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2013 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით 

 

 

საქართველოს პრეზიდენტის 

ბრძანებულება 

N 73               2007 წლის 29 იანვარი            ქ.თბილისი 

 

კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 

ფართობის ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების 

მიერ კანონიერი მოსარგებლეებისათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 
 

ფიზიკურ პირთათვის მათ კანონიერ სარგებლობაში არსებული სახელმწიფო საბინაო ფონდის 

არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 

ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის პროცესის დასრულების მიზნით, ,,ადგილობრივი 

თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 67-ე მუხლის 11 პუნქტის 

შესაბამისად, დამტკიცდეს კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი 

მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესი (დანართი №1) და საკუთრების 

უფლების მოწმობის ფორმები (დანართი №2 და №3). (10.06.2010 N 406) 

 
მიხეილ სააკაშვილი 
 

        დამტკიცებულია 

საქართველოს პრეზიდენტის  

2007 წლის    29    იანვრის 

N   73     ბრძანებულებით 

 

                დანართი N 1 

 

 

კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი  არაპრივატიზებული 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი მოსარგებლეებისათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესი 

 

 

 მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი (19.10.2009 N722) 

 1. ეს დებულება არეგულირებს სახელმწიფო საბინაო ფონდში საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის ამოქმედებამდე და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საცხოვრებელ ფონდში 

არსებული, მათ შორის ამ დებულების ამოქმედებამდე დროებით გადაცემული, არაპრივატიზებული 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი 
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მოსარგებლისათვის უსასყიდლოთ საკუთრებაში გადაცემის წესსა და პირობებს, ამ პროცესში 

წარმოშობილ ურთიერთობებს და განსაზღვრავს დებულებით გათვალისწინებული ურთიერთობის 

მხარეებსა და მათ უფლებამოსილებებს. 

 2. დებულების შესაბამისად ხორციელდება ექსპლუატაციაში მიუღებელ შენობებში არსებული 

არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 

ფართობის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემა. 

 3. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს სასაზღვრო პოლიციის ბალანსზე რიცხული 

სამსახურებრივი დანიშნულების არაპრივატიზირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის 

სპეციალური წინაპირობები რეგულირდება შესაბამისი ნორმატიული აქტით დადგენილი წესის 

შესაბამისად. 

 4. ეს წესი არ ვრცელდება იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა და ქ. თბილისში 

მიწისძვრით დაზარალებულთა მიერ დროებით დაკავებული ფართობების უსასყიდლოთ 

საკუთრებაში გადაცემაზე. 

 

 მუხლი 2. ტერმინთა განმარტება 

 1. ამ დებულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: 

 ა) საცხოვრებელი ფართობი – შენობის ის ნაწილი, რომელიც გამოიყენება საცხოვრებლად; 

 ბ) არასაცხოვრებელი ფართობი – შენობის ის ნაწილი, რომელიც არ გამოიყენება 

საცხოვრებლად; 

 გ) იზოლირებული ფართობი – იზოლირებულად ითვლება საცხოვრებელი ან 

არასაცხოვრებელი ფართობი, რომლითაც სარგებლობა არ არის დამოკიდებული სხვა საცხოვრებელი 

ან არასაცხოვრებელი ფართობით სარგებლობაზე; 

 დ) არაიზოლირებული ფართობი – არაიზოლირებულად ითვლება საცხოვრებელი ან 

არასაცხოვრებელი ფართობი, რომლითაც სარგებლობა დამოკიდებულია სხვა საცხოვრებელი ან 

არასაცხოვრებელი ფართობით სარგებლობაზე; 

 ე) კანონიერი მოსარგებლე - ფიზიკური პირი, რომელიც უფლებამოსილი ორგანოს მიერ 

გაცემული დოკუმენტის (ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ბინის 

ორდერი, საბინაო წიგნი და სხვ.) საფუძველზე კანონიერად სარგებლობს საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი (იზოლირებული ან არაიზოლირებული) ფართობით, ხოლო კანონიერი 

მოსარგებლის გარდაცვალების შემთხვევაში, მისი მემკვიდრე; 

 ე1) დროებით გადაცემული არაპრივატიზირებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობი:  (19.10.2009 N722) 

 ე1.ა) დროებითი სარგებლობის უფლებით გამოყოფილი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობი, რომელიც კანონიერ მოსარგებლეს გადაეცა 

გარკვეული პირობით და ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში 

განცხადების წარდგენისას აღნიშნული პირობის უფლებამოსილი ორგანოს მიერ შესრულება 

შეუძლებელი ან/და მიზანშეუწონელია. 

