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1. შესავალი 

 

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს შპს ,,საქართველოს რკინიგზისთვის“ შპს 

,,გეოგრაფიკის“ მიერ 2010 წლის აპრილში მომზადებული განსახლების სამოქმედო 

გეგმის დამატებით შემაჯამებელ ანგარიშს. იგი მიზნად ისახავს კომუნიკაციის 

გაუმჯობესებასა და დამატებითი ინფორმაციის მიწოდებას თბილისის შემოვლითი 

რკინიგზის პროექტის (შემდგომში ,,პროექტი“) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული 

მოსახლეობისა და პროექტში სხვა ჩართული პირებისთვის. მისი მიზანია ნათელი 

გახადოს პროექტის მიმდინარე  მდგომარეობა სხვადასხვა არსებით საკითხთან 

მიმართებაში, ასევე სამოქმედო გეგმა და პოლიტიკა, რომელიც გავლენას ახდენს 

პროექტის განხორციელებისა და მისი ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირთა ინტერესების 

სხვადასხვა ასპექტზე. 

2. პროექტი 

2010 წელს შპს ,,საქართველოს რკინიგზამ“ (შემდგომში ,,რკინიგზა“) დაიწყო შემოვლითი 

რკინიგზის პროექტის განხორციელება, რომლითაც მოხდება თბილისის ცენტრალური 

ნაწილის შემოვლა ახალი სარკინიგზო ხაზის მეშვეობით. პროექტის მთვარ მიზანს 

წარმოადგენს სარკინიგზო საოპერაციო საქმიანობის ეფექტურობისა და უსაფრთხოების 

გაუმჯობესება და თბილისის ცენტრალურ ნაწილში მდებარე 86 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის 

გამოთავისუფლება. გამოთავისუფლებული მიწა გამოყენებულ იქნება სხვადასხვა 

ურბანული პროექტების განხორციელებისა და ქალაქის განვითარებისთვის.  

პროექტი მოიცავს 28 კილომეტრი სიგრძის ახალი ორლიანდაგიანი 

ელექტროფიცირებული სარკინიგზო ხაზის მშენებლობას. მოხდება დიდუბისა და 

ნავთლუღის სადგურებს შორის არსებული სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის დემონტაჟი, 

ქალაქის ცენტრში მდებარე სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გადატანა და ცენტრის 

გამოთავისუფლება, რომელიც განვითარდება უკვე შემუშავებული შესაბამისი გეგმის 

მიხედვით. 

პროექტის დაფინანსების წყაროებია: (ა) ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების 

ბანკთან (EBRD) დადებული სესხის ხელშეკრულების ფარგლებში EBRD-ის მიერ 

რკინიგზაზე გაცემული სესხი; ბ) რკინიგზის მიერ გამოშვებული ევროობლიგაციებიდან 

მიღებული შემოსავალი; გ) რკინიგზის შიდა ფინანსური სახსრები. 

პროექტი პრიორიტეტულია და სარგებლობს საქართველოს მთავრობისა და ქალაქის 

მერიის მხარდაჭერით. 
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3. პროექტის სიახლეები 

პროექტის განხორციელების მიზნებისთვის რკინიგზამ დადო კონტრაქტები სხვადასხვა 

სახის მომსახურების მიწოდებაზე, კერძოდ: 

- სამშენებლო კონტრაქტი შპს ჩინეთის 23-ე რკინიგზის ბიუროსა (China Railway 23rd 

Bureau Group Co. Ltd.)  და სს ,,ხიდმშენის“ ერთობლივ საწარმოსთან (სამშენებლო 

კონტრაქტორი); 

- მშენებლობის ზედამხედველობის კონტრაქტი ILF Beratende Ingeniuere ZT GmbH (ILF) 

და Grauff Rail Engineering GmbH & Co. KG (GRE) (მშენებლობის ზედამხედველი); 

- საკონსულტაციო კონტრაქტი განსახლებასთან დაკავშირებით გაწულ 

საკონსულტაციო მომსახურებაზე შპს ,,გეოგრაფიკთან“ (განსახლების კონსულტანტი); 

- საკონსულტაციო კონტრაქტი გარემოს დაცვით საკითხებზე შპს ,,გამმასთან“ (გარემოს 

დაცვის კონსულტანტი); 

- კონტრაქტი შეფასების მომსახურების მიწოდებაზე სსიპ ,,ლევან სამსახარაულის 

ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან“ (შემფასებელი კონსულტანტი); 

- საკონსულტაციო კონტრაქტი განვითარების გეგმის თაობაზე Atelier Parisien 

d’Urbanisme-სთან (განვითარების გეგმის კონსულტანტი); 

- საკონსულტაციო კონტრაქტი დაბინძურების კვლევაზე  მომსახურების გაწევასთან 

დაკავშირებით Cowi A/S-სთან (დაბინძურების კვლევის კონსულტანტი). 

