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იარაღი, როგორც იარაღი, როგორც 

გირავნობის ობიექტიგირავნობის ობიექტი

გიორგი გლაზოვიგიორგი გლაზოვი

ილიას სახელმ�იფო უნივეჽსი�ე�ის, სამაჽთლის სკოლის, 
კეჽძო სამაჽთლის მკვლევაჽი, სამოქალაქო 
და ადმინის�ჽა�იული სამაჽთლის კლინიკის 
ხელმძღვანელის თანაშემ�ე

საკვანძო სიტყვები: მოთხოვნა, უზრუნველყოფა, მარეგის-

ტრირებელი

შესავალიშესავალი
თავდაპირველად, სანამ უშუალოდ თავად იარა ღის 

სა მა რთლებრივ სტატუსზე და იარაღის გირავნობა უნა-
რიანობაზე გადავიდოდეთ, მსურს, პატარა ისტორიული 
ფაქტი შემოგთავაზოთ. 1804 წელს, საფრანგეთში, ნაპოლეონ 
ბონაპარტეს აღზევებისას, ფრანგი არისტოკრატების დიდი 
ნაწილი სამეფო კარისთვის მიუღებელი აღმოჩნდა და ისინი 
იძულებულები გახდნენ ქვეყნიდან გადახვეწილიყვნენ. მათი 
ნაწილი ინგლისში წავიდა. აქ კი, თავის ბიზნესს ნელ-ნელა 
იწყებდა ნათან როტშილდსი (როტშილდების დინასტია). 
ფრანგ არისტოკრატებს ინგლისური არ ესმოდათ და ძირითად 
დროს გართობაში ატარებდნენ, ხოლო მას შემდეგ, რაც 
ფული შემოაკლდათ, სწორედ როტშილდტთან დაიწყეს 
ოჯახური ძვირფასი ნივთებისა და სახელობითი იარაღის 
დაგირავება.1 სავარაუდოდ, იარაღის დაგირავება არც ისეთი 
ახალი მოვლენაა და ამას, შესაძლოა, ისტორიული ფაქტებიც 
მოწმობდეს.

1  http://aaf.ge/index.php?menu=2&jurn=20&rubr=2&mas=584
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1. იარაღი, როგორც ბრუნვაში 1. იარაღი, როგორც ბრუნვაში 
შეზღუდულად დაშვებული, შეზღუდულად დაშვებული, 
მაგრამ გირავნობაუნარიანი მაგრამ გირავნობაუნარიანი 
ობიექტიობიექტი

იარაღის განსაკუთრებული სამარ-
თლებრივი სტატუსი და მისი შეზღუდული 
ბრუნვაუნარიანობა, ადვილად გასაგებია 
და  გამომდინარეობს იმ მომეტებული 
საფრთხიდან, რომლითაც ხასიათდება 
იარაღი. მიუხედავად იმისა, რომ სა-
ხელ მწიფო იარაღის ბრუნვაზე აწე-
სებს ტოტალურ კონტროლს, რაც განპი-
რობებულია სახელმწიფო უშიშროებით 
და აუცილებელია საზოგადოების უსაფ-
რთხოებისათვის, ის (სახელმწიფო) არ 
უარ ყოფს იარაღის კერძო საკუთრებაში 
არსებობის შესაძლებლობას. იარაღი, 
რომელიც ლეგალურად იმყოფება კერძო 
საკუთრებაში სავარაუდოდ, უმრავლეს 
შემთხვევაში იქნება გარკვეული, ფულადი 
ღირებულების მქონე სიკეთე. ამდენად 
იარაღი, როგორც კერძო საკუთრებაში 
მყოფი, ფულადი ღირებულების მქონე სი-
კეთე (ნივთი), შეიძლება გამოყენებული 
იყოს მოთხოვნათა უზრუნველმყოფ ღონის-
ძიებათა განხორციელებისას; რა თქმა უნ-
და, თუ ეს იურიდიულად შესაძლებელია. 
მოთხოვნათა უზრუნველსაყოფად, ბევრი 
სხვადასხვა საშუალება გამოიყენება, რო-
გორც სანივთო-სამართლებრივი (გირაო, 
იპოთეკა), ასევე ვალდებულებით სამარ-
თლებრივი (მაგ.: თავდებობა). მოთხოვნათა 
უზრუნველსაყოფად გამოიყენება, ასევე, 
არაკლასიკური საშუალებებიც, რო გორი-
ცაა პირობადადებული საკუთრება ან 
დაკავების უფლება (ნასყიდობისას).2 აქ 
შევჩერდები გირავნობაზე, რადგანაც გი-
რავნობის არსიდან გამომდინარე, სწორედ 
გირავნობის მეშვეობითაა შესაძლებელი 
„იარაღით დავიცვათ უფლებები“. გი-
რავნობა და იარაღი ერთმანეთთან კავ-
შირში იმიტომ არიან, რომ სამოქალაქო 
კოდექსის, 254-ე მუხლის მიხედვით გი-

2 ძლიერიშვილი ზ., 2010. ქონების საკუთრებაში 
გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი 
ბუნება.  თბილისი, გვ. 7–116.

რავნობა ვრცელდება მოძრავ ნივთებზე და 
არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეებზე, 
ხოლო იარაღი, როგორც სამოქალაქო 
ბრუნვაში დაშვებული, კერძო საკუთრების 
ობიექტი განეკუთვნება მოძრავ ნივთებს.3

იარაღის დაგირავებაზე საუბრისას, 
ჩნდება კითხვები. სად შეიძლება და-
გირავდეს იარაღი, არის თუ არა მისი 
დაგირავება შესაძლებელი, რომელი 
ორ განოა უფლებამოსილი მოახდინოს 
იარაღზე გირავნობის უფლების რეგის-
ტრაცია? სწორედ ამ კითხვების არსებობამ, 
განაპირობა ეს კვლევა.

იარაღი სპეციფიკური საგანია, რაც იმა-
ში გამოიხატება, რომ იგი სამარ თლებრი-
ვად შეზღუდულ ბრუნვა უნარიანია, მასზე 
საკუთრების უფლების წარმოშობისათვის 
(ლიცენზიის მოპოვებისთვის) აუცილე-
ბელია გარკვეული წინაპირობების არსე-
ბობა.4 იარაღის შესახებ კანო ნის 27-ე 
მუხლით ჩამოთვლილია დამაბ რკო-
ლებელი ფაქტორები, რომელთა არსე-
ბობისას პირს ჩამოერთმევა ან პირზე 
არ გაიცემა იარაღის შეძენასთან, 
შენახვასთან, ტარებასთან, შეკეთებასთან 
ან გაყიდვასთან დაკავშირებული 
ლიცენზია; ლიცენზიის ჩამორთმევის 
ან არ გაცემის ზოგადი საფუძვლებია: 
არას რულწლოვანება, იარაღის არადა-
ნიშნულებით გამოყენება, სულით ავად-
მყოფობა (ფსიქიკური აშლილობა), ფიზი-
კური ნაკლი, რაც შეუძლებელს ხდის 
ლი ცენზიით (ნებართვით) სარგებლობას, 
ნარ კომანია (ალკოჰოლიკი, ტოქსიკომანი), 
ნასამართლეობა (თუ პირს მოხსნილი ან გა-
ქარწყლებული არ აქვს ნასამართლეობა), 
კანონიერ ძალაში შესული გამამტყუნებე ლი 
განაჩენი, სისტემატურად საზოგადოებრივი 
წესრიგის დარღვევა და ა.შ.. ასევე, გარ-
კვეული შეზღუდვებია დაწესებული, რო-
დესაც იარაღის შეძენის სურვილი აქვს 
უცხოელ მოქალაქეს, მოქალაქეობის არ-

3 საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, მე-
2(ბ) მუხლი, 1.10.2017. https://matsne.gov.ge/

4 საქართველოს კანონი ლიცენზიებისა და ნებართვების 
შესახებ, მე-6, 24-ე მუხლები, 01.10.2017. https://
matsne.gov.ge/
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მქონეს და იურიდიულ პირს.5 როგორც 
ვხედავთ, იარაღზე საკუთრების უფლების 
წარმოშობა(ლიცენზიის მოპოვება) არც 
ისეთი მარტივი საკითხია და სწორიცაა 
ამგვარი მიდგომა. მიუხედავად იმისა, 
რომ იარაღზე საკუთრება და ლიცენზია 
ერთმანეთთან გათანაბრებული მნიშვ-
ნელობით არ უნდა გავიგოთ, აქ, სტატიის 
მიზნებიდან გამომდინარე, ამ ორი ცნების 
გამიჯვნაზე არ ვისაუბრებთ. იარაღზე 
დაწე სებული შეზღუდვები, ვფიქრობ, მა-
რთებულია, რადგან არ შეიძლება თავი-
სუფალი წვდომა ჰქონდეს მასზე ნებისმიერ 
პირს. იარაღი, როგორც უკვე ვთქვით, 
მომეტებული საფრთხის მატარებელი ნივ-
თია და შესაბამისად, მისი უკონტროლო 
ბრუნვა საზოგადოებისთვის საფრთხის 
შემქმნელია.