             ე1.ბ) შრომითი ურთიერთობების არსებობის, განსაზღვრულ ორგანოში წევრობის ან სხვა 

გარემოებიდან გამომდინარე, კანონიერი მოსარგებლისათვის დროებითი სარგებლობის უფლებით 

გამოყოფილი საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 

ფართობი. 

ვ) საკუთრებაში გადაცემა – ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე არაპრივატიზებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ 

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობზე კანონიერი მოსარგებლეებისათვის 

უსასყიდლოდ საკუთრების უფლების მინიჭება; (17.04.2007 N253) 
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ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილება – 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს უფლებამოსილი თანამდებობის 

პირის (თვითმმართველი ქალაქის მერი, მუნიციპალიტეტის გამგებელი, ქალაქ თბილისში – 

შესაბამისი რაიონის გამგებელი) ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი. (17.04.2007 N253) 

თ) ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი - საცხოვრებელი სახლი, რომელიც შედგება ერთი ან 

ორი ინდივიდუალური საკუთრების საგნისაგან (ბინისაგან);(10.06.2010 N 406) 

 

 მუხლი 3. საკუთრებაში გადაცემისათვის უფლებამოსილი ორგანო (17.04.2007 N253) 

 არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლისათვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 

გადაწყვეტილებას იღებს შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს 

უფლებამოსილი თანამდებობის პირი (თვითმმართველი ქალაქის მერი, მუნიციპალიტეტის 

გამგებელი, ქალაქ თბილისში – შესაბამისი რაიონის გამგებელი) „ადგილობრივი თვითმმართველობის 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის, ამ წესისა და კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მუხლი 4. საკუთრებაში გადაცემის მოთხოვნა 

 1. არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის საკუთრებაში გადაცემის განხლვის საფუძველია კანონიერი 

მოსარგებლის წერილობითი განცხადება შესაბამის  ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელ ორგანოში. 

 2. განცხადება უნდა იყოს შედგენილი წერილობითი ფორმით და შეიცავდეს: 

 ა) იმ ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ  ორგანოს დასახელებას, რომელსაც 

მიმართავს განმცხადებელი; 

 ბ) განმცხადებლის ვინაობასა და მისამართს; 

 გ) განმცხადებლის მოთხოვნას; 

 დ) განცხადებაზე დართული საბუთების ნუსხას. 

 3. განცხადებას  უნდა დაერთოს: 

 ა) არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი 

(ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ბინის ორდერი, საბინაო წიგნი და სხვ.); 

კანონიერი მოსარგებლის გარდაცვალების შემთხვევაში, აგრეთვე მემკვიდრეობის დამადასტურებელი 

შესაბამისი დოკუმენტი; 

 ბ) განმცხადებლის  პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ხოლო 

წარმომადგენლობის შემთხვევაში, დამატებით წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი 

დოკუმენტის ასლი და წარმომადგენლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

გ) საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის შიდა 

საკადასტრო აზომვითი ნახაზი; (5.10.2007 N563) 

დ) ნოტარიულად დამოწმებული თანხმობა (თანხმობები), თუკი კანონიერი სარგებლობის 

დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულია რამდენიმე კანონიერი მოსარგებლე და საკუთრებაში 

გადაცემის მოთხოვნის უფლების დათმობა ხდება კანონიერი მოსარგებლის (მოსარგებლეების) მიერ 

ერთი ან რამდენიმე კანონიერი მოსარგებლის სასარგებლოდ. (5.10.2007 N563) 

ე) გარკვეული პირობით დროებით გადაცემული არაპრივატიზირებული საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის უსასყიდლოთ საკუთრებაში 