ამჟამად ყველა კონსულტანტის მიერ, გარდა შემფასებელი  და განსახლების 

კონსულტანტებისა, მიმდინარეობს კონტრაქტით გათვალისწინებული სამუშაოების 

შესრულება. წინამდებარე დოკუმენტის თარიღის მდგომარეობით შეინიშნება 

მნიშვნელოვანი წინსვლა. რაც შეეხება, პროექტისთვის საჭირო განსახლებასა და მიწის 

შეძენას, 2011 წლის 1 ივლისს პროექტით გათვალისწინებული განსახლების სამუშაოები 

დასრულებულია და პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ყველა მიწის ნაკვეთი და სხვა 

უძრავი ქონება რეგისტრირებულია რკინიგზის საკუთრებად.  

4. შეფასების მეთოდოლოგია 

პროექტის ფარგლებში მოქცეული ქონების შესაფასებლად რკინიგზამ დაიქირავა 

შემფასებელი კონსულტანტი. შეფასების პირველ ეტაპზე კონსულტანტმა განიხილა ყველა 

საჭირო დოკუმენტი, მათ შორის კიევგიპროტრანსის (დიზიანის კონსულანტი) მიერ 

შემუშავებული განსახლების სამოქმედო გეგმა, EBRD-ის 2008 წლის გარემოს დაცვითი და 

სოციალური პოლიტიკის გეგმა. 

შეფასების კონსულტანტს გადაეცა განსახლების სამოქმედო გეგმის მონაცემთა ბაზა 

(განსახლების სამოქმედო გეგმის მე-2 ტომი), რომელშიც შესულია მონაცემები თითოეული 

მიწის ნაკვეთის საერთო ფართობზე, სამშენებლო კორიდორის ფართობზე, თითოეული 

შენობა-ნაგებობის სტატუსსა და ფართობზე, ხეხილის ხეების რაოდენობასა და ასაკზე, 
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შემოღობვის საერთო ფართობზე, სამშენებლო კორიდორის შიდა ფართობზე აეროფოტოების 

ჩათვლით. 

ექსპერტები დაუყოვნებლივ შეუდგნენ შეფასების პროცესს, ასევე მეზობლად მდებარე 

უძრავი ქონების იდენტიფიკაციასა და შეფასებას, რომელიც  გამოდგებოდა შესაფასებელ 

ქონებასთან შედარებისთვის. 

ექსპერტმა საბაზრო ფასი განსაზღვრა შედარების მეთოდით, რომელიც ეფუძნება 

შესაფასებელი უძრავი ქონების შედარებას მსგავს გაყიდულ უძრავი ქონების ნასყიდობის 

ფასთან. ყურადღება ექცევა ბაზარზე ანალოგიური  (მსგავსი) უძრავი ქონების ნასყიდობის 

შესახებ ინფორმაციას. შედარების მეთოდი აგებულია ნაცვალგების პრინციპზე, რაც 

გულისხმობს იმ ხარჯს, რაც მყიდველმა უნდა გასწიოს შესაძენი ქონების ნაცვლად სხვა 

მსგავსი/ანალოგიური ქონების შეძენისას. 

შეფასების პროცესში შეგროვდა სხვადასხვა მონაცემი ანალოგიურ ან მსგავს ქონებაზე. მათ 

შორის: განცხადებები უძრავ ქონებაზე, საჯარო ამონაწერები და ინფორმაცია/ნასყიდობის 

ხელშეკრულებები, რომელიც ინახება სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. იქედან 

