
საქმის დასახელება:  

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო შპს „..“ წინააღმდეგ; 5.05.10 #ბს-1034-992(კ-09) 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

შპს-სა და ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს შორის 26.07.97 დაიდო საიჯარო ხელშეკრულება, 

გამოსყიდვის პირობით, 10 წლიანი ვადით. 22.05.08 თანხის დაფარვის შემდგომ მიმართა შპს-მ 

სამინისტოს საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გაცემის მოთხოვნით, რაზედაც 

უარი მიიღო საიჯარო თანხის დაგვიანებით გადახდის გამო.  

პროცედურული ისტორია, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საკითხები: 

პირველი ინსტანცია: სასამართლომ არ დააკმაყოფილა შპს-ს მოთხოვნა ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობისა და ახალი აქტის გამოცემის შესახებ. 

სააპელაციო სასამართლო: სააპელაციო პალატამ სკ-ის 400 და 405-ე მუხლებზე მითითებით აღნიშნა, 

რომ მოიჯარის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული გადახდის ვადის დარღვევა ვერ მიიჩნევა 

მხარეთა შორის სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტილად ცნობის და შესაბამისი 

ვალდებულების განხორციელების უარის თქმის საფუძვლად, რამდენადაც მოსარჩელი მიერ 

საპრივატიზებო თანხის გადახდის ვადის დარღვევის გამო მოიჯარეს პრეტენზია არ გამოუთქვამს, 

მოპასუხემ მიიღო შესრულება. სკ 361.1 მიხედვით შესრულება გულისხმობს ვალდებულების 

არსებობას. მოსარჩელემ თანხის გადახდით, ხოლო მოპასუხემ მისი მიღებით დაადასტურეს 

შესაბამისი ურთიერთვალდებულების არსებობის ფაქტი. სარჩელი დაკმაყოფილდა.  

საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება: 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ. გაუქმდა თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 

გადაწყვეტილება და საქმე ხალახალი განხილვისათვის დაუბრუნდა იმავე სასამართლოს. 

საკასაციო სასამართლოს დასაბუთება: საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ თანხის გადახდის 

ვადის დარღვევასთან დაკავშირებით პრეტენზიის წარუდგენლობის გამო, მოიჯარის მიერ 

ხელშეკრულებით განსაზღვრული გადახდის ვადის დარღვევა ვერ მიიჩნევა მხარეთა შორის 

სახელშეკრულებო ურთიერთობის შეწყვეტილად ცნობის და ვალდებულების განხორციელებაზე 

უარის თქმის საფუძვლად. 

საკასაციოს მოსაზრებით,დავა ეხება არა სახელშეკრულებო ვალდებულებების დარღვევის გამო 

ხელშეკრულების შეწყვეტილად ცნობას ან ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო 

ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ხელშეკრულების მოშლას, არამედ ხელშეკრულების ვადის 

ამოწურვის გამო სახელშკრულებო ურთიერთობის დასრულებას, ხელშეკრულების მოქმედების 

პერიოდში მოსარჩელის მიერ იჯარით აღებული ქონების გამოუსყიდველობას. 

იჯარა-გამოსყიდვა წარმოადგენს პრივატიზების ფორმას, შესაბამისად ხელშეკრულება ვერ 

გაითვალისწინებდა პრივატიზების ვადის შემდგომი გაგრძელების შესაძლებლობას, ასეთი დებულება 

საჯარო წესრიგის საწინააღმდეგო იქნებოდა. ამიტომ, მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულება 



განსაზღვრავა რომ საიჯარო ხელშეკრულება შეწყვეტილად ითვლება, თუ გავიდა იჯარის ვადა და 

კრედიტორს აღარ აქვს ვალდებულება დამატებითი ვადა დაუწესოს მოვალეს. 

საკასაციოს მოსაზრებით, ხელშეკრულების დასრულების აღმკვეთი ვადა სპობს უფლება-მოვალეობას, 

რადგან ამ ვადის ამოწურვასთან ერთად ილევა მხარეთა უფლება-მოვალეობის შესრულების ვადა. ვადა 

გადაცილებულად ითვლება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის დადგომის მომენტიდან. 