გადაცემისას კანონიერი მოსარგებლის (მოსარგებლეების) ნოტარიულად დამოწმებული წერილობითი 

უარი უფლებამოსილი ორგანოსაგან პირობის შესრულების მოთხოვნაზე, რომელიც დამოკიდებული 

იქნება მისი განცხადების დაკმაყოფილების პირობაზე. (19.10.2009 N722) 

ვ) დროებით გადაცემული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის უსასყიდლოთ საკუთრებაში გადაცემის 
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კანონიერი მოსარგებლის (მოსარგებლეების) მიერ ამ დებულების ამოქმედებამდე აღნიშნულ 

ფართობზე რეგისტრაციის დამადასტურებელი საბუთი. (19.10.2009 N722) 

ზ) ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ 

(იზოლირებულ და არაიზოლირებულ) ფართობთან ერთად შესაბამისი მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემისას, მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვითი ნახაზი, აგრეთვე ინფორმაცია 

ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივიდან (ცნობა-დახასიათება, საინვენტარიზაციო გეგმა და სხვა). 
(10.06.2010 N 406) 

31. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში წარდგენისას, ინივიდუალურ 

საცხოვრებელ სახლზე დამაგრებული მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვით ნახაზში მითითებული 

ფართობი არ უნდა აღემატებოდეს ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში დაცულ საინვენტარიზაციო 

გეგმაში მითითებულ მიწის ნაკვეთის ფართობს. თუ ტექნიკური ინვენტარიზაციის არქივში არ არის 

დაცული ინფორმაცია მიწის ნაკვეთის შესახებ, საკადასტრო აზომვით ნახაზში მიეთითება მიწის 

ნაკვეთის მხოლოდ ის ფართობი, რომელზედაც უშუალოდ განლაგებულია ინდივიდუალური 

საცხოვრებელი სახლი. (10.06.2010 N 406) 

4. განმცხადებელს უფლება აქვს განცხადებას დაურთოს ასევე სხვა დოკუმენტი, რომელიც 

შეიძლება საფუძვლად დაედოს განმცხადებლის მიერ მოთხოვნილი საკითხის გადაწყვეტას. 

 5. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო ვალდებულია დადგენილი 

წესით რეგისტრაციაში გაატაროს განცხადება, დასვას მასზე რეგისტრაციის თარიღი, ნომერი და 

დაუყოვნებლივ გადასცეს განმცხადებელს განცხადების რეგისტრაციაში გატარების 

დამადასტურებელი დოკუმენტი. 

 6. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო 3 სამუშაო დღის ვადაში 

ამოწმებს განცხადების შესაბამისობას ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების მოთხოვნებთან და იმ 

შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ განმცხადებელმა არ წარადგინა ამ პუნქტებით 

გათვალისწინებული რაიმე დოკუმენტი ან ინფორმაცია, იგი დაუყოვნებლივ განუსაზღვრავს მას 15 

სამუშაო დღის ვადას, რომლის განმავლობაშიც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს დამატებითი 

დოკუმენტი ან ინფორმაცია. 

 7. დამატებითი დოკუმენტების წარდგენის შემთხვევაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

აღმასრულებელი ორგანო რეგისტრირებულ განცხადებასა და რეგისტრაციის დამადასტურებელ 

დოკუმენტში აღნიშნავს დამატებით წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, წარდგენის თარიღს და 

ადასტურებს ბეჭდით. 

8. დამატებითი დოკუმენტის ან სხვა ინფორმაციის წარდგენამდე განცხადების ვადის დინება 

შეჩერებულად ითვლება. 

 9. თუ დადგენილ ვადაში განმცხადებელი არ წარადგენს შესაბამის დოკუმენტს ან 

ინფორმაციას, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო გამოიტანს 

გადაწყვეტილებას განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ. 

 10. განცხადების განხილვის ვადის დინება განახლდება მხოლოდ განმცხადებლის მიერ 

შესაბამისი საბუთის ან ინფორმაციის წარდგენისთანავე. 

 მუხლი 5. გადაწყვეტილების მიღება 

 1. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ საკუთრებაში 

გადაცემის მოთხოვნის შესახებ განცხადება განიხილება და გადაწყვეტილება მიიღება განცხადების 

წარდგენიდან 15 დღეში. 