გამომდინარე, რომ ყველა შესადარებელი ნასყიდობა არ ყოფილა შესაფასებელი ქონების 

იდენტური, ხდებოდა შეფასების და სავარაუდო ფასების კორექტირება შესადარებელ 

ქონებაზე გარიგების თარიღის, მისი მდებარეობის, სტილის, ფართობის, ზომის და სხვა 

მახასიათებლების მიხედვით. თუკი შეფასებისას გამოყენებული ანალოგიური/მსგავსი 

ქონების რაიმე ასპექტი ან ფაქტორი აღემატებოდა და სჯობდა შედარების ობიექტს, ხდებოდა 

კორექტირება უფრო დაბალი ფასისკენ. ხოლო, თუკი ანალოგიური/მსგავსი ქონების რაიმე 

ასპექტი ან ფაქტორი უფრო ნაკლები ფასისა იყო, შედარების ობიექტის სავარაუდო ფასის 

კორექტირება ხდებოდა უფრო მაღალი ფასისკენ. თუმცა  როდესაც ბაზარზე არ არსებობდა 

შესადარებელი ქონება, დაბალი ფასისკენ კორექტირებისას ვერ ხდებოდა მისი შემდგომი 

დაკორექტირება ბაზარზე არსებულ ყველაზე მსგავს (უკეთეს) ვარიანტთან მიმართებაში. 

ქონების ღირებულების გამოსათვლელად შეფასების კონსულტანტმა: ა) გამოიკვლია ბაზარი 

ანალოგიურ/მსგავს ქონებაზე გაფორმებულ ნასყიდობებზე ინფორმაციის მოპოვების 

მიზნით; ბ) გამოივლია რამდენად სწორი და ზუსტი იყო ბაზრის მონაცემები; გ) განსაზღვრა 

შესადარებელი ასპექტები (მაგ. ნასყიდობის ფასი 1 კვ.მ.-ზე); დ) შეადარა ობიექტი და 

განხორციელებული ნასყიდობები შედარების კრიტერიუმების მიხედვით და დააკორექტირა 

საჭიროებისამებრ; ე) ღირებულების მრავლობითი მაჩვენებლი, რაც გამოწვეული იყო 

განხორციელებული ნასყიდობების შემდგომი კორექტირებით, დაიყვანა ღირებულების ერთ 

მაჩვენებლამდე. 

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, კონსულტანტმა პროექტის სამშენებლო დერეფანში მოქცეული 

მიწის ნაკვეთები დაყო ზონებად. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის მერია შესაბამისი 

აქტებით  ახდენს მიწის ნაკვეთების ზონირებას, კონსულტანტმა პროექტის ფარგლებში 

მოქცეული მიწის ნაკვეთების დაყოფა განახორციელა უფრო პატარა ზომის ზონებად, რათა 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

შეფასების შედეგად განსაზღვრული შესაბამისი მიწის ნაკვეთების ღირებულება უფრო 

ზუსტი ყოფილიყო. შეფასების პროცესში ყოველ ზონაში არსებული მიწის ნაკვეთებიდან 

ერთ-ერთი მიწის ნაკვეთი აღებულ იქნა როგორც ეტალონი და განისაზღვრა მისი საბაზრო 

ღირებულება. საბაზრო ღირებულების განსაზღვრის შემდეგ, სხვა მიწის ნაკვეთები 

შედარებულ იქნა ეტალონურ უძრავ ქონებასთან და მათი ღირებულება დაკორექტირდა 

ეტალონური უძრავი ქონების ღირებულების შესაბამისად.  

აღსანიშნავია, რომ მერიის მიერ განხორციელებული ზონირება უფრო ზოგადია და მოიცავს 

უფრო დიდ ტერიტორიას, ვიდრე კონსულტანტის მიერ განხორციელებული ზონირება. 

მუნიციპალიტეტის მიერ განსაზღვრული ზონირება მიზნად ისახავს მიწის ნაკვეთების 

ნორმატიული ფასის განსაზღვრას, რომელიც წარმოადგენს მინიმალურ ღირებულებას რა 

ფასადაც სახელმწიფო უფლებამოსილია განკარგულოს უძრავი ქონება. ნორმატიული ფასი 

განისაზღვრება ყოველი წლის დასაწყისში და რჩება უცვლელი, სანამ მუნიციპალიტეტი 

ახალ ნორმატიულ აქტს არ გამოსცემს ახალი ზონირებისა და ნორმატიული ფასების 

გათვალისწინებით. აღნიშნული პროცედურების გათვალისწინებით, აშკარაა, რომ საბაზრო 

ღირებულება და ნორმატიული ფასი შეუძლებელია იდენტური იყოს, ზოგიერთ ზონაში 

ნორმატიული ფასი უფრო მეტია ვიდრე საბაზრო ღირებულება, ხოლო ზოგ ზონაში  -

პირიქით.  

