. 

თანამედროვე ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებში, სადაც სახელმწიფოებს ეკისრებათ 

ფართო ფუნციები სოციალური და ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების მოგვარების 

თვალსაზრისით, სახელმწიფო არის სუბიექტი რომელიც თავს უყრის განსაკუთრებით დიდი 

ოდენობით რესურსს და შემდეგ ანაწილებს მას პრიორიტეტების მიხედვით მოსახლეობის 

სხვადასხვა სეგმენტზე და სხვადასხვა პრობლემის გადასაჭრელად.  სახელმწიფოების 

უმეტესობას გააჩნია სოციალური დაცვის და უზრუნველყოფის სისტემები, რომლის 

ფარგლებშიც სხვადასხვა რესურსის რეალიზების, მათ შორის მოქალაქეების ერთი ნაწილის 

დაბეგვრის ხარჯზე მიღებული შემოსავლის გადანაწილება ხდება იმ მოქალაქეებისთვის და 

ქვეყნის იურისდიქციის ფარგლებში მყოფი პირებისთვის რომლებიც თავად ვერ ახერხებენ 

თავიანთი ძირითადი საჭიროებების (კვება, ჯანმრთელობის დაცვა, თავშესაფარი, ა.შ) 

დაკმაყოფილებას. ყველა სიკეთე რასაც მოქალაქე იღებს ადმინისტრაციული 

სახელმწიფოსგან, ან რისი მიღების უფლებაც გააჩნია და რაც ეკონომიკური ღირებულების 

მატარებელია კვალიფიცირდება საკუთრებად (რიჩარდ რაიხის ტერმინით „ახალი 

საკუთრება“). აშშ-ს უზენაესი სასამართლოს ამ უფლებათა რიგს უწოდებს „კუთვნილებებს“ 

(entitlement) და მასზე ავრცელებს საკუთრების უფლებისთვის დადგენილ შინაარსობრივ და 

პროცედურულ მოთხოვნებს. იდენტურია ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს 



მიდგომაც. პირველი ოქმის პირველი მუხლის მიზნებისთვის „ქონებად“ მიიჩნევა ყველა 

სიკეთე, ყველა აქტივი რასაც ეკონომიკური ღირებულება გააჩნია. მაგალითად, 

„სამართალწარმოების დაწყების უპირობო საფუძველი შეიძლება მიჩნეულ იქნეს “აქტივად” 

რომელიც წარმოადგენს “ქონებას“  სოციალური დახმარებები, მიუხედავად იმისა 

დაფუძნებულია თუ არა ის შენატანებზე, აგრეთვე წარმოადგენს ქონებას ევროპის ადამიანის 

უფლებათა სასამართლოს განმარტებით: “სოციალური დახმარება საკუთრებად მიიჩნევა. 

თუმცაღა სასამართლომ აღნიშნა რომ სოციალური დახმარების მიღების რაიმე ზოგადი 

უფლება არ გამომდინარეობს პირველი ოქმის პირველი მუხლიდან... განმცხადებელს 

მოეთხოვება დემონსტრირება რომ შიდა სამართალში მას აქვს სამართლებრივი უფლება 

მიიღოს კონკრეტული სიკეთე გარკვეული პირობების დაკმაყოფილებისას, რაც განსხვავდება 

განმცხადებლის მცდელობისგან დისკრეციის მისთვის ხელსაყრელ რეალიზებას მიაღწიოს.“  

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარეობს ის რომ, ევროპის ადამიანის უფლებათა 

სასამართლოს მიერ ჩამოყალიბებული მიდგომა იცავს სახელმწიფოს მიერ ადამიანისთვის 

მინიჭებულ უფლებას (რომელიც ეკონომიკურად ღირებულია), მაგრამ თავისთავად 

მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების შემოწმება საკუთრების უფლების ფარგლებს მიღმაა და 

სასამართლო ამ სფეროში არ იჭრება.  

რადგან საკუთრების ავტონომიური გაგება ამდენად ფართოა, ამ „ახალ 

საკუთრებასთან“ მიმართებით შეძენის უფლება შეიძლება განიმარტოს როგორც 

დაინტერესებული პირების მიერ სახელმწიფოსგან გარკვეული სიკეთეების ან სიკეთეებზე 

უფლების მოთხოვნის საფუძველი. ეს კი სასამართლოს შეიყვანს განაწილებითი 

სამართლიანობის თეორიულ, ეთიკურ და პოლიტიკური დებატში. განაწილებითი 

სამართლიანობა რაც თანასწორობის ღირებულებას ემყარება, გულისხმობს საზოგადოებაში 

რესურსების, ძირითადად კერძო საკუთრებაში არსებული რესურსების სახელმწიფოს მიერ 

იმგვარად გადანაწილებას, რომ ყველასთვის მიღწეული იქნეს განვითარებისა და ადამიანის 

უფლებებით სარგებლობის თანასწორი შესაძლებლობა. ამ დავაში შესვლა და რაიმე 

სახელმძღვანელო პრინციპების ჩამოყალიბება სრულიად წარმოუდგენელია საერთაშორისო 

სასამართლოსთვის, როგორიცაა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლო. თუმცა 

დებატის პოლიტიკური და არსებითად არა-სამართლებრივი ხასიათის გათვალისწინებით ამ 

ტიპის სამართალწარმოებაში ჩაბმა ქვეყნის შიდა სასამართლოებისთვისაც რთული და 

საფრთხილო წამოწყება იქნებოდა. 

მიუხედავად იმისა რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა 

დღეს-დღეობით არ შეიცავს ერთმნშნველოვან განცხადებას სახელწმიფო დახმარებების 

საკუთრებად მიჩნევის შესახებ, იმ პირობებში როდესაც სახელმწიფოზეა დამოკიდებული 

მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ქონებრივი სიკეთის მიღების თვალსაზრისით 

(პენსიის, სოციალური დახმარების, ხელფასების თუ სუბსიდიების სახით), მაღალი 

ალბათობა არსებობს, იმისა რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაიზიარებს ადამიანის 

უფლებების სამართალში დამკვიდრებულ ამ საყოველთაო მიდგომას და საკუთრებაში ამ 

სიკეთეებსაც მოიაზრებს. ამ მოსაზრებას განამტკიცებს  განჩინება საქმეზე  საქართველოს 

მოქალაქეები - ოთარ კვენეტაძე და იზოლდა რჩეულიშვილი საქართველოს პარლამენტის 

წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ განაცხადა: „საკუთრების ცნება  ავტონომიური შინაარსისაა 

და იგი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ფიზიკურ საგნებზე საკუთრების უფლებით, ზოგიერთი 



სხვა უფლება და სარგებელი,  რომელიც ქმნის ქონებას, ქონებრივი ხასიათის ზიანის 

ანაზღაურების მოთხოვნა, ასევე ქონებრივი ღირებულებები, მათ შორის უფლება 

მოთხოვნაზე, რაც კანონიერი მოლოდინის საფუძველზე წარმოიშობა და პირის საკუთრების 

ეფექტურ გამოყენებას განაპირობებს, შესაძლოა განხილული იქნეს როგორც საკუთრება და 

უფლება საკუთრებაზე“.  

