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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

გადაწყვეტილება # B18090157/3 ( 24/08/2018 16:47:14)
სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება #B18090157 23/08/2018 16:29:43 (
განმცხადებელი: ლევან სურგულაძე/01026000386/ ), რომლითაც მოთხოვნილია სუბიექტის რეგისტრირებულ
მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.
სამართლებრივი ფორმა: შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
დასახელება: შპს კავკასიის ავტოიმპორტი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 202241396

1. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები:
1.1. ლევან სურგულაძის (პ/ნ01026000386) მიერ წარმოდგენილი № B18090157 განცხადებით მოთხოვნილია შპს
„კავკასიის ავტოიმპორტის“ (ს/ნ 202241396) რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.
1.2. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად, საზოგადოების პარტნიორი რევაზ სურგულაძე
(პ/ნ 01026001711) გარდაცვლილია. შპს „კავკასიის ავტოიმპორტის“ (ს/ნ 202241396) კაპიტალში რევაზ სურგულაძის
კუთვნილი წილი თანაბარწილად მემკვიდრეობით გადაეცათ პირველი რიგის მემკვიდრეებს გიორგი სურგულაძესა
(პ/ნ 545978927) და ლევან სურგულაძეს (პ/ნ: 01026000386).
1.3. წარმოდგენილი დოკუმენტაციითა და საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაცული მონაცემებით
დგინდება, რომ ერთ-ერთი მემკვიდრე წარმოადგენს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს.
1.3. შპს „კავკასიის ავტოიმპორტის“ (ს/ნ 202241396) საკუთრების უფლება რეგისტრირებულია სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, მდებარე მისამართზე - ქალაქი რუსთავი, ქალაქის შემოსასვლელი.
2. სამართლებრივი შეფასება:
სარეგისტრაციო წარმოების პროცესში დადგინდა, რომ წარმოდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია არ
აკმაყოფილებს რეგისტრაციის პირობებს. კერძოდ, „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების
შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს კანონის (დოკუმენტის ნომერი:
1049-IIს; გამოქვეყნების თარიღი: 22.06.2017) თანახმად, „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის
შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე შეჩერდა ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი
პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება.“ კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად, ,,საქართველოს კონსტიტუციაში
ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების მოპოვება შეეზღუდათ: უცხოელს, საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ
იურიდიულ პირსა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში
რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.
ვინაიდან, არსებობს სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული
სხვა საფუძველი, კერძოდ, შეჩერებულია ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება და უცხოელს (უცხო ქვეყანაში
რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს), ასევე, მის მიერ საქართველოში, საქართველოს კანონმდებლობის
შესაბამისად რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს, „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“
საქართველოს კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე, შეეზღუდათ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის
ნაკვეთზე საკუთრების უფლების მოპოვების შესაძლებლობა, ხოლო შპს „კავკასიის ავტოიმპორტის“ (ს/ნ 202241396)
საკუთრების უფლებით რეგისტრირებული აქვს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი,
წარმოდგენილი სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია არ აკმაყოფილებს კანონმდებლობის მოთხოვნებს.
3. აქტის გამოცემის სამართლებრივი დასაბუთება:
3.1. ,,სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის
პირველი პუნქტის ,,ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის (მათ შორის,
მემკვიდრეობით მიღებულის) საკუთრების უფლება აქვთ: უცხოელს, საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ იურიდიულ
პირს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ
პირს.
3.2. „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის
თაობაზე“ საქართველოს კანონის (დოკუმენტის ნომერი: 1049-IIს; გამოქვეყნების თარიღი: 22.06.2017) თანახმად,
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შესახებ“ საქართველოს კონსტიტუციური კანონის
ამოქმედებამდე შეჩერდა ამ კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის მოქმედება.“ კანონში შესული
ცვლილების შესაბამისად, ,,საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს
კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე საკუთრების უფლების
მოპოვება შეეზღუდათ: უცხოელს, საზღვარგარეთ რეგისტრირებულ იურიდიულ პირსა და საქართველოს
კანონმდებლობის შესაბამისად უცხოელის მიერ საქართველოში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს.
3.3. ,,საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი“ ქვეპუნქტის თანახმად,
მარეგისტრირებელი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ, თუ
არსებობს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლები.
3.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 103-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, წარმომადგენლის
უფლებამოსილება ან კანონიდან გამომდინარეობს ანდა წარმოიშობა დავალების (მინდობილობის) საფუძველზე.
3.5. საქართველოს ზოგადი ადმონისტრაციული კოდექსის 86-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად,
ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია წარმომადგენელს მოსთხოვოს მისი წარმომადგენლობის
დამადასტურებელი საბუთი.
3.6. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5 მუხლით განსაზღვრული კანონიერების პრინციპის
შესაბამისად, ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ
განახორციელოს რაიმე ქმედება.
3.7. ამავე კოდექსის 96-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის შესაბამისად, „ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია
ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და
გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე.“
3.8. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის 53 მუხლის თანახმად, მარეგისტრირებელი ორგანო ამ კანონით
განსაზღვრულ, მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე იღებს „საჯარო რეესტრის შესახებ“
საქართველოს
კანონით
რეგისტრაციისა
და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისათვის
დადგენილ
გადაწყვეტილებებს.
3.9. მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის წარმოების სამართლებრივი
და პროცედურული საკითხები განისაზღვრება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 31 დეკემბრის N241
ბრძანებით დამტკიცებული „მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის
შესახებ ინსტრუქციით“.
3.10. აღნიშნული ინსტრუქციის მე-18 მუხლის თანახმად, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას რეგისტრაციის
(მოთხოვნის დაკმაყოფილების) შესახებ, თუ არ არსებობს ხარვეზის დადგენის, სარეგისტრაციო წარმოების
შეწყვეტის ან სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმის საფუძვლები.
3.11. ზემოაღნიშნული ნორმებით განმტკიცებული წესის შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მარეგისტრირებელ ორგანოს ეკისრება საქმის გარემოებების სრული, ზუსტი, ყოველმხრივი გამოკვლევისა და მათი
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება.
4. საქმის ფაქტობრივი გარემოებებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა ურთიერთშეჯერების შედეგად,
სარეგისტრაციო სამსახურის მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება:
1. შეჩერდეს სარეგისტრაციო წარმოება.
1.1. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის თანახმად,
სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს „საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს
კონსტიტუციური კანონის ამოქმედებამდე.
გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. N2 ) და მხოლოდ შემდგომ სასამართლოს წესით.
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ::: მისამართი: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ. N2 ::: www.reestri.gov.ge
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