მეტი სიცხადისთვის იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი, რომელიც წარმოგიდგენთ ყოველ 

ზონაში ნორმატიული ფასებისა და კონსულტანტის მიერ დადგენილი საბაზრო 

ღირებულების შედარებას:  

# ზონა კონსულტან

ტის 

ეტალონური 

ფასი (ლარი) 

უბანი თბილისის 

ტერიტორიული 

დაყოფის მხიედვით 

მერიის 

ნორმატიუ

ლი ფასი 

(ლარი) 

1 მიწის ნაკვეთი #0015–მიწის 

ნაკვეთი #0060 

40 გლდანი-მუხიანი 13 

2 მიწის ნაკვეთი #0064– მიწის 

ნაკვეთი #0164 

50 გლდანი-მუხიანი 13 

3 მიწის ნაკვეთი #3016–3020, 

#3031, #3035–3043 

25 გლდანი-მუხიანი 13 

4 მიწის ნაკვეთი #3001–3007, 

3009–3011, #3013–3014, #3032–

3033, #3044–3055, 3100–3118, 

#3120–3123 

50 გლდანი-მუხიანი 13 

5 მიწის ნაკვეთები #0173–#0226 55 გლდანი-მუხიანი 13 

6 მიწის ნაკვეთები #0227–#0294 55 გლდანი-მუხიანი 8 

7 მიწის ნაკვეთები #0297–#0351 30 გლდანი-მუხიანი 8 

8 მიწის ნაკვეთები #0356–#0386 18 გლდანი-მუხიანი 8 

9 მიწის ნაკვეთები #0393–#0397 8 გლდანი-მუხიანი 8 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

10 მიწის ნაკვეთები #0501–#0529, 

#0626, #0633–0634, #0641, 

#0644, #0650, #0653, #0658, 

#0661, #0666, #0669, #07300 

6 დიდი ლილო-პატარა 

ლილო-აეროპორტი 

8 

11 მიწის ნაკვეთები #0635–0640, 

#0645–0649, #0654–0657, #0662–

0665, 0670–0728, 0731–0766 

6 თემქა-ნაძალადევი 8 

12 მიწის ნაკვეთები #0768–0769 9 თემქა-ნაძალადევი 8 

13 მიწის ნაკვეთი #0771–0811 9 დიდი ლილო-პატარა 

ლილო-აეროპორტი 

8 

14 მიწის ნაკვეთები #0892–0989 19 დიდი ლილო-პატარა 

ლილო-აეროპორტი 

13 

15 მიწის ნაკვეთი #1004–1035 30 დიდი ლილო-პატარა 

ლილო-აეროპორტი 

13 

16 მიწის ნაკვეთი #1039 60 ისანი ცენტრალი-

სამგორი 

74 

17 მიწის ნაკვეთები 1040–1048 40 ისანი ცენტრალი-

სამგორი 

74 

18 მიწის ნაკვეთი 1001 45 დიდი ლილო-პატარა 

ლილო-აეროპორტი 

13 

19 მიწის ნაკვეთი 1037 30 ისანი ცენტრალი-

სამგორი 

74 

 

როგორც წარმოდგენილი ცხრილიდან ჩანს, 19 ზონიდან 12-ის შემთხვევაში ეტალონური 

ფასი მერიის დადგენილ ნორმატიულ ფასს აღემატება, ეტალონური ფასი და ნორმატიული 

ფასი თანაბარია ერთ ზონაში, ხოლო 5 ზონაში ეტალონური ფასი უფრო დაბალია, ვიდრე 

ნორმატიული. 

5. საკუთრება და მიწაზე საკუთრების გადაცემის პროცედურები 

  

სულ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოექცა შემდეგი ოდენობის უძრავი ქონება: 

- 804 სახელმწიფო მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართობით  დაახლოებით 1 809 783 კვ.მ. 

- 576 კერძო მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართით დაახლოებით 792,659.67 კვ.მ. 