შესაბამისად, საკუთრების შეძენის უფლების განმარტებისას მნიშნველოვანი იქნება 

იმაზე ფიქრი ამ სიკეთეებთან მიმართებით რას შეიძლება ნიშნავდეს საკუთრების შეძენის 

უფლება, თუ საერთოდ შეიძლება რამეს ნიშნავდეს, რათა სამომავლოდ აცილებული იქნეს  

უხერხულობები. 

საკუთრების შეძენის შინაარსზე მსჯელობისას საგულისხმოა საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები – 

დავით ჯიმშელეიშვილი, ტარიელ გვეტაძე და ნელი დალალიშვილი საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ, სადაც სასამართლომ განაცხადა: “21-ე მუხლი იცავს საკუთრებას, 

აქ იგულისხმება მხოლოდ კანონიერი საკუთრება. უკანონო საკუთრება 21-ე მუხლით დაცულ 

სფეროში ვერ ექცევა, რადგან ამ დროს თავად საკუთრების უფლების არსებობაა 

საეჭვო...საკუთრების უფლების კანონიერებას საფუძველშივე განსაზღვრავს მისი 

კანონიერად შეძენის ფაქტი. ზუსტად ეს გარემოებაა გადამწყვეტი კანონიერი საკუთრების 

უფლების არსებობისთვის. ...საკუთრება კანონიერია და 21-ე მუხლით დაცულ სფეროში 

შედის, თუ მისი შეძენა მოხდა კანონის მოთხოვნათა დაცვით. „  

სასამართლო ზემოაღნიშნულ ციტირებაში აღნიშნავს რომ  საკუთრება კონსტიტუციის 

მიზნებისთვის არის მხოლოდ კანონიერად მოპოვებული საკუთრება. ამგვარად შეძენის 

ელემენტი გადამწყვეტია  21-ე მუხლის მოქმედების სფეროსთვის. ამ განცხადების 

გათვალისწინებით სახელმწიფოს  საკუთრების შეძენის შეუზღუდავი სამართლებრივი 

რეგულირების შესაძლებლობა კონტროლს მისცემდა  საკუთრების ყველა დანარჩენ 

ელემენტზე და დიდწილად აზრს დაუკარგავდა საკუთრების ყველა დანარჩენ გარანტიას. ამ 

მხრივ საკუთრების შეძენის როგორც ელემენტის შეტანა კონსტიტუციის 21-ე მუხლში 

საშუალებას იძლევა, შეძენის სამართლებრივი გზების დადგენისას შესაბამისი ნორმატიული 

აქტი ექვემდებარებოდეს კონსტიტუციურ კონტროლს და შეძენის სამართლებრივი 

საშუალებები ისე არ შეიზღუდოს ან შემცირდეს რომ ადამიანების დიდი ნაწილისთვის 

საკუთრების უფლების - ფუნდამენტური სამოქალაქო უფლების რეალიზება 

წარმოუდგენელი გახდეს. ამ შემთხვევაში კონსტიტუციური კონტროლი კანონმდებლობის 

კანონიერებაზე უნდა განხორცილდეს 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, ისევე 

როგორც ეს ხდება საკუთრების უფლების სხვა კომპონენტების შეზღუდვის შემთხვევაში  - 

ანუ იმის იდენტიფიცირების გზით არსებობს თუ არა საზოგადოებრივი საჭიროება 

დადგენილი რეგულირებისთვის და ეს საჭიროება რამდენად განაპირობებს დადგნილ 

რეგულირებას, რომელიც გარკვეულ ზღვარს ადგენს ადამიანის მიერ საკუთრების შეძენის 

პროცესზე. 

თუმცა სანამ საზოგადოებრივ საჭიროებაზე გადავალთ, მნიშნელოვანია 

განისაზღვროს შინაარსობრივად საკუთრების შეძენის უფლების შინაარსი, რათა 

განისაზღვროს ზუსტად ადამიანის თავისუფლების რა ასპექტი ხვდება აქ. 



სიტყვა „შეძენას“ აქვს საზღაურის სანაცვლოდ მოპოვების კონოტაცია და ერთი 

გაგებით შეიძლება ყიდვის სინონიმად მივიჩნიოთ. თუმცა არსებობს მეორე გაგებაც, რომლის 

მიხედვით ყველანაირი მოპოვება შეიძლება შეძენად ჩაითვალოს. ფართო ან ვიწრო 

განმარტება არჩეული უნდა იქნეს უფლების მიზნიდან გამომდინარე. 

მნიშნველოვანია იმის ხაზგასმა, რომ კონსტიტუცია საუბრობს საკუთრების შეძენის 

უფლებაზე. შესაბამისად ეს ის მომენტია, როცა ადამიანს საკუთრება არ აქვს და საკუთარი 

ნებით ცდილობს მის მოპოვებას. ანუ იმის გარკვევისთვის, რა სიტუაციაში იწყებს 

მოქმედებას 21-ე მუხლის „საკუთრების შეძენის უფლების“ დებულება, გადამწყვეტია იმის 

გარკვევა არსებობს თუ არა საკუთრება, კონსტიტუციის მიზნებისთვის. როცა ადამიანს 

კონსტიტუციის მიზნებისთვის აქვს საკუთრება, რომელსაც შეიძლება კანონი არ ცნობდეს 

(მაგალითად შეიძლება გამოდგებოდეს კეთილსინდისიერი მესაკუთრის უფლება ქონებაზე, 

რომელის კანონმდებლობის მიხედვით ბათილი ხელშეკრულების საფუძველზეა 

მოპოვებული და ამდენად კანონი არ ცნობს) ამ შემთხევაში კანონი, რომელიც არ ცნობს 

ადამიანის საკუთრების უფლებას კონკრეტულ სიკეთეზე, უნდა შეფასდეს არა საკუთრების 

შეძენის უფლების შეზღუდვად, არამედ თავად საკუთრების უფლების შეზღუდვად (რაც 

ცალკე კომპონენტია 21-ე მუხლში). ამდენად ჩვენ მიგვაჩნია რომ ყველა სახელმწიფო ქმედება 

რაც მიმართულია კონსტიტუციის 21-ე მუხლისთვის საკუთრებად კვალიფიცირებულ 

სიკეთეზე უფლების აღიარებასთან შეძენის ფარგლებს ცდება, რადგან შეძენის უფლებაზე 

საუბარი უნდა დამთავრდეს იმ მომენტიდან, როდესაც კონსტიტუციის მიზნებისთვის 

საკუთრება უკვე არსებობს. 