იარაღის შეზღუდული ბრუნვაუნა-
რია ნობა აშკარაა. თუმცა იარაღის 
შეზღუ დული ბრუნვაუნარიანობა არ გა-
მო რიცხავს იარაღის კერძო საკუთ რე-
ბაში არსებობას. იარაღის შესახებ კა-
ნონის, 31-ე მუხლის მიხედვით: იარაღის 
მესაკუთრე უფლებამოსილია ფლობდეს 
და განკარგავდეს, თავის საკუთრებაში 
არსებულ იარაღს. საინტერესოა, შეიძ ლება 
თუ არა, რომ იარაღი, როგორც განკარგვადი 
სიკეთე, იყოს გირავნობის ობიექტი. 
ნივთზე გირავნობის დადგენისას, ნივთის 
მესაკუთრე სწორედ რომ განკარგავს 
ამ ნივთს.6 საქართველოს სამოქალაქო 
კოდექსის 254-ე მუხლში ჩამოთვლილია 
გირავნობის უფლების წარმოშობისათვის 
აუცილებელი წინაპიობები. ესენია: ნივთის 
სხვისთვის გადაცემის (განკარგვის) შე-
საძ ლებლობა და დამგირავებლის მი-
ერ ამ ნივთზე საკუთრების უფლების არ-
სებობა. აღნიშნულ წინაპირობებს კი 
საქართველოში რეგისტრირებადი სა-
მო  ქალაქო იარაღი აკმაყოფილებს.  ფი-
ზიკური (და იურიდიული პირების) მიერ, 
შესაძლებელია სამოქალაქო იარაღზე სა-

5 საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ, მე-17,18, 26 
მუხლები, 02.10.2017. https://matsne.gov.ge/ 

6 ზოიძე ბ., 2003. ქართული სანივთო სამართალი, 
თბილისი.

კუთრების უფლების შეძენა და განკარგვა. 
იარაღის შესახებ კანონის, მე-4 მუხ-

ლის მიხედვით: სამოქალაქო იარაღი 
შეიძ ლება იყოს: ა) თავდაცვის; ბ) სპო-
რტული; გ) სანადირო; დ) საკოლექციო 
და ე) სასიგნალო. ამავე კანონის, მე-
41 მუხლის მიხედვით: სამოქალაქო 
ცეც ხლ სასროლი იარაღის სახეებია: 
ა) თავდაცვის მოკლელულიანი ცეც-
ხლსასროლი იარაღი; ბ) სპორტული 
ცეცხლსასროლი იარაღი: ბ. ა) სპორტული 
მოკლელულიანი ცეცხლსასროლი ია-
რაღი; ბ. ბ) სპორტული გრძელლულიანი 
ცეცხლსასროლი იარაღი; გ) სანადირო 
გლუ ვ ლულიანი ცეცხლსასროლი იარა ღი 
(თოფი); დ) სანადირო ხრახ ნილ ლულიანი 
ცეცხლსასროლი იარაღი (კარაბინი ან 
შაშხანა); ე) სანადირო კომ ბინირებული 
ცეცხლსასროლი იარაღი (ხრახ ნილლუ-
ლიანი და გლუვლულიანი თოფი).

სამხედრო-საბრძოლო და სამსახუ-
რებრივ-საშტატო იარაღზე საკუთრების 
უფლება შესაძლოა გააჩნდეს მხოლოდ იმ 
უწყებას, რომელსაც კანონმდებლობით 
ექსკლუზიური უფლებამოსილება აქვს 
მინიჭებული ამგვარი იარაღის შეძე-
ნისათვის და გამოყენებისათვის. შესა-
ბამისი უწყება იარაღის ფლობის უფლებას 
გადასცემს სტრუქტურის თანამშრომელს, 
იგი ამ უფლებას იყენებს თავის მუშაკთა 
შესაიარაღებლად და სწორედ სამსახურის 
ხასიათის გამო მათ ნებადართული აქვთ 
ატარონ აღნიშნული იარაღი. თუმ ცა 
უნდა აღინიშნოს, რომ, პირი, რომელიც 
ამ უფლებით არის აღჭურვილი, წარმო-
ადგენს არა იარაღის მესაკუთრეს, არ-
ამედ მოსარგებლეს (მჭერს), იგი სამსა-
ხურეობრივი ვალდებულებებიდან 
გამო მ დინარე სარგებლობს იარაღით.7

იარაღი შეიძლება იყოს სამოქალაქო 
ბრუნვის ობიექტი, რა თქმა უნდა, გარ-
კვეული წინაპირობების და შეზ ღუდვების 
გათ ვალისწინებით.  შესაძ ლებელია 
თავ დაცვის, სანადირო, სას პორტო, სა-
კოლექციო და სასიგელო იარა ღის (გა-

7 საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ, მე-9, მე-10, 
მე-11 მუხლები, 05.10.2017. https://matsne.gov.ge/
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ცვლის, ან ჩუქების გზით) სხვა პირ თათვის 
გადაცემა (საკუთრებაში), ისევე როგორც 
მათზე საკუთრების უფლების მოპოვება 
(მაგ.: ნასყიდობის საფუძველზე), 
შესაძლებელია იარაღზე უფლების მო-
პოვება ასევე მემკვიდრეობის მიღებით.8 
ესეიგი, იარაღი არის ობიექტი, რომელიც 
შეიძლება იყოს კერძო საკუთრებაში, 
რომელიც შეიძლება გადადიოდეს ერთი 
მესაკუთრის ხელიდან მეორის ხელში, 
რომელიც შეიძლება იყოს სამოქალაქო 
ურთიერთობის ობიექტი, მიუხედავად 
შეზღუდული ბრუნვაუნარიანობისა. 
ამავ დ როულად იარაღი, როგორც უკვე 
ვთქვით არის მოძრავი ნივთი. იარა-
ღის გადაადგილება შეიძლება ერთი 
ადგილიდან მეორეზე და იარაღი აკმა-
ყოფილებს მოძრავი ნივთის სხვა კრი-
ტერიუმებსაც: ადამიანის ბატონობასაა 
დაქვემდებარებული, მოკლებულია 
პიროვ ნულობას, სივრცობრივად 
გამიჯნულია სხვა ნივთებისაგან, 
აქვს ღირებულება და დაშვებულია 
სამოქალაქო ბრუნვაში. იარაღიც, 
სხვა მოძრავი ნივთების მსგავსად, 
მაგალითად, როგორებიცაა მა-
ცივარი, ტელევიზორი, კომპიუტერი 
ან ავტომობილი, უნდა ჩავთვალოთ, 
გირავნობაუნარიან საგნად; იარაღი შე ი-
ძლება იყოს გირავნობის უფლების ობი-
ექტი. იარაღის გირავნობაუნარიანობა და-
სტურდება იმ ობიექტური გარემოებითაც, 
რომ არ არსებობს კანონმდებლობაში 
არცერთი ნორმა (საწინააღმდეგო 
მოსაზ რებას განვიხილავთ მე-4 თავში), 
რომელიც აკრძალავდა ან შეზღუდავდა 
იარაღის დაგირავებას. სამოქალაქო 
კოდექსის, მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილში 
განმტკიცებული პრინციპი, რომელიც 
ცნობილია კერძო ავტონომიის სახელით, 
გვაძლევს შემდეგი დასკვნის საშუალებას: 
„ყველაფერია ნება დართული, რაც 
კანონით აკრძალული არაა“ და 

8 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება, 
#164, სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული 
იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტარების, შენახვისა 
და გადაადგილების წესის დამტკიცების შესახებ, მე-2 
და მე-12 მუხლები,05.10.2017. https://matsne.gov.ge/

მიგვითითებს იმაზე, რომ რადგან კანონი 
არ გვიშლის იარაღის დაგირავებას, 
ესეიგი იარაღი გირავნობაუნარიანია.