შეფასების კონსილტანტის დასკვნის თანახმად შემდეგი პირები ჩაითვალნენ 

უფლებამოსილებად მიეღოთ კომპენსაციები: 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

- ყველა პირი, რომელსაც გააჩნდა იურიდიულად დადასტურებული საკუთრების 

უფლება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ მიწის ნაკვეთზე ან სხვა უძრავ 

ქონებაზე; 

- ყველა პირი, რომელსაც არ გააჩნდა იურიდიულად დადასტურებული საკუთრების 

უფლება, მაგრამ ფაქტობრივად ფლობდა პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

მიწის ნაკვეთს ან სხვა უძრავ ქონებას; 

- ყველა პირი, რომელსაც გააჩნდა იურიდიულად დადასტურებული საკუთრების 

უფლება ქონებაზე, მაგრამ ეს უფლება არ იყო აღიარებული სსიპ ,,საჯარო რეესტრის 

ეროვნულის სააგენტოს მიერ“. 

რკინიგზამ განსახლების კონსულტანტის დახმარებით გააკეთა სათანადო შეთავაზებები 

იურიდიულად დადასტურებული საკუთრების უფლების მქონე პირებზე  და შესთავაზა მათ 

შეფასების კონსულტანტის მიერ განსაზღვრული საკომპენსაციო თანხა. ეს შეთავაზება 

მოიცავდა როგორც შეტყობინებას პროექტის დაწყებაზე, ასევე მათ კუთვნილ ქონებაზე 

პროექტის ზემოქმედების დეტალურ აღწერას. ყველა შეთავაზებას ახლდა უარისა და 

შეთავაზების მიღების ფორმები, რომელიც ხელმოწერილი უნდა ყოფილიყო მესაკუთრის 

მიერ მათი პოზიციის (უარი ან თანხმობა) განსაზღვრის მიზნით. 

შეთავაზებაზე თანხმობის განცხადების შემთხვევაში, განსახლების კონსულტანტი 

ახორციელებდა ყველა საჭირო ღონისძიებას საბოლოო ნასყიდობის ხელშეკრულების 

გასაფორმებლად. 

უარის შემთხვევაში შესაბამისი ფორმების ხელმოწერის დროს განსახლების კონსულტანტი 

რკინიგზას წარუდგენდა ინფორმაციას უარყოფილ შეთავაზებასა და მის მიზეზებზე. იმ 

შემთხვევაში, თუკი ქონების მესაკუთრეს კონკრეტული პრეტენზია ჰქონდა შეთავაზებასთან 

დაკავშირებით, ეს განიხილებოდა განსახლების კონსულტანტისა და რკინიგზის 

მონაწილეობით გამართულ ყოველკვირეულ შეხვედრებზე. 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოყვანილია რკინიგზისთვის წარდგენილი პრეტენზიების 

სტატისტიკა: 

განსახლების კონსულტანტის მიერ მიღებული და რკინიგზისთვის წარდგენილი 

პრეტენზიების რაოდენობა 

122 

იმ შემთხვევების რაოდენობა, როდესაც მესაკუთრეებმა მოითხოვეს 

საკომპენსაციო თანხაში არშესული აქტივების თავიდან შეფასება 

38 

- იმ შემთხვევების რაოდენობა, როდესაც აღმოჩნდა, რომ გარკვეული 

აქტივები გამორჩენილი იყო შეფასებისას 

5 

- იმ შემთხვევის რაოდენობა, როდესაც აღმოჩნდა რომ გარკვეული აქტივები 

გამოტოვებული იყო და შემფასებელმა თავიდან შეაფასა გამოტოვებული 

აქტივები და მესაკუთრეებს მიაწოდა გასწორებული საკომპენსაციო 

შეთავაზებები 

33 

რკინიგზის მიერ განხილული სხვა შემთხვევები/პრეტენზიები 84 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

- რკინიგზის მიერ დაკმაყოფილებული მესაკუთრეთა მოთხოვნების 

რაოდენობა 

50 

 

ქონების იმ მესაკუთრეებს, რომლებსაც არ გააჩნდათ საკუთრებაზე იურიდიულად 

დადასტურებული უფლება, შესთავაზეს ქონების ლეგალიზაცია თბილისის მერიასთან 

არსებული სპეციალური კომიტეტის (ლეგალიზაციის კომიტეტი) საშუალებით. 