საკუთრების შეძენის უფლება კონკრეტული სიკეთისკენ მიმართულ მოქმედების 

თავისუფლებას ადგენს და ამ მხრივ საქართველოს კონსტიტუციის მე-16 მუხლით 

გარანტირებული „პიროვნების თავისუფალი განვითარების“ უფლების გამოვლინებაა 

საკუთრების კონტექსტში. ადამიანის სწრაფვა საკუთრების მოპოვებისკენ ბუნებრივი და 

საყოველთაოა, ისევე როგორც ადამიანის სწრაფვა მეტი გარკვეულობისკენ და 

დაცულობისკენ და საკუთარი სივრცის გაფართოვებისკენ. რუდოლფ იერინგის ცნობილი 

ფრაზის მიხედვით, საკუთრება არის ადამაინის პიროვნების გაფართოვება ნივთებში. 

ადამიანი ირჩევს გახდეს მესაკუთრე, თავისი დრო და ენერგია მიუძღვნას რაღაც მისთვის 

მნიშნველოვანი სიკეთის შეძენას, ეს მისი კერძო არჩევანია.  კონსტიტუციის 21-ე მუხლში 

საკუთრების შეძენის კომპონენტის დამატება არ აქცევს მას შინაარსობრივად 

განსხვავებულად მე-16 მუხლის სხვა ასპექტებისგან, რაც მიმართულია ადამიანის მიერ 

პირად სფეროში სხვადასხვა არჩევანის გაკეთების უფლების გარანტირებისკენ. 

თუმცა ის ფაქტი რომ ადამიანის თავისუფლების ასპექტი, რომელიც მიმართულია 

საკუთრების შეძენისკენ 21-ე მუხლშია მოქცეული კონსტიტუციურ სამართლებრივად 

რამდენადმე განსხავავებულ რეჟიმში აქცევს მას. ამ უფლების შეზღუდვა შეიძლება საომარი 

და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში მე-16 მუხლისგან განსხვავებით და 21-ე მუხლში 

პირდაპირ არის მითითებული რომ პირველ პუნქტში მოცემული უფლებების შეზღუდვა 

დასაშვებია საზოგადოებრივი საჭიროებისთვის.  

ის, რომ კონსტიტუცია უფრო დეტალურ წესს ადგენს საკუთრების უფლების, მათ 

შორის საკუთრების შეძენის უფლების შეზღუდვისთვის, განპირობებულია საკუთრების 



უფლების საზოგადოებრივი მნიშვნელობით. საკუთრება ინდივიდუალური უფლებაა, მაგრამ 

აგრეთვე კონკრეტულ სიტუაციებში განსაკუთრებულ მნიშნველობას იძენს მთელი 

საზოგადოებისთვის და შეიძლება იქნეს კიდეც კონსტიტუციის მოთხოვნების 

გათვალისწინებით მთელი საზოგადოების სასარგებლოდ. საკუთრების ინსტიტუტს 

მთლიანად, მათ შორის მის შეძენას აქვს უფრო მეტი გავლენა მთელი საზოგადოების 

ინტერესებზე, ვიდრე კერძო თავისუფლების სხვა ასპექტებს როგორიცაა მაგ. სქესობრივი 

ორიენტაციის ან პროფესიული საქმიანობის არჩევას. შესაბამისად, შეზღუდვის რამდენადმე 

განსხვავებული სტანდარტების გათვალისწინებით, ლოგიკურია კონსტიტუციის 

შემოქმედების გადაწყვეტილება ადამიანის თავისუფლების ეს ასპექტი, რაც ზოგადად 

მოცულია მე-16 მუხლით დაეზუსტებინა 21-ე მუხლის პირველ პუნქტში.  

შეძენის უფლების განმარტებისთვის მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ეს 

არის პიროვნული თავისუფლების ასპექტი. ეს გულისხმობს რომ ადამიანი თვითონ 

მოქმედებს საკუთრების მოსაპოვებლად, თვითონ ახორციელებს რასაც მოითხოვს 

საკუთრების მოპოვების არჩეული კონკრეტული გზა მისგან. ეს არის ნეგატიური 

თავისუფლება და თავისთავად ვერ იქნება განმარტებული როგორც ადამიანის მიერ  

სახელმწიფოსგან გარკვეული სიკეთეების მიღების საფუძველი. საკუთრების შეძენის 

უფლების მე-16 მუხლთან შინაარსობრივი და მიზნობრივი კავშირი საკუთრების 

ფუნდამენტური სამოქალაქო უფლების სოციალურ უფლებად გადაქცევის საფრთხეს  

გამორიცხავს.  

საკუთრების შეძენის უფლების ფარგლებზე საუბრისას, ძალიან მნიშვნელოვანია 

აგრეთვე საკუთრების გასხვისების უფლების შინაარსის გაანალიზება, რადგან საკუთრების 

შეძენა და გასხვისება თანადროული პროცესია, იმ პირობებში როდესაც საზოგადოებაში 

აუთვისებელი რესურსები და სიკეთე არ არსებობს. საკუთრების შეძენა ხდება იმის 

საფუძველზე, რომ მესაკუთრე განკარგავს თავის საკუთრებას. ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი 

მნიშვნელობა აქვს იმის გაანალიზებას, რომ საკუთრების გასხვისება, მესაკუთრის უფლებათა 

ნაკრების უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია, თავისი სურვილისამებრ გადაწყვიტოს მისი 

საკუთრების ბედი. როგორც საკონსტიტუციო სასამართლოს N2/1-370,382,390,402,405  

გადაწყვეტილებაშია აღნიშნული, „კონსტიტუცია ამბობს, რომ არსებობს განსხვისების 

უფლება და არა ვალდებულება.“ გასხვისების კონსტიტუციური უფლების მოქმედების 

სფერო თავის მხრივ განსაზღვრავს შეძენის უფლების ფარგლებს. ადამიანს მხოლოდ იმის 

შეძენის უფლება აქვს, რასაც პირველი მესაკუთრე საკუთარი ნების შესაბამისად ასხვისებს ან 

უნდა რომ გაასხვისოს. აგრეთვე მესაკუთრეს არა მხოლოდ განკარგვის ნაირსახეობის არჩევის 

უფლება აქვს, ანუ იმის არჩევის უფლება თავის საკუთრებას გააჩუქებს, გაყიდის თუ 

გაანადგურებს და ა.შ., არამედ იმ პირთა არჩევის უფლებაც აქვს, ვისაც გადასცემს 

შეთანმებული პირობებით საკუთრებას. 