2. იარაღზე გირავნობის 2. იარაღზე გირავნობის 
უფლების წარმოშობა უფლების წარმოშობა 
გირავნობის სახეების გირავნობის სახეების 
გათვალისწინებითგათვალისწინებით

მას შემდეგ, რაც დავადგინეთ, რომ 
გარკვეული სახის იარაღი სამოქალაქო 
ბრუნვის ობიექტს წარმოადგენს, ასევე 
ის რომ იარაღი გირავნობაუნარიანია, 
სასურველია აღვნიშნოთ, რომ თეორიაში 
(ნორმატიულ აქტებშიც) გამოყოფენ 
გირავნობის სხვადასხვა სახეს. მაგ.: კა-
ნო ნის მიერი და სახელშეკრულებო გი-
რავნობა, ანდა მფლობელობითი და 
რეგისტრირებული გირავნობა. აქვე, 
აუცილებელია დავსვათ კითხვა: „გირავ-
ნობის, რომელი სახით შეიძლება დაი-
ტვირთოს იარაღი? სავარაუდოდ, არაა 
გამორიცხული იარაღი დაიტვირთოს, 
რო გორც კანონისმიერი (მაგალითად, 
ნარდობისას), ასევე სახელშეკრულებო 
გირავნობით. კანონისმიერი გირავნობით 
იარაღი შესაძლოა დაიტვირთოს მაში-
ნაც, როდესაც მაგალითად იარაღის 
მესაკუთრეს გააჩნია სახელმწიფოს წინაშე 
დავალიანება9; ხოლო სახელშეკრულებო 
გირავნობით გარიგების საფუძველზე. 
სამოქალაქო კოდექსის, 255-ე მუხლის 
მიხედვით სახელშეკრულებო გირავნობა 
შეიძლება იყოს მფლობელობითი და რე-
გის ტრირებული; 257-ე მუხლის მიხედვით 
მფლობელობითი გირავნობა წარმოიშობა, 
მარტივად, მხარეთა შეთანხმებით (მათ 
შორის ზეპირი) ნივთის დაგირავებაზე და 
ნივთის მოგირავნისთვის პირდაპირ მფლო-
ბელობაში გადაცემით. ამავე კოდექსის, 
258-ე მუხლის მიხედვით რეგისტრირებული 
გირავნობისას, გარდა მხარეთა შეთან-
ხმებისა, რომელიც აუცილებელია წერი-
ლობითი სახის იყოს, აუცილებელია გი-

9 საქართველოს საგადასახადო კოდექსი, 238-39-ე 
მუხლები, 05.10.2017. https://matsne.gov.ge/
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რავნობის რეგისტრაცია უფლებამოსილ 
სახე ლმწიფო ორგანოში; ნივთის პირდაპირ 
მფლობელობაში გადაცემა სავალდებულო 
არაა. ასეთი ორგანო, რამოდენიმეა. 
მაგ.: საჯარო რეესტრის ეროვნული საა-
გენტო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტო, საქპატენტი და 
ა.შ.. ჩვენ ვიცით, რომ ავტოსატრანსპორტო 
საშუალებაზე გირავნობა რეგისტრირდება 
შინაგან საქმეთა სამინისტროში,10 პატენ-
ტის გირავნობა რეგისტრირდება საქ-
პატენტში,11 მაგ.: საყოფაცხოვრებო ტექ-
ნიკაზე გირავნობა რეგისტრირდება 
საჯა რო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში.12 
საინტერესოა, რომელ უფლებამოსილ ორ-
განოში უნდა დარეგისტრირდეს იარაღზე 
გირავნობა? 

საქართველოს კანონი იარაღის 
შესა ხებ განსაზღვრავს იარაღის სახე-
ებს, არეგულირებს იარაღის ბრუნ-
ვასთან დაკავშირებულ საკითხებს, 
ად გენს იარაღთან დაკავშირებული ურ-
თიერთობების კონტროლის წესებს და 
აყალიბებს ამ ურთიერთობებში გარკვეულ 
შეზღუდვებს, განსაზღვრავს იარაღის 
ბრუნვის მონაწილეთა უფლებებსა 
და მოვალეობებს. იარაღის შესახებ 
კანონის, მე-13 მუხლი ადგენს, რომ: 
საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული 
იარაღი, მისი დამზადების დგილის მიუ-
ხედავად, ექვემდებარება სახელმწიფო 
აღრიცხვასა და რეგისტრაციას, „იარაღის 
რეესტრს აწარმოებს საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი – საქართველოს შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტო“. თუმცა, არც იარაღის შესახებ 
საქართველოს კანონში და არც სხვა 

10 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანება 
№892, სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ 
გირავნობის რეგისტრაციის, ნასამართლობის შესახებ 
ცნობისა და მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების 
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობის 
გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ და საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსი, 258-ე მუხლის, მე-4 და 5 
ნაწილი, 05.10.2017. https://matsne.gov.ge/

11 საქართველოს საპატენტო კანონი, 62(1)-ე და 62(2)-ე 
მუხლები, 04.10.2017. https://matsne.gov.ge/

12 საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, მე-
16 მუხლი, 02.05.2017. https://matsne.gov.ge/

ნორმატიულ აქტებში, რომლებიც არეგუ-
ლირებენ იარაღთან დაკავშირებულ ურ-
თიერთობებს  ან/და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს(მომსახურეობის სააგენტოს) 
ფუნქციებს არ გვხვდება რეგულაციები 
იარაღის გირავნობასთან დაკავშირებით.

აღსანიშნავია, რომ საქართველოს 
მთავრობის დადგენილება, N337, „სა-
ქარ თველოს შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს დებულების დამტკიცების შე-
სახებ“ განსაზღვრავს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს საქმიანობის სფეროს და 
ამოცანებს; ასევე, ამ დადგენილების მე-4 
მუხლის, ლ) პუნქტი  სამინისტროს ერთ-
ერთ ამოცანად „სანებართვო, სალიცენზიო 
და სარეგისტრაციო საქმიანობას“ ად-
გენს. სარეგისტრაციო საქმიანობა, აქ 
ფართო მნიშვნელობითაა ნახსენები და 
იგულისხმება ყოველგვარი რეგისტრაცია, 
როგორც ავტოსატრანსპორტო საშუა-
ლებების, მათზე გირავნობის, ასევე იარა-
ღის რეგისტრაცია და ა.შ. მოცემული 
დანაწესი არ ზღუდავს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს იარაღზე გირავნობის 
რეგისტრაციაში. თუმცა, შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო, თავის ამოცანებს გარკვეულ 
შემთხვევებში ასრულებს სტრუქტურული 
ქვედანაყოფების, ტერიტორიული ორგა-
ნოების, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწე-
სებულებისა და საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირების მეშვეობით. ერთ-
ერთი ასეთი, საჯარო სამართლის იური-
დიული პირია: საქართველოს  შინაგან 
საქმეთა სამინისტროს მომსახურების 
სააგენტო.13 საჯარო სამართლის იური-
დიული პირის – შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს მომსახურების სააგენტოს 
დე ბულება დამტკიცებულია შინაგან 
საქმეთა მინისტრის N56 ბრძანებით; 
ბრძანების მეორე მუხლში ზედმიწევნით 
არის ის, ფუნქცია-მოვალეობები გაწე-
რილი, რომლებიც სააგენტოს აკისრია. 
სწორედ შინაგან საქმეთა სამინისტროს 

13 საქართველოს მთავრობის დადგენილება, N337, 
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
დებულების დამტკიცების შესახებ“, მე-5 და მე-9 
მუხლები, 04.10.2017. https://matsne.gov.ge/
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მომსახურეობის სააგენტოა ის საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი, რომელიც 
აწარმოებს იარაღის რეესტრს (ანუ 
აღრიცხავს მონაცემებს იარაღის და მათი 
მფლობელი/მესაკუთრე პირების შესახებ). 
თუმცა, არც შინაგან საქმეთა მინისტრის 
N56 ბრძანებაში – „საჯარო სამართლის 
იური დიული პირის – შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 
დებულების დამტკიცების შესახებ“ რაიმეა 
ნათქვამი იარაღის დაგირავებაზე. ია-
რაღის დაგირავებაზე არაფერია ნათ-
ქვამი არც მინისტრის ბრძანებაში, N892, 
სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს 
მიერ გირავნობის რეგისტრაციის, 
ნასამართლობის შესახებ ცნობისა და 
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების 
სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ 
ცნობის გაცემის წესის დამტკიცების შე-
სახებ. გვაქვს ერთგვარი საკანონმდებლო 
ვაკუუმი.