ლეგალიზაციის კომიტეტი უფლებამოსილია, მიიღოს გადაწყვეტილება პირის მიერ 

დაკავებული უძრავი ქონების რეგისტრაციაზე და ამ პირის მიერ გადასახდელი 

ლეგალიზაციის მოსაკრებლის თაობაზე. რკინიგზამ იკისრა ვალდებულება, დაეფარა 

სალეგალიზაციო თანხები, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონმდებლობით მას 

ასეთი ვალდებულება არ ეკისრებოდა. ჯამში რკინიგზამ გადაიხადა 76,643.87 ლარი 

სალეგალიზაციო თანხების სახით. შედეგად ქონების მესაკუთრეებმა 

დაილეგალიზეს/დაირეგისტრირეს მათი ქონება საჯარო რეესტრში და რკინიგზამ მათთან 

დაიწყო მოლაპარაკებები პროექტის განხორციელებისთვის საჭირო ქონების შესყიდვასა და 

საკომპენსაციო თანხაზე. 

აღსანიშნავია ისიც, რომ ზოგიერთ შემთხვევებში ქონების მესაკუთრეებს ჰქონდათ მათი 

საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები, მაგრამ აკლდათ ზოგიერთი 

დოკუმენტი (მაგ. საკადასტრო რუკა). რკინიგზა დაეხმარა ასეთ მესაკუთრეებსაც, გასწია 

სათანადო საბუთების მოპოვებისა და საჯარო რეესტრში მესაკუთრეებზე ქონების 

რეგისტრაციისათვის საჭირო ყველა ხარჯი. 

რკინიგზა საკუთარი უფლებამოსილების ფარგლებში დაეხმარა ქონების მესაკუთრეებს 

სხვადასხვა იურიდიული პრობლებისა და შეუსაბამობის გადაწყვეტაში. მაგალითად 

ისეთებში, როგორიცაა მემკვიდრეობის პრობლემები (საქართველოს კანონმდებლობით 

განსაზღვრული ვადები), საკადასტრო რუკებში მათი ნაკვეთების მეზობელ ნაკვეთებზე 

არსებული გადაფარვების გასწორება და ა.შ. 

რკინიგზამ გასწია საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში ქონების რეგისტრაციასთან 

დაკავშირებული ყველა ხარჯი. 

იმ შემთხვევებში, როცა ქონების მესაკუთრეები დათანხმდნენ რკინიგზის შემოთავაზებებს, 

მათსა და რკინიგზას შორის გაფორმდა ნასყიდობის ხელშეკრულებები. ხელშეკრულების 

გაფორმების შემდგომ რკინიგზა მესაკუთრეებს ურიცხავდა შესაბამის საკომპენსაციო 

თანხებს და იწყებდა შესყიდული საკუთრების თავის სახელზე რეგისტრაციის პროცედურას.  

ჯამში რკინიგზამ საკომპენსაციო თანხის სახით გადაიხადა 25,664,398.77 ლარი. ზემოთ 

აღწერილი ყველა ფორმალური პროცედურის შემდგომ, მესაკუთრეებს ეგზავნებოდათ 

შეტყობინება უძრავი ქონების გამოთავისუფლებაზე რკინიგზის მიერ სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყების მიზნით. 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

6. საჩივრების მართვის მექანიზმი 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დაწყების დღიდან რკინიგზა კვირაში ორჯერ განსახლების 

კონსულტანტთან ერთად მართავდა შეხვედრებს განსახლებასთან დაკავშირებული 

პრობლემების გამოვლენის მიზნით და მიმართავდა შესაბამის ზომებს ქონების მესაკუთრეთა 

ინტერესების დასაცავად. რკინიგზის მიერ განსახლებისას მიღებული პრეტენზიების 

უმეტესობა შეეხებოდა მიწის ნაკვეთების ნაწილობრივ კომპენსაციას, ქონების მესაკუთრეთა 

კუთვნილი ზოგიერთი აქტივის ფასის გაუთვალისწინებლობას შეთავაზების გაკეთებისას, 

საკომპენსაციო თანხის გაზრდას, გარემოზე ზემოქმედებას და ა.შ. 

რკინიგზა განსახლების კონსულტანტთან და თავის თანამშრომლებთან ერთად 

დაწვრილებით ეცნობოდა თითოეულ შემთხვევას და იღებდა გადაწყვეტილებებს მათი 

მოგვარების მიზნით. ყველა ასეთი გადაწყვეტილება მესაკუთრეებს მიეწოდებოდათ 

განსახლების კონსულტანტის ან უშუალოდ რკინიგზის მიერ. 