 2. თუ კანონიერი მოსარგებლის მიერ წარდგენილი განცხადება და თანდართული 

დოკუმენტები აკმაყოფილებს ამ დებულებით გათვალისწინებულ  მოთხოვნებს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო დადგენილ ვადაში იღებს გადაწყვეტილებას 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი 

მოსარგებლის საკუთრებაში გადაცემის თაობაზე. 

21. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო უფლებამოსილია მიიღოს 

გადაწყვეტილება კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულ 



5 

საცხოვრებელ ან/და არასაცხოვრებელ (იზოლირებულ ან/და არაიზოლირებულ) ფართობთან ერთად 

კანონიერი მოსარგებლის მიერ დაკავებული მომიჯნავე ფართობის საკუთრებაში გადაცემის 

თაობაზეც, თუკი აღნიშნული მომიჯნავე ფართობის გარეშე საცხოვრებელი ან/და არასაცხოვრებელი 

(იზოლირებული ან/და არაიზოლირებული) ფართობით დამოუკიდებლად სარგებლობა 

შეუძლებელია და იგი არ წარმოადგენს ცალკე უფლების ობიექტს. (5.10.2007 N563) 

22. თუ კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულია რამდენიმე 

კანონიერი მოსარგებლე, მათ საცხოვრებელი ან/და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული ან/და 

არაიზოლირებული) ფართობი შეიძლება გადაეცეთ საერთო საკუთრებაში ყველა კანონიერი 

მოსარგებლის ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე. (5.10.2007 N563) 

23. ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლში არსებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 

(იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემისას, 

ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას კანონიერი 

მოსარგებლისათვის შესაბამისი მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. 
(10.06.2010 N 406) 

24. თუ ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი შედგება ორი ინდივიდუალური საკუთრების 

საგნისაგან (ბინისაგან) ან/და ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლში არსებული საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობი კანონიერ მოსარგებლეებს 

გადაეცემათ თანასაკუთრებაში, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო იღებს 

გადაწყვეტილებას შესაბამისი მიწის ნაკვეთის საერთო საკუთრებაში გადაცემის შესახებ. (10.06.2010 N 

406) 

3. ისტორიისა და კულტურის ძეგლებად მიჩნეულ შენობაში არსებული საცხოვრებელი და 

არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის საკუთრებაში გადაცემა 

დაიშვება საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს თანხმობით, 

კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 

 4. თუ  კანონიერი მოსარგებლის მიერ წარდგენილ განცხადებაზე თანდართული დოკუმენტები 

არ ადასტურებს საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ (იზოლირებულ და არაიზოლირებულ) 

ფართობზე განმცხადებლის კანონიერი სარგებლობის უფლების ფაქტს, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას განცხადების 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. 

 5. ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მიღებული 

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 მუხლი 6. საკუთრებაში გადაცემის ხელახლა მოთხოვნა 

 იმ შემთხვევაში, როდესაც არსებობს ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი 

ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება განცხადების განუხილველად დატოვების ან განცხადების 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე, საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის საკუთრებაში გადაცემის განხილვის შესახებ განცხადება 

შესაძლებელია განმეორებით იქნეს წარდგენილი, თუ ფაქტობრივი ან სამართლებრივი მდგომარეობა, 

რომელიც საფუძვლად დაედო ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს 

გადაწყვეტილებას, შეიცვალა განმცხადებლის სასარგებლოდ. 