3. იარაღზე უფლებათა 3. იარაღზე უფლებათა 
მარეგისტრირებელი მარეგისტრირებელი 
ორგანოებიორგანოები

იარაღის რეგისტრაციის უფლება-
მოსილება მინიჭებული აქვს საჯარო 
სა მართლის იურიდიულ პირს – საქარ-
თველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
მომსახურების სააგენტოს. თუმცა, როგორც 
აღინიშნა, სააგენტოს უფლებამოსილებაში 
არაა გაწერილი იარაღზე გირავნობის 
უფლების რეგისტრაცია; შესაბამისად, 
გამომდინარე იქიდან, რომ არცერთ 
ბრძანებასა თუ კანონში მომსახურების 
სააგენტო ნახსები არაა, როგორც იარაღზე 
გირავნობის უფლების მარეგისტრირებელი 
ორგანო, იგი ვერ იქნება უფლებამოსილი 
განახორციელოს ამგვარი მომსახურება; 
ამასთან, ის წარმოადგენს საჯარო სა-
მართლის იურიდიულ პირს. ხოლო, სა-
ქართველოს კანონის საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის შესახებ, მე-3 მუხ-
ლის მიხედვით  „საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი უფლებამოსილია, 
განახორციელოს შესაბამისი კანონით, 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით 
ან/და თავისი წესდებით (დებულებით) 
გათვალისწინებული საქმიანობა, თუ შე-
საბამისი კანონით სხვა რამ არ არის 
განსაზღვრული. თუ საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი დაფუძნებულია სა-
ხელმწიფო მმართველობის ორგანოს 
ადმინისტრაციული აქტით, მისი წესდება 
(დებულება) უნდა შეესაბამებოდეს იმ 
კანონის მოთხოვნებს, რომლის საფუ-
ძველზეც მიიღეს ადმინისტრაციული აქტი“.

მაშასადამე, მომსახურების სააგენტო 
იარაღზე გირავნობის უფლების რეგის-
ტრაციაზე უფლებამოსილი ორგანო 
არ არის, არ არსებობს სპეციალური 
ნორმა, რომელიც ნათელს მოჰფენდა 
ამ სიტუაციას და მიგვითითებდა ორგა-
ნოზე, რომელსაც გააჩნია უფლება 
დაარეგისტრიროს იარაღზე გირავნობა, 
ამი ტომ, ერთგვარი გამორიცხვის მეთო-
დით მივდივართ საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტომდე, რადანაც საჯარო 
რეესტრი ახდენს ზოგადად მოძრავ 
ნივთებზე(გარდა ავტოსატრანსპორტო, 
მცურავი და მფრინავი საშუალებებისა) გი-
რავნობის რეგისტრაციას.14 დასადგენია, 
აკმაყოფილებს თუ არა იარაღი საჯარო 
რეესტრის მიერ რეგისტრირებადი მოძ-
რავი ნივთის დამახასიათებელ თვი-
სებებს. საჯარო რეესტრის შესახებ სა-
ქართველოს კანონის, მე-2 მუხლის 
ბ) პუნქტში ვკითხულობთ: მოძრავი 
ნივთი – ნებისმიერი ნივთი, რომელიც 
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
მიხედვით არ არის უძრავი, გარდა 
მექანიკური სატრანსპორტო, საფრენი და 
მცურავი საშუალებებისა.

საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის 
მესამე თავის (მოძრავ ნივთებსა და 
არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფ-
ლებათა რეესტრში რეგისტრაციისადმი 
დაქვემდებარებული უფლებები), მე-16 

14 საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, 
მე-2 და მე-16 მუხლები, 05.10.2017. https://matsne.
gov.ge/
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მუხლში ნათქვამია, რომ „მოძრავ ნივთებსა 
და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე 
უფლებათა რეესტრში რეგისტრირდება: 
გირავნობა (გარდა ფინანსური გირაოსი), 
ლიზინგი და საბანკო გარანტია(საჯარო 
რეესტრი გირავნობის უფლებას არ 
არეგისტრირებს ავტოსატრანსპორტო, 
მცუ რავ და მფრინავ საშუალებებზე). ამავე 
კანონის, 23-ე მუხლში ჩამოთვლილია ის 
დამაბრკოლებელი გარემოებები, რო-
მელთა არსებობისას საჯარო რეესტრი 
უფლებამოსილია უარი განაცხადოს გი-
რავნობის უფლების რეგისტრაციაზე. 
ძირითადად, უარის თქმის საფუძველი 
შეიძლება იყოს გარიგების ფორმის 
დაუცველობა ან რაიმე კონკრეტული 
დარღვევა, რომელიც აფერხებს ან 
კრძალავს უფლების რეგისტრაციას 
ნივ თზე, მაგალითად, რეგისტრაციის 
მოთხოვნის დროისთვის საკუთრების უფ-
ლება გადასულია ახალ მესაკუთრზე.

ამგვარად, გამოდის, რომ ბრუნვა-
უნარიან იარაღზე, როგორც მოძრავ 
ნივთზე, სავსებით შესაძლებელია გავ-
რცელდეს გირავნობის უფლება, ხოლო ამ 
უფლების მარეგისტრირებელ ორგანოს 
წარმოადგენს საჯარო რეესტრი, იგი 
ვალდებულია, რეგისტრაციის შესახებ 
განცხადების რეგისტრაციისთანავე, 
დაუ ყონებლივ მიიღოს შესაბამისი გა-
დაწყვეტილება.15

სხვა საკითხია, თუ რამდენად მარ-
თებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტო იყოს იარაღზე გირავნობის 
უფლების მარეგისტრირებელი ორგანო. 
როგორც ვახსენეთ, იარაღთან დაკავ-
შირებულ საკითხებს, თავისი ინსტიტუციუ-
რი დანიშნულების გამო, აგვარებს (ან უნდა 
აგვარებდეს) მომსახურების სააგენტო 
(გარდა იარაღზე გირავნობისა). შსს-ს 
მომსახურების სააგენტოს იარაღთან 
მიმართებით აქვს მეტი „გამოცდილება“, 
მისთვის ცნობილია რომელი იარაღია 
ბრუნ ვაუნარიანი, რომელ იარაღზე ვრცე-

ლდება საკუთრებისა და რომელზე 

15 საქართველოს კანონი საჯარო რეესტრის შესახებ, მე-
17 მუხლი, 05.10.2017. https://matsne.gov.ge/

სარგებლობის უფლება, წვდომა აქვს ე.წ. 
იარაღის „ისტორიაზე“. ლოგიკურად, შსს-ს 
მომსახურების სააგენტოს ინსტი ტუციური 
დანიშნულების და იარაღის თავისებურების 
(მომეტებული საფრთხე) გამო, სააგენ-
ტოა ის უწყება, რომელსაც უნდა ევალე-
ბოდეს იარაღთან დაკავშირებული ურთი-
ერთობების აღრიცხვა და კონტროლი. 
შესაბამისად, თუ შსს-ს მომსახურების 
სა აგენტოს არ ევალება იარაღზე 
გირავნობის რეგისტრაცია, ერთგვარი 
გამოუვალი სიტუაციის გამო, საჯარო 
რეესტრის სააგენტო იძულებული ხდება, 
შეითავსოს იარაღზე გირავნობის უფლების 
რეგისტრაციის უფლებამოსილებაც, მიუხე-
დავად იმისა, რომ ყველა სხვა, იარაღთან 
დაკავშირებულ საკითხს აგვარებს მომ-
სახურების სააგნტო.

