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გ ა ნ კ ა რ გ უ ლ ე ბ ა   № 

 

„------“  მარტი  2020 წ. 

ქ. თელავი 

თელავის მუნიციპალიტეტის და დალი ხუდაბერდოვის თანასაკუთრებაში არსებული  

უძრავი ქონების გამიჯვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

     საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 24-ე 

მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, 

1. მიეცეს თანხმობა თელავის მუნიციპალიტეტის მერს, თელავის მუნიციპალიტეტის და 

დალი ხუდაბერდოვის (პ/ნ 20001028251) თანასაკუთრებაში არსებული, სოფელ ფშაველში 

მდებარე 2126 კვ.მ. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ს/კოდი 

№53.16.44.217) განთავსებული №1 შენობა - ნაგებობიდან I სართულზე არსებული 66 კვ.მ 

ფართის (აფთიაქი) გამიჯვნაზე, მასზე დალი ხუდაბერდოვის საკუთრების უფლების 

რეგისტრაციის  მიზნით. 

2. განკარგულება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

3. განკარგულების გასაჩივრება შესაძლებელია თელავის რაიონულ სასამართლოში, მისი 

ძალაში შესვლიდან 1 (ერთი) თვის ვადაში (მისამართი: ქალაქი თელავი, დავით 

აღმაშენებლის გამზირი №41). 

 

 

საკრებულოს თავმჯდომარე                                                          არჩილი თხლაშიძე 

 

 

 

 



 

ქ. თელავი                                                                                                                       11. 03. 2020 წ. 

 

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი    ბ ა რ ა თ ი 

 

თელავის მუნიციპალიტეტის და დალი ხუდაბერდოვის თანასაკუთრებაში არსებული  

უძრავი ქონების გამიჯვნაზე თანხმობის მიცემის შესახებ 

     თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ ინიცირებული პროექტი ეხება თელავის 

მუნიციპალიტეტის და დალი ხუდაბერდოვის თანასაკუთრებაში არსებული უძრავი 

ქონების გამიჯვნაზე თანხმობის მიცემის საკითხს.  

     თელავის მუნიციპალიტეტის და დალი ხუდაბერდოვის (პირადი №20001028251) 

თანასაკუთრებაში არსებული, სოფელ ფშაველში მდებარე უძრავი ქონების გამიჯვნის 

მოთხოვნა განპირობებულია შემდეგი ფაქტობრივი გარემოებების გათვალისწინებით: 

თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლმა, 2010 წლის 06 მაისს  

N400 წერილით მიმართა სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა პრივატიზების კახეთის 

სამხარეო სამმართველოს, თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველში მდებარე 

არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 2138 კვ.მ მიწის ნაკვეთის და მასზე 

განთავსებული შენობა-ნაგებობების მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის 

მოთხოვნით. 

      საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თელავის სარეგისტრაციო სამსახურმა,   

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სახელმწიფო ქონების 

აღრიცხვისა და პრივატიზების კახეთის სამხარეო სამართველოს 2010 წლის 11 მაისს N1423 

წერილის საფუძველზე, სახელმწიფო საკუთრებად დაარეგისტრირა სოფელ ფშაველში 

მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ფართობით 2138 კვ.მ 

(საკადასტრო კოდით 53.16.44.016). თელავის მუნიციპალიტეტს, საქართველოს მთავრობის 

2010 წლის 01 სექტემბრის N1142 განკარგულების თანახმად, ძირითად (განუსხვისებელ) 

ქონებად საკუთრებაში გადმოეცა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველში მდებარე 

არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების 2138 კვ.მ მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 

შენობა-ნაგებობები. 

       თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2010 წლის 7 სექტემბრის N766 წერილით იქნა 

მიმართული საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თელავის სარეგისტრაციო 

სამსახურისათვის სოფელ ფშაველში მდებარე 2013 კვ.მ არასასოფლო-სამურნეო 

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მასზე განთავსებული შენობა-ნაგებობის თელავის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში ძირითად (განუსხვისებელ) ქონებად რეგისტრაციის 

მიზნით. მოგვიანებით, როდესაც მოქალაქე დალი ხუდაბერდოვმა მის საკუთრებაში 

არსებული პირდაპირი პრივატიზაციის წესით შეძენილი სოფელ ფშავლის ყოფილი 

საკრებულოს შენობაში მდებარე აფთიაქის საკუთრების/თანასაკუთრების უფლებით 

რეგისტრაციის მოთხოვნით მიზნით მიმართა მარეგისტრირებელ ორგანოს, აღმოჩნდა, რომ 



იგი წარმოადგენდა თელავის მუნიციპალიტეტის კუთვნილ უძრავ ნივთს და 

რეგისტრირებული იყო როგორც მუნიციპალიტეტის ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონება. 