გასხვისების უფლებამოსილებაზე საუბრისას მნიშვნელობა არ აქვს მესაკუთრე 

სახელმწიფოა თუ კერძო პირი. საკუთრების შინაარსი არ იცვლება იმის მიხედვით, 

მესაკუთრე საჯარო თუ კერძო პირია. განკარგვის უფლებამოსილება სახელმწიფოს 

შემთხვევაშიც იდენტურად გულისხმობს იმის გადაწყვეტას თუ უნდა გადავიდეს და როდის 

უნდა გადავიდეს კონკრეტული სიკეთე სახელმწიფოს საკუთრებიდან სხვა პირთა 

საკუთრებაში და აგრეთვე ვინ იქნება ახალი მესაკუთრე. თუმცა შემძენის არჩევის პროცესში 



სახელმწიფო შეზღუდული იქნება დისკრიმინაციის აკრძალვის კონსტიტუციური და 

საყოველთაო მოთხოვნით, მაგრამ თავად საკუთრების უფლება სხვა კონსტიტუციური 

უფლებებისგან მოწყვეტით  იდენტურ გარანტიებს სთავაზობს სახელმწიფოს და კერძო 

პირებს, როგორც მესაკუთრეებს. შესაბამისად, მაშინაც, როდესაც ქონება სახელმწიფოს 

საკუთრებაშია, პირის შეძენის უფლება ჩნდება იმ მომენტიდან, როდესაც სახელმწიფო 

შესაბამისი ქონების განკარგვას თავად გადაწყვეტს და იმ ფარგლებში, იმ ფორმით და იმ 

სუბიექტებზე, რასაც მესაკუთრე სახელმწიფო აირჩევს. 

იმის გათვალისწინებით რომ სახელმწიფოს უფლებას არ შეესაბამება საკუთრების 

გამსხვისებელი სუბიექტის მოვალეობა, გადასცეს კონკრეტულ პირს რაიმე ქონება და მასზე 

საკუთრების უფლება, შეიძლება დასკვნის გაკეთება რომ შეძენის უფლება სამართლებრივი 

კატეგორიის თვალსაზრისით „თავისუფლებას“ წარმოადგენს. ვესლი ჰოჰფელდის 

განმარტების მიხედვით უფლებას და თავისუფლებას შორის განსხვავება მდგომარეობს 

იმაში, რომ უფლება წარმოადგენს მოთხოვნას მესამე პირის მიმართ, თავისუფლება კი 

წარმოადგენს პირის უნარს მესამე მხარის ჩარევის გარეშე, თავისი ნებით განახორციელოს 

რაიმე ქმედება.  მაგ. თუ ავიღებთ საკუთრებას მიწის ნაკვეთზე, უფლება ნიშნავს მესაკუთრის 

უნარს მოთხოვოს ნებისმიერ სხვა პირს მისი ნებართვის გარეშე არ შემოვიდნენ მის მიწაზე, 

თავისუფლება კი ნიშნავს მესაკუთრის უნარს თვითონ შევიდეს და ისარგებლოს საკუთარი 

ნაკვეთით რაიმე ჩარევის გარეშე. 

ის ფაქტი, რომ საკუთრების შეძენის უფლებას განვმარტავთ როგორც თავისუფლებას, 

თავისთავად გულისხმობს რომ ეს შემძენის მიერ შეძენის აქტის განხორციელების 

შესაძლებლობაა, როცა საკუთრება გასხვისების პროცესშია. საკუთრების შეძენის უფლება არ 

გულისმობს მესამე პირების, მაგ. მესაკუთრებიის მიმართ რაიმე მოთხოვნის წარდგენის 

შესაძლებლობას კონკრეტული თუ გვაროვნული ნიშნით განსაზღვრული ქონების 

გასხვისებასთან დაკავშირებით. 

რაში მდგომარეობას ამგვარად განსაზღვრული შეძენის უფლების პრაქტიკული 

ღირებულება - ანუ რა ტიპის ჩარევები შეიძლება შეაფასოს საკონსტიტუციო სასამართლომ 

21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „შეძენის“ დებულების მიმართ? პასუხი უნდა მიუთითებდეს  

კერძო პირებს შორის სიკეთეთა გაცვლის ნებაყოფლობით პროცესში სახელმწიფოს ჩარევაზე. 

სახელმწიფო არეგულირებს განკარგვა - შეძენის ორმხრივი პროცესის სხვადასხვა ასპექტს. 

სახელმწიფო არეგულირებს ობიექტებს, რისი შეძენა ან განკარგვაც შეიძლება 

(მაგ.წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზია არ ექვემდებარება განკარგვას და შესაბამისად 

შეძენას), არეგულირებს განკარგვა - შეძენის პირობებს (მაგ. რომ უძრავი ქონება უნდა 

დარეგისტრირდეს სამოქალაქო რეესტში და ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში პირი ქონებას 

ვერ შეიძენს), და პირებს, ვისაც საკუთრების გადაცემის გარიგებაში მონაწილეობის მიღება 

შეუძლიათ (მაგ. ქმედუუნარო და შეზღუდული ქმედუნარიანობის მქონე პირები ზოგიერთ 

ქონებასთან დაკავშირებით ნამდვილი გარიგებების დადების სამართლებრივ უნარს 

მოკლებულნი არიან). რამდენადაც სახელმწიფო უფლებამოსილების განხორციელება 

სამოქალაქო ბრუნვის რეგულირებისას გავლენას ახდენს ადამიანის უნარზე შეიძინოს 

ქონება, ეს რეგულირება უნდა ექვემდებარებოდეს 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „შეძენის“ 

დებულებასთან მიმართებით შემოწმებას. 



რაც შეეხება ტესტს, რომლის მიხედვითაც საკონსტიტუციო სასამართლო ამოწმებს 

საკუთრების შეძენის უფლების შეზღუდვას, აღსანიშნავია რომ 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 

მიხედვით, 21-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ყველა უფლება  ერთნაირი 

სტანდარტების დაცვით უნდა შეიზღუდოს (საზოგადოებრივი საჭიროება, კანონით 

გათვალისწინებული შემთხვევა და დადგენილი წესი). ანუ საკუთრების უფლების, მისი 

გასხვისების, მემკვიდრეობით მიღების და შეძენის  შეზღუდვის მიმართ ტექსტის მიხედვით 

ერთნაირი მკაცრი ტესტი უნდა იქნეს გამოყენებული და მიზეზი ამ ტესტების 

დიფერენცირებისთვის ჩვენთვის უცნობია. 