იარაღზე გირავნობის რეგისტრაციის, 
დღეს არსებული მოდელი, შექმნილია 
იმის გამო, რომ შსს-ს მინისტრის არცერთ 
ბრძანებაში, რომელიც მომსახურების 
სააგენტოს ფუნქციებს განსაზღვრავს და 
არც იარაღის შესახებ კანონში, არარის 
ნახსენები იარაღზე გირავნობის უფლების 
რეგისტრაცია. 

კვლევის პროცესში, ოფიციალური 
სტრუქტურების წარმომადგენლები აცხა-
დებდნენ, რომ „დაუშვებელია იარაღზე 
გირავნობის უფლების რეგისტრაცია“. ამ-
გვარი მოსაზრებისაა ზოგიერთი პრაქ-
ტიკოსი იურისტიც, ასევე აღსანიშნავია, 
რომ იარაღის ბრუნვის წესების საგამოცდო 
სა კითხებშიც ნათქვამია, რომ ფიზიკურ 
პირს არ აქვს უფლება, თავის საკუთრებაში 
არსებული სანადირო ცეცხლსასროლი 
იარაღი დააგირაოს.16

აღსანიშნავია კვლევის ერთი ეპიზოდი: 
საჯარო რეესტრისათვის განცხადებით 
მიმართვის შემდეგ, შეკითხვით: „შეიძ-
ლებოდა, თუ არა იარაღის დაგი-
რავება და რა სამართლებრივი აქტებით 
რეგულირდებოდა იარაღის გირავ-
ნობასთან დაკავშირებული ურთი ერ-
თობები?“ საჯარო რეესტრის უფლება-

16 http://sagency.ge/uploads/iaragis_gamocda/sanadiro.
pdf , https://inadire.ge/biletebi/
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მოსილმა პირმა განგვიმარტა, რომ: 
„ია რაღის გირავნობის რეგისტრაციის სა-
კითხი არ რეგულირდება „საჯარო რეესტ-
რის შესახებ“ საქართველოს კანონით“.17 
საჯარო რეესტრის პოზიცია, ასევე იყო ის, 
რომ იარაღზე გირავნობის რეგისტრაციის 
უფლება შსს–ს მომსახურების სააგენტოს 
უნდა განეხორციელებინა.18 ბოლო პა-
სუხში, საჯარო რეესტრის უწყება ოფი-
ციალურად განმარტავს, რომ: „ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაში უნდა მოხდეს 
იმის შეფასება, სარეგისტრაციოდ წარ-
დგენილი იარაღი წარმოადგენს, თუ 
არა საქართველოს სამოქალაქო კო-
დექსის 254-ე მუხლით რეგულირებული 
გირავნობის უფლების საგანსა და 
მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ 
ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა რეესტრში 
რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ უფ-
ლებას. შესაბამისად, იმისთვის, რომ 
მარეგისტრირებელმა ორგანომ, თავის 
უფლე ბამოსილებას მიკუთვნებულ სა-
კით ხებთან დაკავშირებით მიიღოს მოქ-
მედი კანონმდებლობის შესაბამისი 
გა და წყვეტილება, აუცილებელია, დაინ-
ტერსებულმა პირმა სარეგისტრაციოდ 
წარადგინოს კონკრეტული განცხადება, 
სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია და კონ-
კრეტული მომსახურებისთვის კანონით 
დადგენილი საფასურის გადახდის და-
მადასტურებელი დოკუმენტი.“19

4. იარაღის გირავნობა-4. იარაღის გირავნობა-
უნარიანობასთან  უნარიანობასთან  
დაკავშირებით განსხვავებული დაკავშირებით განსხვავებული 
შეხედულების მართებულობაშეხედულების მართებულობა

არსებობს მოსაზრება, რომ იარაღი 
არ შეიძლება დაიტვირთოს გირავნობით.  
ამ მოსაზრების ძირითადი არგუმენტები 

17 დოკუმენტის N: KA011785700257416,(12/02/2016),(
იხ. საჯარო რეესტრის ელექტრონულ კანცელარიაში).

18 დოკუმენტის N: KA011741602844715, (10/12/2015), 
ასევე N: KA011721346004016, (22/01/2016),(იხ. 
საჯარო რეესტრის ელექტრონულ კანცელარიაში).

19 დოკუმენტის N: KA 011792536972216,(23/03/2016),(ი
ხ. საჯარო რეესტრის ელექტრონულ კანცელარიაში).

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
254-ე მუხლი და საქათველოს შინაგან 
საქმეთა მინისტრის, 2014 წლის 28 
თებერვლის, N164-ე ბრძანების მე-15 
მუხლი გახლავთ. კერძოდ, საქართველოს 
სა მოქალაქო კოდექსის 254-ე მუხლის ნო-
რმა, ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად: 
„მოვალის ან მესამე პირის მოძრავი 
ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი 
სიკეთე, რომლის სხვა პირთათვის გადაცე-
მა დასაშვებია, შეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს როგორც ფულადი, ისე არაფულადი 
მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად, 
ისე, რომ კრედიტორი (მოგირავნე) 
იძენს უფლებას, დაიკმაყოფილოს მოთ-
ხოვნა დაგირავებული ქონების (გი-
რავნობის საგნის) რეალიზაციით ან 
მხარეთა შეთანხმებით – მისი საკუთ-
რებაში მიღებით მოვალის მიერ ვალ-
დებულების შეუსრულებლობის ან არა-
ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში. 
ხოლო, საქათველოს შინაგან საქმეთა 
მინისტრის, 2014 წლის 28 თებერვლის, 
N 164-ე ბრძანების მე-15 მუხლის ნორმა, 
ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად: „აკრ-
ძალულია იარაღისა და საბრძოლო 
მასალის გადაცემა სხვა პირთათვის ან/
და ამოღება (ჩვენება) საზოგადოებრივი 
თავშეყრის ადგილებში დემონსტრირების 
მიზნით, გარდა მოქმედი კანონმდებლობით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა“. 254-ე 
და მე-15 მუხლების ურთიერთშეჯერებისას 
იქმნება შთაბეჭდილება, რომ 254-ე მუხლი 
საგნის გირავნობით დატვირთვისათვის 
აწესებს საგნის გადაცემაუნარიანობას, 
რაც იმავდროულად იმას ნიშნავს, რომ 
საგანი რომლის გადაცემაც არ შეიძლება, 
არ შეიძლება დაიტვირთოს გირავნობით; 
ხოლო, მე-15 მუხლი ადგენს, რომ იარაღის 
გადაცემა არ შეიძლება. შედეგად ვი-
ღებთ დასკვნას: საგნის გირავნობით დატ-
ვირთვისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს 
მისი გადაცემა, იარაღის გადაცემა კი, 
არ შეიძლება, ანუ იარაღის გირავნობით 
დატვირთვა არ შეიძლება. აღნიშნული 
მუხლების მსგავსი ინტერპრეტაცია შესაძ-
ლოა არ იყოს მართებული. ამ ინტერ-
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პრეტაციის/დასკვნის სისწორის შე-
სამოწმებლად, პირველ რიგში, პასუხი 
უნდა გაეცეს კითხვას, თუ რა იგულისხმება 
ტერმინში „გადაცემა“? კანონმდებლობა 
ამ ტერმინს არ განმარტავს. გადა ცემაში, 
ერთის მხრივ შეიძლება იგულის ხმებოდეს 
მფლობელობაში გადაცემა-თხოვება (ქი-
რავნობა), მეორეს მხრივ კი, გასხვისება-
განკარგვა. გასათვალისწინებელია, რომ 
უმრავლეს შემთხვევაში განკარგვა და-
კავ შირებულია გადაცემასთან და ხორ-
ციელდება გადაცემის მეშვეობით; როგორც 
წესი, უფლების ან სამართლებრივი ურ-
თიერთობის განკარგვა გულისხმობს მათ 
გადაცემას  სხვა პირისთვის, ე.ი. შემ-
ძენისათვის.20 მაშასადამე, დასადგენია, 
თუ რა შეიძლება მოიაზრებოდეს საქარ-
თველოს სამოქალაქო კოდექსის 254-ე 
მუხლიში ნახესენებ „გადაცემის“ ქვეშ და 
ასევე, დასადგენია, თუ რა იგულისხმება 
საქათველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის, 
2014 წლის 28 თებერვლის, N164 ბრძანების 
მე-15 მუხლში ნახსენებ „გადაცემის“ მიღ-
მა. საკითხის გადაწყვეტისას გასათ ვა-
ლისწინებელია ორივე ნორმის შინა-
არსი, მიზანი, და ნორმის სისტემური და 
დოქტრინალური განმარტების მეთოდი.