7. საცხოვრებელი პირობების აღდგენის ღონისძიებები 

განსახლების სამოქმედო გეგმისა და განსახლებაზე საკონსულტაციო მომსახურების 

ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლების მიხედვით რკინიგზას განსახლების კონსულტანტის 

მიერ მიეწოდებოდა რეკომენდაციები ზოგიერთი ქონების მესაკუთრისთვის გასაწევი 

დამატებითი დახმარების შესახებ. ძირითადად ეს რეკომენდაციები შეეხებოდა მარტოხელა 

მოხუცებს. ასეთი შემთხვევები განიხილებოდა რკინიგზის დირექტორთა საბჭოს მიერ და 

მათი გადაწყვეტილების საფუძველზე ასეთ მესაკუთრეებს გამოეყოფოდათ დამატებითი 

ფინანსური დახმარება. 

როგორც უკვე აღინიშნა, რკინიგზამ იკისრა მიწის მესაკუთრეთა გადასახდელი 

სალეგალიზაციო თანხების დაფარვა, რომლის ჯამურმა ოდენობამ შეადგინა 76,643.87 ლარი. 

8. დახმარება განსახლებისას 

საჭიროების შემთხვევაში რკინიგზა ყველა მესაკუთრეს სთავაზობდა დახმარებას 

განსახლების/საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის პროცესში შესაბამისი ტრანსპორტით 

უზრუნველყოფის გზით. 

რკინიგზა მესაკუთრეებს აძლევდა გონივრულ ვადას ახალი საცხოვრებელი ადგილის 

მოძებნისას და მათი თხოვნის შემთხვევაში უწევდა სხვა სახის დახმარებასაც. 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

9. ობოლი მიწის ნაკვეთების გამოსყიდვისა და ორმაგი ოდენობის 

ალტერნატიული მიწის ნაკვეთების შეთავაზებები 

აღსანიშნავია, რომ რკინიგზამ ყველა ღონეს მიმართა პროექტის განხორციელებით 

გამოწვეული ნეგატიური ეფექტებისა და ექსპოპრიაციაზე მისაქცევი მიწის ნაკვეთების 

რაოდენობის მაქსიმალურად შესამცირებლად.  აქედან გამომდინარე რკინიგზამ შეიმუშავა 

ინიციატივა იმ მესაკუთრეებისთვის სხვა ტიპის ახალი შეთავაზებების გაკეთებაზე, 

რომლებზეც უკვე მოპოვებული ჰქონდა ექსპროპრიაციის უფლება.  

განსახლების სამოქმედო გეგმისა და შპს ,,გეოგრაფიკის“ მიერ შემუშავებული განსახლების 

ინსტრუქციის მიხედვით სამშენებლო კორიდორის გარეთ დარჩენილი მიწის ნაკვეთი, 

რომლის ზომაც 15%-ით მეტია მესაკუთრის მიწის ნაკვეთის მთლიან ფართობზე 

ჩაითვლებოდა ობოლ მიწის ნაკვეთად და მესაკუთრეს ეძლეოდა შეთავაზება რკინიგზის 

მიერ მის გამოსყიდვაზე და შესაბამის კომპენსაციაზე. ზემოთ აღნიშნული ინიციატივის 

საფუძველზე, რკინიგზამ მიიღო გადაწყვეტილება, გაეზარდა ობოლი მისი ნაკვეთის 

ფართობი 30%-მდე და შესაბამისად იმ მესაკუთრეებს, რომლის სამშენებლო კორიდორის 

გარეთ დარჩენილი ნაკვეთის ფართობი შეადგენდა მთლიანი ნაკვეთის ფართის 30%-ს, 

სთავაზობდნენ მის გამოსყიდვას და კომპენსაციას. აღსანიშნავია ისიც, რომ თუ სამშენებლო 

კორიდორი მიწის ნაკვეთს სამ და მეტ ნაწილად კვეთდა, მაშინ  ბუფერს გარეთ დარჩენილი 

თითოეული დანაწევრებული ნაკვეთის პროცენტულობა ცალ-ცალკე ითვლებოდა. 

ზემოთ აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში, რკინიგზამ მიიღო გადაწყვეტილება, 

გაეკეთებინა ორმაგი ზომის ალტერნატიული მიწის ნაკვეთების შეთავაზება. ასეთი 

შეთავაზებების მიზანს წარმოადგენდა ალტერნატიულ ქონებაზე მოთხოვნილების დადგენა. 