რაც შეეხება საკუთრების მემკვიდრეობით მიღების უფლება, ის საკუთრების შეძენის 

კონკრეტული სახეა. საკუთრება ისევე როგორც პატივი ღირსება, პიროვნული უფლებებია, 

რომლებიც იდეაში ადამიანის სიკვდილის შემდეგაც ინარჩუნებენ სავალდებულო ძალას. 

მემკვიდრეობა ზუსტად იმის გამოხატვაა, რომ ადამიანს აქვს თანდაყოლილი და 

საყოველთაო უფლება საკუთარი სიკვდილის შემდეგაც მისი ნება მისი საკუთრების ბედის 

გადაწყვეტის შესახებ იყოს სავალდებულო სხვა პირებისთვის. საკუთრების მემკვიდრეობით 

მიღების უფლება, ამ მოვლენის მეორე მხარეა და გულისხმობს  სახელმწიფოს შესაძლო 

ჩარევის კონსტიტუციურ კონტროლს იმ ურთიერთობაში რომლის ფარგლებში 

მამკვიდრებლის მიერ შერჩეულმა მემკვიდრემ მისთვის განკუთვნილი ქონება უნდა მიიღოს. 

21-ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ეს ელემენტიც 21-ე მუხლის მე-2 

მუხლის საერთო ტესტით შემოწმებას ექვემდებარება. 

რადგანაც ნათელია რომ მოსარჩელის მიერ სადავოდ გამხდარი ნორმები სწორედ 

ზემოთაღწერილი გაგებით საკუთრების შეძენის და მემკვიდრეობით მიღების უფლებას 

ზღუდავენ, ანუ ჩარევა 21-ე მუხლის ამ ელემენტებით დადგენილ სფეროში რადგან ნათელია, 

გასარკვევი რჩება მხოლოდ რამდენად აკმაყოფილებს ეს ჩარევა კონსტიტუციურობის ტესტს 

და წარმაოდგენს თუ არა ის კონსტიტუციის დარღვევას. 

3.2 სასოფლო სამეურნეო მიწის განსაკუთრებული რეგულირება 

უძრავი ქონება ყოველთვის ადგილობრივი მოსახლეობის პრივილეგიად ითვლებოდა. 

მისი ბუნებიდან გამომდინარე (შიძლება ვივაჭროთ უძრავი ქონებით, მაგრამ მას ვერსად 

წავიღებთ), იგი ვერ გახდა მომხიბვლელი გაცვლის ობიექტი და 90-იანი წლების 

დასაწყისისთვის, როდესაც სავაჭრო რეგულირებების გლობალიზაცია მოხდა, უძრავი 

ქონების სტატუსს შეთანხმებები არ შეხებია. ამიტომაც სახელმწიფოების მიერ დაწესებული 

რეგულაციები ამ სფერეოში ერთმანეთისგან კვლავაც განსხვავდება და მრავალ ეკონომიკურ, 

პოლიტიკურ და ისტორიულ ფაქტორებზეა დამყარებული. 

თუმცა გლობალიზაციის პირობებში ბევრი სახელმწიფო თავს ანებებს ტრადიციული 

შეზღუდვების პოლიტიკას და ცდილობს ხელახლა გადააფასოს არსებული შეზღუდვები. 

მაგრამ მაინც რჩება ჩაკეტილი ქვეყნები, რომელიც ტრადიციულ რეგულაციებს ინარჩუნებენ. 

მაგალითად სინგაპური კრძალავდა მიწის გასხვისებას უცხოელ პირებზე, თუმცა 90-იანებში 

დაუშვეს მიწის მიყიდვა იმ კომპანიებისთვის, რომელიც საცხოვრებელ სახლებს აგებდნენ 

საკუთარი თანამშრომლებისთის. შეზღუდვის საფუძველი სინგაპურისთვის მცირემიწიანობა 



იყო. ჩინეთში უცხოელებზე მიწის მიყიდვა იკრძალება, ისევე როგორც არაბული ქვეყნების 

უმრავლესობაში.  

ჩვენი კვლევისთვის მოცემული რეგიონების ქვეყნები არ შგვირჩევია კულტურული, 

ისტორიული განსხვავებებისა და სრულიად განსხვავებული პოლიტიკური სისტემების 

არსებობის გამო. კვლევის ფოკუსი ევროპული ქვეყნები და აშშ-ია. 

3.3 ევროკავშირის ქვეყნები 

მიწის საკუთრების საკითხი გამარტივებულია დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში და 

იშვიათია სახელმწიფო, რომელიც შეზღუდვებს აწესებს უცხოელებზე გახდნენ მიწის 

მესაკუთრეები. აქვე ვგულისხმობთ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით მოხმარბეულ 

მიწებსაც. თუმცა განსხვავებულია ვითარება ევროკავშირის ახალ წევრ-სახელმწიფოებში. 

მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ცდილობდა ამ ქვეყნებს კანონების 

ლიბერალიზაცია მოეხდინათ, სასოფლო-სამეურნეო მიწების სკაუთრება კვლავაც 

შეზღუდული რეგულირების პირობებში დარჩა აღმოსავლეთ ევროპისა და ბალტიის, 

ცენტრალური ევროპის ზოგიერთ ქვეყნებში. 

ევროკავშირში გაწევრიანებისას ახალმა წევრებმა სპეციალური შეღავათების დაწესება 

მოითხოვეს და ეს შეღავათი სასოფლო-სამეურნეო მიწების რეგულირების საკითხზეც 

გავრცელდა. ახლადგაწევრიანებულ სახელმწიფოებს სურდათ შეენარჩუნებინათ მანამ 

არსებული შეზღუდვები, რასაც სხვადასხვა ეკონომიკური ფაქტორებიდან გამომდინარე 

საფრთხის განცდით ხსნიდნენ. ახალგაწევრიანებულ სახელმწიფოებს მიაჩნდათ, რომ, 

ვინაიდან დასავლეთ ევროპა ეკონომიკურად უფრო ძლიერი იყო, ვიდრე აღმოსავლეთ 

ევროპა უცხოელ მოქალაქეებს გაუადვილდებოდათ მიწის შეძენა ახალ წევრ ქვეყნებში და 

ადგილობრივი მესაკუთრეების რიცხვი მკვეთრად შემცირდებოდა, რასაც ეკონომიკური და 

პოლიტიკური ეფექტები ექნებოდა ამ სახელმწიფობზე. 