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 
254-ე მუხლი ადგენს გირავნობის ლეგალურ 
დეფინიციას. გირავნობის ძირითადი არსი 
და მიზანი არის მოთხოვნის უზრუნველყოფა 
და უზრუნველყოფილი კრედიტორის უპი-
რატესი დაკმაყოფილება.21 მოგირავნის 
პოზიციიდან გირავნობა ვალდებულების 
უზრუნველყოფის შინაარსის უფლებაა, 
რომელიც კრედიტორს მოვალის მხრი-
დან ვალდებულების დარღვევეის შემ-
თხვევაში, გირავნობის საგნის რეა-
ლიზაციიდან მიღებული შემოსავლით 
მოთხოვნის დაკმაყოფილების შესაძ-
ლებლობას აძლევს.22 კრედიტორის უზ-
რუნ ველყოფილი მოთხოვნის დაკმა-

20 ჭანტურია ლ., 2011. სამოქალაქო სამართლის 
ზოგადი ნაწილი, თბილისი, გვ. 308-309.

21 ჭეჭელაშვილი ზ., 2017. სანივთო სამართალი, 
თბილისი, გვ. 412-414.

22 შოთაძე თ., 2014. სანივთო სამართალი, თბილისი, 
გვ. 277-278.

ყოფილება ხდება გირავნობის საგნით. 
თავის მხრივ, გირავნობის საგანიც უნდა 
აკმაყოფილებდეს გარკვეულ მოთ-
ხოვნებს, რომ შესაძლებელი იყოს 
გირავნობის მიზნის მიღწევა. გირავნობის 
საგანი შეიძლება იყოს მოძრავი ნივთი ან 
არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე.23 
მოძრავია ყველა ნივთი, რომელიც არ 
განეკუთვნება სამოქალაქო კოდექსის 
149-ე მუხლით განსაზღვრულ ნივთებს, 
ე.ი. არ წარმოადგენენ უძრავ ნივთებს. 
თუმცა ყოველგვარი მოძრავი ნივთებიც 
არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 
გირაოდ. მაგალითად, პასპორტი, მართვის 
მოწმობა, დიპლომი და ა.შ. გარეგნულად 
განეკუთვნებიან ნივთებს, მაგრამ მათი 
დაგირავება არ შეიძლება. ამიტომ უსვამს 
ხაზს კოდექსის 254-ე მუხლის პირველი 
ნაწილი, რომ დაგირავება შეიძლება 
იმ ნივთების  და ქონებრივი სიკეთის, 
„რომელთა გადაცემაც სხვა პირთათვის 
დასაშვებია“. იმის გასარკვევად, თუ რისი 
გადაცემაა დასაშვები და რისი არა, პასუხს 
იძლევა 147-ე მუხლი, რომელიც ქონების 
ლეგალურ დეფნიციას განამტკიცებს. ამ 
მუხლის თანახმად, გირაოდ შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ისეთი 
სიკეთე, „რომელთა ფლობაც, სარგებლობა 
და განკარგვა შეუძლიათ ფიზიკურ და 
იურიდიულ პირებს. 24 მაშასადამე, გირაოდ 
მოძრავი ნივთების გამოყენებისას უნდა 
დაზუსტდეს, ეს ნივთი შეესაბამება თუ 
არა სამოქალაქო კოდექსის 254-ე და 147-
ე მუხლების მოთხოვნებს.25 გირავნობის 
საგნისთვის კანონით წარდგენილი სხვა 
მოთხოვნები არის: დამგირავებლის საკუ-
თრების უფლება გირავნობის საგანზე; 
ღირებულება, რომელიც უნდა ჰქონდეს 
გირავნობის საგანს. გირავნობის სა-
განი შეიძლება იყოს მოხმარებადი ან 
მოუხმარებადი, ინდივიდუალური ან გვა-
რეობითი ნიშნით განსაზღვრული ნივთი.26

23 იქვე, გვ. 282.
24 ჭანტურია ლ., 1999. საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის კომენტარი, თბილისი, გვ. 193-194.
25 იქვე.
26 შოთაძე თ., 2014. სანივთო სამართალი, თბილისი, 

გვ. 282-283.
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 ყოველივე თქმულიდან გამომდინარე, 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ 254-ე 
მუხლში მოცემული ნორმა „...მოძრავი 
ნივთი ან/და არამატერიალური ქონე-
ბრივი სიკეთე, რომლის სხვა პირთათვის 
გადაცემა დასაშვებია...“ გაგებულ უნ-
და იყოს შემდეგნაირად: „...მოძრავი ნი-
ვთი ან/და არამატერიალური ქონებ-
რივი სიკეთე, რომლის განკარგვა 
და საშვებია...“. ამ მოსაზრებას ამყარებს 
გერ მანიის სამოქალაქო კოდექსის 1204-
ე პარაგრაფი, რომელიც ადგენს მოძ-
რავ ნივთებზე გირავნობის უფლების 
კანონისმიერ შინაარს. კერძოდ 1204-
ე პარაგრაფის მიხედვით: (1) მოძრავი 
ნივთი მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად 
შეიძლება დაიტვირთოს ისე, რომ 
კრედიტორი იყოს უფლებამოსილი, 
მოახდინოს მოთხოვნის დაკმაყოფილება 
ნივთიდან(გირავნობა).27 ხოლო, 1228-ე 
პარაგრაფის მიხედვით: (1) გირავნობის 
საგნიდან მოგირავნის მოთხოვნის 
დაკმაყოფილება ხორციელდება გირავ-
ნობის საგნის გაყიდვით.28 გაყიდვა კი, 
განკარგვაა. გირავნობის ფილოსოფია 
იმაშია, რომ მისი საგნი სხვისთვის გადა-
ცემით (განკარგვით) უნდა იძლეოდეს 
თახის მოძიების საშუალებას, რომლითაც 
მოხდება კრედიტორის დაკმაყოფილება. 

საქათველოს შინაგან საქმეთა მი-
ნის ტრის, 2014 წლის 28 თებერვლის, 
N164-ე ბრძანების მე-15 მუხლის ნორმის 
შინაარსის და მასში გამოყენებული 
ტერმინის – „გადაცემა“ შინაარსის დადგე-
ნისათვის, გასათვალისწინებელია თვი-
თონ N164 ბრძანების მიზნები. 164-ე ბრძა-
ნების მე-15 მუხლის ნორმის შინაარსი 
და მიზანი მხოლოდ სისტემურად, 164-ე 
ბრძანების ზოგად მიზნებთან და მე-15 
მუხლის თავის(თავი 2) მიზანთან ერთად 
შეიძლება დადგინდეს. 164-ე ბრძანების 
1 მუხლის პირველი პუნქტი ადგენს: „ეს 
წესი განსაზღვრავს საკუთრებაში ან 

27 კროფჰოლერი ი., მთარგმნელები: დარჯანია თ., 
ჭეჭელაშვილი  ზ., 2014. გერმანიის სამოქალაქო 
კოდექსის სასწავლო კომენტარი, თბილისი, გვ. 801. 

28 იქვე, გვ. 807.