აღნიშნული გარემოება გახდა იმის საფუძველი, რომ წლების განმავლობაში დალი 

ხუდაბერდოვსა და თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობას, ხოლო შემდგომ მის 

უფლებამონაცვლე თელავის მუნიციპალიტეტის მერიას შორის მიმდინარეობდა 

სამართლებრივი დავა, ხოლო დალი ხუდაბერდოვის, როგორც მოსარჩელის ძირითად 

სასარჩელო მოთხოვნას წარმოადგენდა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახელზე 

რიცხული უძრავი ნივთის (ს.კ N53.16.44.016) კერძოდ, N1 შენობა-ნაგებობაში არსებული 66 

კვ.მ ფართის დალი ხუდაბერდოვის თანამესაკუთრედ ცნობა. აღნიშნულ სასარჩელო 

მოთხოვნას არ დაეთანხმა თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ხოლო შემდგომ 

თელავის მუნიციპალიტეტის მერია იმ საფუძვლით, რომ სადავო ქონება თელავის 

მუნიციპალიტეტის ბალანსზე  რიცხული იყო როგორც ძირითადი განუსხვისებელი 

ქონება. 

      თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 2018 წლის 24 ივლისის გადაწყვეტილების 

თანახმად, დალი ხუდაბერდოვის სააპელაციო საჩივარი ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა და 

სადავო საკითხის გადაუწყვეტლად, ბათილად იქნა ცნობილი საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს თელავის სარეგისტრაციო სამსახურის 2015 წლის 17 ივლისის 

რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ N882015208517 გადაწყვეტილება, საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 16 სექტემბრის N226898 გადაწყვეტილება 

ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ და საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს დაევალა საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის 

გარემოებების გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ გამოეცა ახალი ინდივიდუალურ-

ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი, ასევე დაევალა მარეგისტრირებელ ორგანოს 

გაეთვალისწინებინა არა მხოლოდ საქმეში წარმოდგენილი ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ორგანოს 2015 წლის 07 ივლისის N751 წერილში დაფიქსირებული 

პოზიცია, არამედ უნდა შეეფასებინა და გამოეკვლია საკითხი. 

       მარეგისტრირებელმა ორგანომ, შეფასებისა და გამოკვლევის შემდგომ, დალი 

ხუდაბერდოვის განაცხადის და თანდართული დოკუმენტაციის საფუძველზე,                               

N53.16.44.217 საკადასტრო მონაცემთან მიმართებაში განახორციელა ცვლილება და  

ნაკვეთის საკუთრების ტიპს დღეის მდგომარეობით წარმოადგენს თანასაკუთრდება, ხოლო 

მესაკუთრის განყოფილებაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერიასთან ერთად დაემატა 

თანამესაკუთრე დალი ხუდაბერდოვი. უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტად კი 

დამატებით მიეთითა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს  გადაწყვეტილება N450470, 

დამოწმების თარიღი 26.12.2019, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

N3ბ/3067-17, დამოწმების თარიღი 24.07.2018 და საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა 

N25/116, დამოწმების თარიღი 10.10.1996. 

        მოქალაქე დალი ხუდაბერდოვს მარეგისტრირებელმა ორგანომ განუმარტა 

(გადაწყვეტილება N882019385845-18 (30.12.2019)), რომ საქართველოს რესპუბლიკის 

სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს თელავის რაიონული სამმართველოს მიერ 

1996 წლის 10 ოქტომბერს გაცემული N25/116 -პმ საკუთრების დამადასტურებელი 

მოწმობის საფუძველზე მისი საკუთრების უფლების რეგისტრაცია განხორციელდებოდა 



შიდა აზომვითი ნახაზის გათვალისწინების გარეშე, ან თუ სურდათ შიდა აზომვითი 

ნახაზის გათვალისწინებით საკუთრების რეგისტრაცია წარსადგენი ექნებოდათ თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიის თანხმობა.  

         დალი ხუდაბერდოვმა გამიჯვნის გარეშე დაარეგისტრირა მისი თანასაკუთრება, 

ხოლო შემდგომ 2020 წლის 29 იანვარს, განცხადებით მომართა თელავის 

მუნიციპალიტეტის მერიას, თელავის მუნიციპალიტეტის და დალი ხუდაბერდოვის 

თანასაკუთრებაში არსებული  უძრავი ქონების  გამიჯვნაზე თანხმობის გაცემის 

მოთხოვნის მიზნით, რათა განხორციელდეს ცვლილება და თანასაკუთრებაში არსებული 

უძრავი ქონების (შენობა ნაგებობა N01 აფთიაქის)  გამიჯვნის შემდომ საჯარო რეესტრში, 

N53.16.44.217 საკადასტრო კოდით რეგისტრირებულ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ 

ფშაველში მდებარე 2126 კვ. არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე 

განთავსებულ №1 შენობა - ნაგებობის პირველ სართულზე არსებული 66 კვ.მ ფართის 

(აფთიაქის)  მესაკუთრედ აისახოს  დალი ხუდაბერდოვი (პირადი №20001028251). 

 