შესაბამისად, საკასაციო სასამართლო არ იზიარებს სააპელაციო პალატის მოსაზრებას იმის შესახებ, 

რომ ხელშეკრულების შეწყვეტამდე სამინისტროს ევალებოდა გამაფრთხილებელი მოქმედებების 

შესრულება. ასეთი მოქმედების შესრულება სამინისტროს ევალებოდა ხელშეკრულების ვადამდე 

შეწყვეტის, ვალდებულების შესრულების შუალედური ვადების დაუცველობის შემთხვევაში. 

რადგანაც აღნიშნული წესი #555-1ს დადგენილებით იყო დამტკიცებული, აუცილებელი პირობა არ 

იყო შუალედური ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ხელშეკრულების შეწყვეტამდე 

მოიჯარის სავალდებულო გაფრთხილება. ასეთს არც ხელშეკრულების ტექსტი ითვალისწინებდა. 

ხელშეკრულების ამოწურვის შემდეგ დამატებითი ვადის დანიშვნა არ შეადგენს კრედიტორის 

ვალდებულებას, რადგანაც გამოკვეთილად და ნათლად განსაზღვრული დღე თავისთავად აღარ 

საჭიროებს შეხსენებას. 

საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ ვალდებულების შესრულებისათვის წინასწარ 

იყო შეთანხმებული გარკვეული დღე, ხელშეკრულების შეწყვეტისათვის არ არის საჭირო შეხსენება, 

ასეთ შემთხვევაში შეხსენება კრედიტორის უფლებას და არა მოვალეობას წარმოადგენს.სასამართლომ 

განმარტა, რომ შესრულების ვადის დადგომიდან კრედიტორის მიერ გაფრთხილება, საჭიროა 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების განუსაზღვრელი ვადების პირობებში. იჯარა-

გამოსყიდვის ხელშეკრულების განუსაზღვრელი ვადით განახლებას არ ადასტურებს ხელშეკრულების 

ვადის გასვლის შემდეგ მოსარჩელის მიერ ქონებით სარგებლობა.  

გამოსყიდვის უფლების გახანგრძლივება, განეკუთვნება საჯარო მოწესრიგების სფეროს, 

გამოსყიდვისათვის საჭირო არის საჯარო ნებართვა, მოცემულ ურთიერთობებში ადმინისტრაციული 

ორგანო მოქმედებს როგორც საჯარო სამართლის სუბიექტი, შესაბამისად იგი მოქმედებს მხოლოდ იმ 

უფლებამოსილების ფარგლებში, რომლებიც პირდაპირაა კანონით განსაზღვრული. კანონმდებლობა 

უძრავი ქონების გამოსყიდვას ითვალისწინებდა მხოლოდ დროის განსაზღვრულ ვადაში, სწორედ ეს 

მაქსიმალური ვადა იყო გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში. ხელშეკრულების მიხედვით 

მყიდველს ცალმხრივად მიენიჭა უფლება შეეძინა უძრავი ქონება განსაზღვრულ დრომდე (შესყიდვის 

ოფცია). ოფცია არის უფლება და არა ვალდებულება, დათქმული ვადის გასვლის შემდეგ ნივთის 

მესაკუთრეს ეხსნება შემსყიდველისათვის ქონების მიყიდვის ვალდებულება.  

სამინისტროს ანგარიშზე მოსარჩელის მიერ განსაზღვრული ვადის გადაცილებით თანხის შეტანა არ 

ადასტურებს სამმართველოს თანხმობას იჯარა-გამოსყიდვის უფლების მოქმედების გაგრძელებაზე, 

ასეთად ვერ იქნება აგრეთვე მიჩნეული ის გარემოება, რომ მოპასუხეს უარი არ უთქვამს შესრულების 

მიღებაზე. სკ-ის 361-ე მუხლის მიხედვით ყოველი შესრულება გულისხმობს ვალდებულების 

არსებობას,მაგრამ  არ ადასტურებს ურთიერთვალდებულების არსებობას. 