სარგებლობაში არსებული სამოქალაქო 
იარაღის, აგრეთვე იარაღის ძირითადი 
ელემენტების რეგისტრაციის, ხელახალი 
რეგისტრაციის, ჩამოწერის, ტარების, 
გადატანა-გადაზიდვის, აგრეთვე შენახვის 
წესსა და რეჟიმს. ამავე ბრძანების(164-ე), 
მეორე თავი, რომელიც იწყება მე-13 
და მთავრდება მე-17 მუხლით (მოიცავს 
მე-15 მუხლს),  აყალიბებს იარაღის 
ტა რე ბის წესებს. ტარების და არა 
განკარგვის. იარაღის შესახებ კანონის, 
მე-2 მუხლის, ტ) პუნქტი განმარტავს 
იარაღის ბრუნვას. კრძოდ, იარაღის 
ბრუნვა – იარაღით ვაჭრობა, იარაღის 
აღრიცხვა, რეგისტრაცია, დამზადება, 
წარმოება, შეკეთება (მოდერნიზებისა 
და ადგილზე მომსახურების ჩათვლით), 
შეძენა, შენახვა, ტარება, გამოყენება, 
გა დატანაგადაზიდვა, გადაგზავნა, ექს-
პორტი, იმპორტი, რეექსპორტი, ტრანზიტი, 
ამოღება, ჩამოწერა, განადგურება, შიდა 
გადამუშავება, გარე გადამუშავება, 
დრო ებითი შემოტანა ან/და გატანა, კო-
ლექციონირება და ექსპონირება, სა-
ქართველოში შემოტანა და საქარ-
თველოდან გატანა, ბალისტიკური 
შე მოწ მება, ტყვია-მასროთეკის წარმოება. 
მა შასადამე, დგინდება, რომ 164-ე 
ბრძანების მე-15 მუხლი ადგენს წესს, 
რომელიც დაკავშირებულია იარაღის 
ტარებასთან, ხოლო იარაღის შესახებ 
კანონის მე-2 მუხლის ტ) პუნქტი იარაღის 
ტარებას მიჯნავს იარაღის შეძენისაგან და 
იარაღით ვაჭრობისაგან. იარაღის შეძენა 
და იარაღით ვაჭრობა სხვა არაფერია 
თუ არა იარაღის განკარგვა (ყიდვა, 
გაყიდვა, ჩუქება). ყიდვა, გაყიდვა, ჩუქება 
გულისხმობს განკარგვას.29 როგორც 
ვთქვით, 164-ე ბრძანების მე-2 თავი ადგენს 
იარაღის ტარების წესებს და შეიცავს მე-
13, მე-14, მე-15, მე-16 და მე-17 მუხლებს. 
ამ მუხლების ნორმების ანალიზის 
შედეგად, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ 
იარაღის ტარება გულისხმობს იარაღის 
მფლობელობას. 164-ე ბრძანების, მე-

29 ჭანტურია ლ., 2011. სამოქალაქო სამართლის 
ზოგადი ნაწილი, თბილისი, გვ. 308-309.
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13 მუხლის ნორმა, ჩამოყალიბებულია 
შემდეგნაირად: იარაღის ტარების უფლების 
მქონე პირი პირადად არის პასუხისმგებელი 
მისი დაცვისა და მოვლისათვის, აგრეთვე 
ვალდებულია დაიცვას იარაღის ბრუნვის 
თაობაზე მოქმდი კანონმდებლობით დად
გენილი წესები. დაცვა და მოვლა, პირველ 
რიგში, მფლობელობასაც მოიაზრებს. მე-
14 მუხლის ნორმა, ადგენს:  აკრძალული
ა იარაღის ტარება სპეციალური აღჭურვი
ლობის გამოყენების გარეშე. ლოგიკური 
განმარტების შედეგად, შეუძლებელია ამ 
დანაწესში ფაქტობრივი ზემოქმედება 
არ დავინახოთ. მე-16 მუხლის ნორმა, 
შემდეგნაირადაა ჩამოყალიბებული: იარა-
ღისა და საბრძოლო მასალის დაკარგვის 
ან გატაცების შემთხვევაში, იარაღის 
მესაკუთრე ვალდებულია აღნიშნულის 
თაობაზე დაუყოვნებლივ შეატყობინოს 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამი-
ნისტროს შესაბამის დანაყოფს. აღნიშნული 
ნორმა არეგულირებს მფლობელობის 
დაკარგვის შემთხვევას. მე-17 მუხლის 
ნორმა, ჩამოყალიბებულია შემდეგი სახით: 
იარაღის ტარების უფლების მქონე იარაღის 
მესაკუთრე ან მოსარგებლე იარაღის 
ტარებისას ვალდებულია პირადობის 
დამადასტურებელ საბუთთან ერთად 
იქონიოს B, C  ან D კატეგორიის იარაღის 
რე გისტრაციის მოწმობა. აღნიშნული 
მუხლის ნორმა ადგენს, თუ რა საბუთების 
ტა რების ვალდებულება გააჩნია იმ პირს, 
ვინც ფლობს იარაღს. ნათელია, რომ 
164-ე ბრძანების, მე-2 თავის, მე-13, მე-14, 
მე-16 და მე-17 მუხლები ადგენენ წესებს, 
რომლებიც უკავშირდება იარაღის ფლობას 
და არა განკარგვას. დავუბრუნდეთ მე-2 
თავის მე-15 მუხლს, რომლის ნორმაც, 
ჩამოყალიბებულია შემდეგნაირად: აკრ-
ძალულია იარაღისა და საბრძოლო 
მასალის გადაცემა სხვა პირთათვის ან/
და ამოღება (ჩვენება) საზოგადოებრივი 
თავშეყრის ადგილებში დემონსტრირების 
მიზნით, გარდა მოქმედი კანონმდებლო ბით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა. მე-15 
მუხლის ნორმის სისტემური განმარტების 
შემთხვევაში, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მე-15 

მუხლიც არეგულირებს მფლობელობასთან 
დაკავშირებულ საკითხებს. აქ, შეიძლება 
დავინახოთ კანონმდებლის განზრახვა, 
აღკვეთოს იარაღის გადასვლა/გადა-
ცემა იმ პირის ხელში, ვისაც არ აქვს 
იარაღის ტარების ლეგალური უფლება. 
ანუ, მუხლის ნორმის მიზანი არის ის, 
რომ გადაცემით იარაღი არ მოხვდეს 
არამართლზომიერ მფლობელობაში. შე-
უძ ლე ბე ლია ვივარაუდოთ, რომ მე-15 
მუხლის ნორმა გადაცემაში გულისხმობს 
განკარგვას, მაგალითად ნასყიდობას. 
ამგვარი ვარაუდის დაშვება, მიგვიყვანდა 
კოლიზიამდე იმ ნორმასთან, რომელიც 
ნებას რთავს იარაღის მესაკუთრეს 
განკარგოს (მაგ. გაყიდოს) იარაღი. სა-
ქარ თველოს კანონის იარაღის შე-
სახებ, მე-2 მუხლის ფ) პუნქტი ადგენს: 
იარაღის მესაკუთრე – პირი, რომელსაც 
საქართველოს კანონმდებლობით და-
დგენილი წესით მინიჭებული აქვს იარაღის 
ფლობის, განკარგვისა და იარაღით სარ-
გებლობის უფლება; მაშასადამე, ვხედავთ, 
რომ იარაღის მესაკუთრე უფლებამოსილია, 
გარდა იარაღის ფლობისა (მაგ.: შენახვა, 
ტარებისა), განკარგავდეს იარაღს. გან-
კარგვა გულისხმობს ნივთის უფლებრივ 
დატვირთვასაც (დაგირავებას).30

გარდა ამისა, პრაქტიკაში არსებობს 
შემთხვევები, როდესაც სახელმწიფო აღ-
სრულების სამსახური, მოვალისგან ვალის 
ამოღების მიზნით, ყადაღას ადებს მოვალის 
სახელზე რეგისტრირებულ იარღს.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომ-
დინარეობს, რომ 254-ე მუხლში მოცემულ 
ტერმინში „გადაცემა“ – იგულისხმება 
გან კარგვა. ხოლო, განკარგვა ხდება 
იმ სიკეთის, რომელიც 147-ე მუხლის 
მიხედვით არის ქონება. შესაბამისად, და-
გირავებაუნარიანია ის იარაღი, რომელიც 
147-ე მუხლის მიხედვით არის ქონება. 
164-ე ბრძანების, მე-2 თავის, მე-15 მუხლი 
კრძალავს იარაღის მფლობელობაში 
გადაცემას, მაგრამ, არა განკარგვას. 
164-ე ბრძანების, მე-15 მუხლში მოცემულ 
ტერმინში „გადაცემა“  არ იგულისხმება 

30 იქვე.
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განკარგვა. იმის დაშვება, რომ მე-15 
მუხლი კრძალავს იარაღის განკარგვას, 
წინააღმდეგობაში მოვიდოდა კანონთან 
იარაღის შესახება, რომელიც იარაღს 
განკარგვაუნარიან საგნად განიხილავს.