აღმოჩნდა რომ მხოლოდ ერთმა მესაკუთრემ განაცხადა თანხმობა აღნიშნულ შეთავაზებაზე, 

მაგრამ მოგვიანებით რკინიგზას მანაც შეფასების კონსულტანტის მიერ დადგენილი 

საკომპენსაციო თანხის გაცემის თხოვნით მიმართა. 

10.  ექსპროპრიაციის პროცესი 

 ზემოთ აღწერილი ახალი ინიციატივების შედეგად რკინიგზას რიგ შემთხვევებში აღარ 

დასჭირდა ექსპროპრიაციის უფლების გამოყენება.   რაც შეეხება იმ მესაკუთრეებს, 

რომლებიც შეთავაზებებს არ დათანხმდნენ, რკინიგზამ ყველა მათგანს მიმართა თხოვნით, 

წარმოედგინათ მათი საბანკო ანგარიშები შეფასების კონსულტანტის მიერ დადგენილი 

საკომპენსაციო თანხის ჩასარიცხად. იმ შემთხვევებში, როცა მესაკუთრეებმა უარი განაცხადეს 

ანგარიშის წარმოდგენაზე, რკინიგზამ გამოიყენა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 434-

441 მუხლებით მინიჭებული უფლებამოსილება ვალდებულების დეპონირების გზით 

შეწყვეტაზე, რაც გულისხმობს ერთი მხარის მეორე მხარის მიმართ არსებული 

ვალდებულების შეწყვეტას ამ მხარის მიერ ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე შესაბამისი 



შპს ,,საქართველოს რკინიგზა“ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის დამატებითი შემაჯამებელი ანგარიში 

თანხის გადარიცხვის გზით. კოდექსის ზემოთ აღნიშნული მუხლების ამოქმედების 

საფუძველი გახდა: 

- თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიერ გაცემული გადაწყვეტილება 

ექსპროპრიაციის უფლების მინიჭებაზე, რომელიც ექსპროპრიაციის შესახებ კანონის 

მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულდეს; 

- სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების არაგონივრული ვადით გაჭიანურებას 

შესაძლოა მშენებლობის პროცესის სერიოზული შეფერხება გამოეწვია, ვინაიდან 

სამშენებლო კონტრაქტორი უფლებამოსილი არაა მშენებლობა აწარმოოს მესამე პირის 

საკუთრებაში არსებულ ქონებაზე. 

ზემოთ აღნიშნულიდან გამომდინარე საკომპენსაციო თანხები გადაირიცხა თბილისის ერთ-

ერთი ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე. გადარიცხვის შემდეგ ნოტარიუსმა 

კანონმდებლობით დადგენილი წესით შეატყობინა შესაბამის მესაკუთრეს: 

- ნოტარიუსის სადეპოზიტო ანგარიშზე თანხების ჩარიცხვის შესახებ; 

- თხოვნა, ანგარიშიდან თანხის გამოტანის სურვილის შემთხვევაში შესაბამის პირებს 

მიემართათ ნოტარიუსისთვის; 

- ინფორმაცია ტრანზაქციის იურიდიულ საფუძველზე, ასევე ინფორმაცია თანხის 

გამოტანაზე უარის ან გამოტანის შეყოვნების შესაძლო შედეგებზე. 

აღსანიშნავია, რომ წინამდებარე ანგარიშის თარიღის მდგომარეობით თითქმის ყველა 

მესაკუთრემ მიმართა ნოტარიუსს თანხის გამოტანის თხოვნით. 

მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ყველა სანოტარო 

მოსაკრებლის გადახადა, რომელიც უკავშირდება ნოტარიუსის ანგარიშზე თანხის 

განთავსებას, ევალება იმ პირს, რომელმაც ეს თანხები უნდა მიიღოს, რკინიგზამ 

დირექტორთა საბჭოს გადაწყვეტილების საფუძველზე მიიღო გადაწყვეტილება, 

აენაზღაურებინა ნოტარიუსის ანგარიშზე თანხის განთავსებასთან და მის გამოტანასთან 

დაკავშირებით პირველი სამი თვის მანძილზე წარმოშობილი ხარჯები. 

 