ჩეხეთს, ესტონეთს,ლატვიას, ლიტვას, უნგრეთს, პოლონეთსა და სლოვაკეთს 

გარდამავალი პერიოდით ძველი კანონმდებლობის შენარჩუნების უფლება მიეცათ. მათ 

შეზღუდეს სასოფლო-სამეურნეო მიწებსა და ტყეებზე საკუთრების უფლება, რითაც დათქმა 

გააკეთეს ევროკავშირის შეთანხმების 56-ე მუხლზე, რომელიც ქონების თვაისუფლად 

მოძრაობის პრინციპს განსაზღვრავს. 

შეზღუდვების თანახმად: 

- უცხოელებს ეკრძალებათ სასოფლო-სამეურნეო მიწის შეძენა 

ახლადგაწევრიანებულ სახელმწიფოებში 

- გარდამავალი პერიოდი განისაზღვრა 7 წლით ყველა სახელმწიფოსთვის, 

გარდა პოლონეთისა. პოლონეთში შეზღუდვები 2016 წლამდე ნარჩუნდება. 

- ახლადგაწევრიანებულ სახელმწიფოებს განსვხავებული მიდგომა გააჩნიათ 

უცხოელთა სტატუსთან მიმართებაში და სხვადასხვანაირად მოაწესრიგებენ მომავალში 



უცხოელთა საკუთრების საკითხს (მაგალითად ლიტვა არ ზღუდავს უცხოური იურიდიული 

კომპანიების მიერ მიწის საკუთრებას,ზოგი ქვეყანა უშვებს უცხოელთა საკუთრებას მიწაზე, 

თუ ეს შინაური ცხოველების მოშენების მიზნებისთვის გამოიყენება და ა.შ.) 

- უცხოელთათვის მიწის იჯარით გადაცემა აკრძალული არ არის 

პოლონეთი შიშობდა, რომ გერმანელები, რომელთაც ინტერესი ქონდათ პოლონეთის 

დასავლეთ ტერიტორიებზე მასიურად დაიწყებდნენ მიწების ყიდვას. გერმანიაში მიწები 10-

ჯერ უფრო ძვირი იყო იმ პერიოდისთვის ვიდრე პოლონეთში, ამასთანავე პოლონეთს მეორე 

მსოფლიო ომის შემდეგ გერმანიის ყოფილი ტერიტორიების დიდ ნაწილი ერგო. ეს 

ფაქტორები პოლონეთმა მოლაპარაკებების წარმოების დროს აქტიურად გაათამაშა. თუმცა 

შეზღუდვა მხოლოდ 2016 წლამდეა დაწესებული და ამ დროის გასვლის შემდეგ ნებისმიერი  

სახელმწიფოს მოქალაქე, რომელიც ევროპის ეკონომიკური სივრცის წევრია უფლებას 

მიიღებს შეიძნოს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა პოლონეთში. 

ჩეხეთში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის შესყიდვა აკრძალული იყო 

უცხოელთათვის 2011 წლამდე, თუმცა გამონაკლისები დაიშვებოდა. უცხოელებს შეეძლოთ 

შეეძნათ მიწა, თუ მისის გამიჯვნა მათ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებისგან 

შეუძლებელი იყო, ასევე მემკვიდრეობის წესით ქონების მირება დაშვებული იყო და ა.შ. 

თუმცა სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისება მხოლოდ ევროკავშირის მოქალაქეებზეა 

ნებადართული და მხოლოდ ფიზიკურ პირებზე. 

 მიწის გაყიდვები შეზღუდეს ესტონეთმა სლოვენიამ და კვიპროსმა. ესტონეთის 

პირობებში რუსეთის მოქალაქეების მიერ მიწის ყიდვა საბჭოთა მემკვიდრეობასთან კავშირის 

გაწყვეტისთვის ხელშემშლელ პირობად აღიქმებოდა, ისევე როგორც სლოვენიას სურდა 

ყოფილი იუგოსლავიის ქვეყნებიდან შემოსული მოქალაქეებისთვის მიწის საკუთრების 

შეზღუდვა და ამით ყოფილი იუგოსლავიის სოციალური მემკვიდრეობისგან თავის დაღწევა. 

კვიპროსის შემთხვევაში ძირითადი ფაქტორი თურქეთთან არსებული დაძაბული 

მდგომარეობა იყო. 

ევროკავშირთან დადებულ შეთანხმებებში რუმინეთმა, ბულგარეთმა და ლატვიამ 

მოითხოვეს საზღვრისპირა რეგიონებისთვის სპეციალური მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის შენარჩუნება. აღნიშნულმა ქვეყნებმა შეზღუდვები დააწესეს 

საზღვრისპირა რეგიონებში მიწების, ტყეების გასხვისებაზე და განსაზღვრული ტიპის 

კომერციული საქმინობის ორგანიზაციაზე (მაგ. სათამაშო ბიზნესი) და ეს რეგულაციები 

ევროპის შეთანხმების ხელშეკრულების გარეთ დატოვეს. 

უნგრეთის სიტუაციაში მიწის ბაზარი ძალიან ნელა განვითარდა. უნგრეთმა 

უცხოელების საკუთრების უფლება შეზღუდა, თუმცა შეზღუდვების ვადა 2011 წელს გავიდა. 

ამისდა მიუხედავად სასოფლო-სამეურნეო მიწის ყიდვა უცხოელი მოქალაქისთვის იოლი არ 

არის. დაწესებულია სხვადასხვა ტიპის ცენზი: ქვეყანაშ მინიმუმ 3 წლით ცხოვრების 

ვალდებულება, დაინეტერსებული პირი დასაქმებული უნდა იყოს სოფლის მეურნეობაში, 

მის მიერ შერჩეული მიწის ნაკვეთზე პრეტენზია არ უნდა გამოთქვას უნგრეთის მოქალაქემ, 

წინააღმდეგ შემთხვევაში უნგრეთის მოქალაქეს უპირატესი შესყიდვის უფლება აქვს. 



3.4 სასოფლო სამეურნეო მიწის გასხვისება და სასამართლო პრაქტიკა აშშ-ში 

ვოშბორნის სამართლის სკოლის მიერ მომზადებული მემორანდუმი, აშშ-ში 

უცხოელთა მიერ სასოფლო-სამეურნეო მიწის საკუთრების შეზღუდვის 

კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით ცალკე დოკუმენტად ერთვის წინამდებარე 

მოსაზრებას. 

4. სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე უცხოელთა საკუთრების უფლების შეზღუდვა 

სადავო ნორმის შემცველი კანონის ტექსტით თუ ვიხელმძღვანელებთ, მიზანი 

რომლის მისაღწევადაც ხდება შეზღუდვა მოქალაქეობის მიხედვით, არის მიწის 

რაციონალური გამოყენების საფუძველზე ორგანიზებული მეურნეობა, აგრარული 

სტრუქტურის გაუმჯობესება, მიწის ნაკვეთების დაქუცმაცებისა და არარაციონალური 

გამოყენების თავიდან აცილება. კანონის მსგავსად იმავე მიზანზე მიუთითებს მოპასუხე 

მხარეც. 

 მიგვაჩნია, რომ მიწის რაციონალური გამოყენებისა და ამის საფუძველზე 

ორგანიზებული მეურნეობის წარმართვისათვის ერთნაირი ყურადღება სჭირდება სასოფლო–

სამეურნეო მიწების ნებისმიერი პირის მიერ გამოყენებას, იქნება ის უცხოელი თუ 

საქართველოს მოქალაქე. რატომ წარმოადგენს უფრო მეტ საფრთხეს მიწის უცხოელის მიერ 

საკუთრებაში ქონა, თუ საქართველოს მოქალაქეს სრულიად თავისუფლად შეუძლია, 

საერთოდ არ ისარგებლოს რაციონალურად თავისი კუთვნილი მიწით ან სტატუსი 

შეუცვალოს მას. საქართველოს მოქალაქის მიერ მიწის არარაციონალური გამოყენების 

საწინააღმდეგო ბერკეტი „სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ 

საქართველოს კანონში არსებობდა  2007 წლამდე. შემდეგ კანონში შევიდა ცვლილება და 

გაუქმდა წესი, რომლის მიხედვითაც სანქციები იყო გათვალისწინებული იმ 

მესაკუთრისათვის, რომელიც ორი წლის განმავლობაში არ ამუშავებდა მას და არც იჯარით 

გასცემდა მიწას.  

არ არსებობს გარანტია იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქის და უცხოელის 

დამოკიდებულება საქართველოს სასოფლო–სამეურნეო მიწის მიმართ განსხვავებულია და 

ამასთან ქართველი ყოველთვის უფრო რაციონალურად გამოიყენებს თავის კუთვნილ მიწას. 

ჩვენი აზრით, გაუმართლებელია უცხოელის მთლიანად შეზღუდვა სასოფლო–სამეურნეო 

მიწაზე საკუთრების შეძენისგან. კანონი აძლევს მათ მემკვიდრეობით მიღებული მიწის 6 

თვით სარგებლობის უფლებას, მაგრამ ავალდებულებს გასხვისებას. უცხოელები მთლიანად 

მოკლებული არ არიან სასოფლო–სამეურნეო მიწაზე საკუთრების შეძენის შესაძლებლობას.  

ეს ექვსთვიანი პერიოდი საშუალებას აძლევს და გარკვეულწილად უბიძგებს კიდევაც 

უცხოელს, რომ შეუცვალოს მიწას დანიშნულება. ეს გზა  კანონმდებლის მიერ ნამდვილად 

ვერ ექნება ჩათვლილი, როგორც მიწის გონივრული გამოყენება. კანონმდებლის მიერ 

დაწესებული შეზღუდვა ერთი შეხედვით ემსახურება კანონის მიზანს, მაგრამ აქვს 

წინააღმდეგობრივი ეფექტები.  

სასოფლო–სამეურნეო მიწის გონივრულ გამოყენებასთან ერთად ერთ–ერთი 

ფაქტორი, რომელიც საზოგადოების გონებაში ამართლებს აღნიშნულ შეზღუდვას, არის შიში, 



რომ ქვეყნის ტერიტორია არ გაიყიდოს უცხოელებზე. EnAct International-ის შედარებით 

კვლევაში უცხოელების მიერ მიწის საკუთრების შეძენის შესახებ აღნიშნულია, რომ მიწის 

საკუთრების უცხოელი ფიზიკური ან იურიდიული პირებისათვის გადაცემის აკრძალვა 

გამართლებულია იმით, რომ საზოგადოება იცავს დედა–სამშობლოს უცხოელების ხელში 

გადასვლისგან.  ვერ უარვყოფთ, რომ ასეთი შეხედულება მართლაც არის გავრცელებული, 

მაგრამ ამ მიზეზის არსებობის შემთვევაშიც გაუგებარი ხდება კანონმდებლის რეგულაციის 

ეფექტურობა, როდესაც უცხოეთის მოქალაქეს თავისუფლად შეუძლია, შეისყიდოს 100%–

იანი წილი საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირში და ასე ჰქონდეს 

საკუთრებაში სასოფლო–სამეურნეო მიწა.  

აღნიშნულ კვლევაში დასახელებულ მიზეზის მსგავსია შეხედულებები უცხოელის 

მიერ მიწის საკუთრებაში ქონის საფრთხეებზე, როგორიცაა: 

ა) სასოფლო–სამეურნეო მიწის გამოუყენებლობა ან არა–სათანადოდ გამოყენება 

ა)სასოფლო–სამეურნეო მიწის გამოუყენებლობის ან არასათანადოდ გამოყენების 

საფრთხე მნიშვნელოვნად რომ მივიჩნიოთ, უნდა გავითვალისწინოთ აქვს თუ არა უცხოელს 

ამის ზოგადი შესაძლებლობა საქართველოს კანონმდებლის მიხედვით. თუ უცხოელი 

დაიქირავებს მიწას, მას ზუსტად იგივე შესაძლებლობა ექნება გააფუჭოს მისი მოსავლიანობა 

ან ზოგადად მოშალოს ნიადაგი. 

ბ) სასოფლო–სამეურნეო მიწიდან მიღებული პროდუქტის კონტროლი დიდი 

რაოდენობით მიწის შესყიდვის დროს 

საშიშროება, რომ თუ უცხოელი შეისყიდის სასოფლო–სამეურნეო მიწების დიდ 

რაოდენობას, ის მოიპოვებს ბატონობას დიდი რაოდენობის პროდუქტზე, რითიც შეეძლება 

ქართულ ბაზარზე განზრახ დეფიციტის შექმნა, რაც საზოგადოების სტაბილურობას 

საფრთხეს შეუქმნის, ვერ გაამართლებს შეზღუდვას, იმავე არგუმენტით რაც ზემოთ იქნა 

დასახელებული. ეს კანონი და არც რაიმე სხვა კანონი საქართველოს კანონმდებლობაში არ 

კრძალავს უცხოელისთვის მიწის დაქირავების შესაძლებლობა ანუ შესაძლებელია უცხოელმა 

დიდი რაოდენობის მიწები დაიქირაოს და ისევე მოიპოვოს ბატონობა პროდუქტზე, როგორც 

ის იზამდა ამ მიწის მის საკუთრებაში ქონის შემთხვევაში. 