დასკვნადასკვნა

შევთანხმდით, რომ იარაღი შეზღუდულ-
ბრუნვაუნარიანია, მოძრავი ნივთია და 
მასზე გირავნობის უფლების რეგიტრაციაც 
სავსებით შესაძლებელია, ხოლო ამ 
უფლების მარეგისტრირებელი ორგანო 
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 
გახლავთ; თუმცა, უსაფრთხო სამოქალაქო 
ბრუნვისთვის და კეთილსინდისიერი შე-
მძენის ინტერესების დაცვის მიზნით, 
უმჯობესი იქნებოდა აღნიშნული უფლე-
ბამოსილება მომსახურების სააგენტოს 
ფუნქციებში ყოფილიყო. აღნიშნულს 
მოწმობს ისიც, რომ, როდესაც მომ-
სახურების სააგენტო იარაღზე საკუთრების 
რეგისტრაციის ცნობას გასცემს, მან 
შესაძლოა არ იცოდეს ნივთის უფლებრივი 
მდგომარეობის შესახებ და დაგირავებულ 
ნივთზე(იარაღზე)გასცეს საკუთრების 
ცნო ბა-ამონაწერი, სადაც არ იქნება ასა-
ხული გირავნობის არსებობის ფაქტი. ეს 
ხარვეზი, შესაძლებელი ხდება იმიტომ, 
რომ იარაღზე გირავნობის რეგისტრაცია 
შსს–ს მომსახურების სააგენტოს რეეს-
ტრის მაგივრად, საჯარო რეესტრის მოძ-
რავი ნივთების რეესტრში იქნება და-
ფიქსირებული. ასეთ ვითარებაში, გამოდის, 
რომ გაცემული ცნობა არასრულყოფილია. 
ამრიგად, თუკი საჯარო რეესტრი იარაღზე 
გირავნობის უფლების მარეგისტრირებელი 
ორგანოა, ხოლო მომსახურების სააგენტო 
გასცემს იარაღზე საკუთრების უფლების 
ცნობას (ამონაწერს), გამოდის, რომ ზე-
მოთ აღნიშნულ კაზუსში ნაჩვენები უზუს-
ტობის თავიდან ასაცილებლად, ამ ორ 
მარეგისტრირებელ ორგანოს უნდა ჰქონ-
დეთ ერთამანეთთან კავშირი და ხდე ბოდეს 
ინფორმაციის გაცვლა იარაღზე არსებული 
უფლებების შესახებ.

არანაკლებ მნიშვნელოვანია დაგი-
რავებული იარაღის რეალიზაციის საკით-
ხიც. მართლია, რეგისტრირებული გირა-
ვნობისას, უზრუნველყოფილი საგნის 
მოგირავნისთვის გადაცემა, როგორც 
წესი, არხდება, თუმცა რეალიზაციის შემ-
თხვევაში ეს გარადაუვალია. სამოქალაქო 
კოდექსის, 276-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
მიხედვით: „მოგირავნის დაკმაყოფილება 
ხდება გირავნობის საგნის რეალიზაციით 
ან მოთხოვნის დაკმაყოფილების მიზნით 
დაგირავებული ნივთის მოგირავნის სა-
კუთრებაში გადაცემით, თუ კანონით 
სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული“. 
გამ ო დის, რომ მოგირავნეს შეუძლია, 
საკუთრებაში დაიტოვოს იარაღი ან მოახ-
დინოს მისი რეალიზაცია, თუმცა ორივე 
შემთხვევაში აუცილებელია მოგირავნეს 
ჰქონდეს ამის უფლებამოსილება, რადგან 
რო გორც ნაშრომის დასაწყისში აღვნიშნეთ, 
იარაღის მესაკუთრე გარკვეულ, მისდამი 
წაყენებულ, კანონისმიერ მოთხოვნებს უნდა 
აკმაყოფილებდეს. საინტერესოა, როდესაც 
პირი იარაღის დაგირავებას გადაწყვეტს, 
თავიდანვე უნდა იყოს გათვალისწინებული, 
რომ მოგირავნეს ჰქონდეს იარაღის ქონის 
(შეძენის, ფლობის) უფლება, თუ შესაძლოა 
აღნიშ ნულის აუცილებლობა დადგეს 
მხოლოდ მაშინ, როდესაც გირავნობის 
საგნის რეალიზაციის საკითხი დადგება. 
ამასთან, აღსანისნავია, რომ შინაგან 
საქმეთა მინისტრის N164 ბრძანება –„სარ-
გებლობაში ან საკუთრებაში არსებული 
იარაღისა და საბრძოლო მასალის ტა-
რების, შენახვისა და გადაადგილების 
წესის დამტკიცების შესახებ“ მე-15 მუხლში 
ად გენს, რომ: „აკრძალულია იარაღისა 
და საბრძოლო მასალის გადაცემა სხვა 
პირთათვის“. შესაბამისად, აღნიშნული 
საკითხი დასარეგულირებელია და სა-
ჭიროა კანონმდებლობაშიც საჭირო 
რე გუ ლაციების გათვალისწინება. რა 
თქმა უნდა, მოგირავნის მოთ ხოვ ნის, 
დაგირავებული იარაღით, დაკ მაყო-
ფილების მიზნით შესაძლებელია აღ-
მასრულებელი სუბიექტი აღიჭურვოს სპე-
ციალური უფლებამოსილებით იარაღის 
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ამოღებაზე და მის რეალიზაციაზე (რაც, 
სავარაუდოდ, ამჟამადაც შესაძლებელია). 
სწორედ აღსრულების მექანიზმებით არის 
შესაძლებელი დაგირავებული იარაღით 
მოგირავნის ინტერესების დაკმაყოფილე-
ბა, მაგრამ ეს, არსებითად, პრობლემურ 
მდგომარეობას არ აღმოფხვრის. ამ შემ-
თხვევაშიც, აუცილებელია საკითხის რე-
გულირება, რადგან სხვანაირად გამოდის, 
რომ ვუშვებთ იარაღის გირავნობას, 

თუმცა მისი რეალიზაციის შემთხვევაში 
გაურკვევლია, როგორ უნდა წარიმართოს 
პროცესი. რათქმაუნდა, გვესმის, რომ 
აღნიშნული დერეგულაცია გამოწვეულია 
ხსენებული ურთიერთობის მოთხოვნის 
სიმცირით, თუმცა ეს მიზეზი ვერ გამოდგება 
არგუმენტად და იმის ასახსნელად, თუ 
რატომაა ურთიერთობათა ამ სფეროში 
საკანონმდებლო სიცარიელე.
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RESUME

Today, in the period of free market economy, material values, in-
cluding needs, are of great importance for a human’s well-being and 
development. Therefore, it necessitates the protection/provision of 
these values (needs).

Pledge holds one of the fi rst places in law which ensures needs. As 
pledge exists on real objects, it protects the creditor from the debtor’s 
insolvency. For this reason, it represents the creditor’s object of inter-
est. In order to ensure the creditor’s needs, it would be appropriate 
to select valuable property. However, while selecting some of them, 
such as, a weapon-a gun, a rifl e, a pistol, a sword, a dagger, a knife, 
etc. with the purpose of pledging them, the questions arise concerning 
their capacity of pledge. With the aim of satisfying the pledger’s needs, 
especially, when the debtor (pledgee) owns a valuable weapon and is 
willing to turn this weapon into the object of securing his/her duties, it 
is desirable to ask the following questions: 1) Is it possible to pledge a 
weapon? 2) If it is, then how? The answers to the questions are as fol-
lows: 1) Yes, it is possible to pledge a weapon as it is subject to pledge. 
2) In most cases, in order to pledge a weapon, we will have to refer to 
public registry offi ce. However, it would be more justifi able if the ques-
tions connected with the pledge of the weapon were in the domain of 
the Ministry of Internal Affairs. 

The Georgian law determines neither the body for registering a 
weapon as pledge nor the functions of the body throughout the period 
while the pledge is in action. The purpose of the research is to review 
the diffi culties existing in this direction with an aim of solving them.
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