 მუხლი 7. საკუთრების უფლების მოწმობა 

1. კანონიერი მოსარგებლის განცხადების დაკმაყოფილების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების 

საფუძველზე ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო გასცემს საცხოვრებელი 

და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი მოსარგებლის 

საკუთრებაში გადაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტს - საკუთრების უფლების მოწმობას (დანართი 

№2) და დამოწმებულ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 

ფართობის შიდა საკადასტრო აზომვით ნახაზს. (10.06.2010 N 406) 
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11. ინდივიდუალურ საცხოვრებელ სახლში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ 

(იზოლირებულ და არაიზოლირებულ) ფართობთან ერთად შესაბამისი მიწის ნაკვეთის უსასყიდლოდ 

საკუთრებაში გადაცემისას, ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანო გასცემს 

საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი 

მოსარგებლის საკუთრებაში გადაცემის დამადასტურებელ დოკუმენტს - საკუთრების უფლების 

მოწმობას (დანართი №3), დამოწმებულ საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 

არაიზოლირებული) ფართობის შიდა საკადასტრო აზომვით ნახაზს და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო 

აზომვით ნახაზს. (10.06.2010 N 406) 

 2. კანონიერ სარგებლობაში არსებულ საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ ფართობზე 

საკუთრების უფლების შეძენისათვის აუცილებელია საკუთრების უფლების მოწმობის რეგისტრაცია 

საჯარო რეესტრში. 

 

        დამტკიცებულია 

საქართველოს პრეზიდენტის 

2007 წლის    29        იანვრის 

N    73        ბრძანებულებით 

              დანართი N 2 

 

 

მცირე  სახელმწიფო გერბი 

საკუთრების უფლების მოწმობა   N 

 

        _____________________________________________________________________         (ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს დასახელება) 

 

ეძლევა___________________________________________________________________          (მესაკუთრე და 

მისი მისამართი) 
 

                                                                                                                                     

მასზედ, რომ მას გადაეცა საკუთრებაში  ____________________________________           

______________________________________________________________ფართობი, 
(საცხოვრებელი, არასაცხოვრებელი, იზოლირებული, არაიზოლირებული) 

 

რომელიც მდებარეობს __________________________________________________                                                                                             

________________________________________________________________________ 
(ადგილმდებარეობა) 

ფართობი  __________________________________   კვ. მეტრი 

საფუძველი:__________________________________________________________________   (ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილების რეკვიზიტები) 

                                                                                                                                               

 მოწმობა შედგენილია 2 ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მესაკუთრეს, მეორე 

ინახება მოწმობის გამცემ ორგანოში. მოწმობა ძალაშია საფუძველთან და დამოწმებულ საცხოვრებელი 

და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის შიდა საკადასტრო 

აზომვით ნახაზთან ერთად, რომელიც წარმოადგენს მოწმობის განუყოფელ ნაწილს. 

 

გაცემულია 200   წლის   _________       ___________________________________ 

 

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა                               /-------------------------/ 
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 ,,დამტკიცებულია 

საქართველოს პრეზიდენტის 

2007     წლის    29   იანვრის 

N    73        ბრძანებულებით 

                

დანართი N 3 (10.06.2010 N 406) 

 

 

 

მცირე  სახელმწიფო გერბი 

საკუთრების უფლების მოწმობა   № 

__________________________________________________________________         (ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს დასახელება) 

ეძლევა __________________________________________________________          (მესაკუთრე და მისი 

მისამართი) 

 

                                              მასზედ, რომ მას გადაეცა                                                                        

  საკუთრებაში ______________________________________   ფართობი და 

 (საცხოვრებელი, არასაცხოვრებელი, იზოლირებული, არაიზოლირებული) 

______________________________საკუთრებაში შესაბამისი მიწის ნაკვეთი 

(საერთო/ინდივიდუალური) 

რომელიც მდებარეობს  ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 (ადგილმდებარეობა) 

ფართობი  ______________________________________________   კვ. მეტრი 

მიწის ნაკვეთის ფართობი ________________________________  კვ. მეტრი 

საფუძველი: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ (ადგილობრივი 

თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილების რეკვიზიტები) 
  

 მოწმობა შედგენილია 2 ეგზემპლარად, ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მესაკუთრეს, მეორე 

ინახება მოწმობის გამცემ ორგანოში. მოწმობა ძალაშია საფუძველთან, დამოწმებულ საცხოვრებელი 

და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის შიდა საკადასტრო 

აზომვით ნახაზთან და მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აზომვით ნახაზთან ერთად, რომელიც 

წარმოადგენს მოწმობის განუყოფელ ნაწილს. 

 გაცემულია           20___         წლის     ______________________     

 უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა   /_____________________/ 
 