გ) სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის საფრთხე 

სუვერენიტეტის დარღვევისა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის საფრთხე 

სუფთა სამართლებრივად გამორიცხულია, რადგანაც მიწის საკუთრების ობიექტი არის მიწის 

ნაკვეთები, რომელიც წარმოადგენს მიწის ზედაპირის ნაწილის საკუთრებას საქართველოს 

ტერიტორიის ფარგლებში. ასეთი მიწის უცხოელის ხელში გადასვლა სახელმწიფოს 

ტერიტორიის გადაცემა კი არ არის, არამედ მიწის ნაკვეთის, როგორც სამოქალაქო 

უფლებების ობიექტის, რაც არ ეხება ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პირდაპირი აკრძალვა უცხოელის მიერ სასოფლო–

სამეურნეო მიწის საკუთრებისა არ არის გამართლებული, რადგან სახელმწიფოს ყოველთვის 



აქვს თანაბარი შესაძლებლობა და უფლებამოსილება, დაარეგულიროს მიწის გამოყენება და 

სარგებლობა მას შემდეგ, რაც საკუთრებას გადასცემს როგორც ქართველს, ასევე უცხოელს.  

ყურადღებას იმსახურებს,  საერთაშორისო გამოცდილება იმ ქვეყნებისა, რომლებსაც 

არ აქვთ რეგულაციები უცხოელის მიერ სასოფლო–სამეურნეო მიწის საკუთრებაზე. 

აღსანიშნავია ესტონეთის მაგალითი, სადაც სასოფლო–სამეურნეო მიწის ფლობა 

უცხოელებისთვის დაშვებულია. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ესტონეთის მთავრობა 

თანმიმდევრულად ახორციელებდა ე.წ. „კოლხოზების“ დაშლას და ახდენდა მიწის 

პრივატიზაციას. მიუხედავად იმისა, რომ ესტონეთი გეოპოლიტიკურად მნიშვნელოვან 

საფრთხეში მყოფ ქვეყანად შეიძლება ჩაითვალოს რუსეთის მხრიდან, არანაირი პრობლემა აწ 

უკვე 20 წლის განვმალობაში ესტონეთის მთავრობას არ შექმნია არც რუს მიწის 

მესაკუთრეებთან და არც ტერიტორიულ მთლიანობასთან.  

გარდა ამისა, ესტონეთმა გამოიჩინა ევროპაში ყველაზე მყარი ეკონომიკური 

მდგრადობა. როდესაც სხვა ქვეყნების ბიუჯეტი შემცირდა კრიზისის დროს, ესტონეთმა 9 

პროცენტიანი ზრდა აჩვენა. ექსპერტების აზრით, ეს წარმატება დიდწილად პრივატიზაციით 

აიხნსნება. 

ასევე საინტერესო იქნება გავიაზროთ ის უპირატესობები, რაც შეიძლება ჰქონდეს 

უცხოელების მიერ სასოფლო–სამეურნეო მიწის საკუთრებაზე შეზღუდვების მოხსნას. EnAct 

International-ის აღნიშნულ კვლევაში ნათქვამია, რომ მთავარი მიზეზი, რის გამოც ქვეყნები 

უარს ამბობენ რეგულაციებზე, არის უცხოური ინვესტიციებისათვის მოსახერხებელი 

გარემოს შექმნა. ასეთი პოლიტიკის გამტარებელი ქვეყნები ფოკუსირებული არიან 

ინვესტიციების მოზიდვაზე. მიწის საკუთრებაში ქონა უცხოელისათვის განსაკუთრებით 

საინტერესო იქნება ინდუსტრიული ან სასოფლო–სამეურნეო ინვესტიციების 

განხორციელებისას. ინვესტორისათვის მნიშვნელოვანი იქნება საკუთრებაში ჰქონდეს მიწა, 

რომელზეც ინვესტიციას ახორციელებს ნაცვლად იმისა, რომ შეეძლოს მხოლოდ მიწით 

სარგებლობა. მას შეეძლება კაპიტალის გაზრდა მიწის დაგირავება ან იპოთეკით დატვირთვა. 

შესაბამისად იმის შესაძლებლობა, რომ მიწა ჰქონდეს საკუთრებაში  და ეს მოახერხოს 

მარტივი პროცედურის საშუალებით, იქნება ერთ–ერთი წამახალისებელი პირობა 

საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებისას. 

როგორც ზევით აღინიშნა, კანონმდებელს არ აქვს უფლება დააწესოს გამონაკლისი 

უცხო ქვეყნის მოქალაქისთვის რომელიმე უფლებაზე, თუ ეს შეზღუდვა პირდაპირ არ 

გამომდინარეობს კონსტიტუციის ამ უფლების დამცავი მუხლიდან. საკუთრების მუხლში, 

ასეთი გამონაკლისი  „საზოგადოებრივი საჭიროებაა“, რომელის საფუძველზეც მუხლის 

მითითებით დასაშვებია უხოელის საკუთრების უფლების შეზღუდვა. თუმცა ამგვარი 

საზგადოებრივი საჭიროება არ დგინდება.  მაშასადამე გამოდის, რომ გასაჩივრებული მუხლი 

ეწინააღმდეგება საკუთრების უფლებას, გარდა იმისა რომ როგორც ზემოთ იყო აღნიშნული 

ის აყენებს უცხოელებს სრულიად უთანასწორო მდგომარეობაში სხვა საქართველოს 

მოქალაქეებთან შედარებით. ეს უთანასწორობა დისკრიმინაციული ხასიათისაა და ვლინდება 

რეალური  საზოგადოებრივი საჭიროების გარეშე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისა  და 

საქართველოში არმცხოვრები პირებისათვის  სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე 

საკუთრების უფლების მოსპობით. 



თავისუფალი უნივერსიტეტის პოზიცია 

- მოცემული კანონი ეწინააღმდეგება საკუთრების უფლების შინაარსს 

- კანონით დაწესებული შეზღუდვა კანონის მიზნებთან შეუსაბამოა 

- კანონით დაწესებული შეზღუდვა ეწინააღმდეგება კონსტიტუციას 

- უფლების უპირობო აკრძალვა არაკონსტიტუციურია 

 


