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შინაარსი

• შესავალი

• კვლევის მიზანი, მეთოდოლოგიადა შეზღუდვები

• საქართველოში მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ეტაპები

• მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმის მიმოხილვა

• მიწის რეგისტრაციის პროცესი

• მიწის მიმდინარე რეფორმის (შუალედური) შედეგები

• მიწის რეგისტრაციის რეფორმის დადებითი მხარეები და

გამოწვევები

• მიწის დარეგისტრირების დე-მოტივაცია

• დისკუსია და რეკომენდაციები



პრობლემა

• სასოფლო-სამეურნეო მიწების დიდი ნაწილიდაურეგისტრირებელია
(სახელმწიფომ ზუსტი რაოდენობა არ იცის); 

• მიწის ბაზრის განუვითარებლობა -> სოფლის მეურნეობის სტრუქტურული
ტრანსფორმაციის ნაკლებობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი.

დაუცველი საკუთრების უფლება ინვესტიციების ნაკლებობა

საჯარო სექტორისათვის სარგებელის

ნაკლებობა
მიწის ბაზრის განუვითარებლობა

დაურეგისტრირებელი
მიწა



სარგებელი

სრულყოფილად
რეგისტრირებული

მიწა

დაცული
საკუთრების
უფლება

აგრო
სტატისტიკის
გაუმჯობესება

სოფ.მეურნ. 
პოტენციალის
ათვისება

გაუმჯობესებუ
ლი მიწის

რესურსების
მართვა

მიწასთან
დაკავშირებულ

იდავების
შემცირება

მიწისბაზრის
განვითარება

ხალხის ნდობის
გაუმჯობესება

გაზრდილი
საგადასახადო

შემოსავლები

კრედიტების
დაცულობა

მიწის ბაზრის
მონიტორინგის
გაუმჯობესება

სახელმწიფო
მიწების
მართვის

გაუმჯობესება

სივრცითი
მიწათსარგებლო
ბისდაგეგმვის
გაუმჯობესება

ორიგინალი წყარო: Peter Rabley, Land Registration Systems around the World (ILS, 2009). მისი ადაპტირება მოხდა ავტორების მიერ.



კვლევის მიზანი, მეთოდოლოგია და შეზღუდვები

კვლევის მიზანი:
• შეისწავლოს მიწის რეგისტრაციის არსებული მდგომარეობა და მიმდინარე

რეფორმა;

კვლევის მეთოდოგოლია:
• საოფისე სამუშაოები:

o ლიტერატურის მიმოხილვა (საქართველოდა საზღვარგარეთის ქვეყნები);

• საველე სამუშაოები:
o მიწის რეგისტრაციაში ჩართული ძირითადი მოთამაშეების გამოკითხვა

➢ფერმერების გამოკითხვა
➢ სხვა დაინტერესებული მხარეების გამოკითხვა (ამზომველები, ბანკის, სახელმწიფო უწყებების,
საერთაშორისო ორგანიზაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და
ექსპერტები.

კვლევის ძირითადი შეზღუდვა:
• კვლევის ფარგლებში იგეგმებოდა მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმის

უახლესი მონაცემების დამუშავება. სამწუხაროდ, საჯარო რეესტრმა
გაურკვეველი მიზეზების გამო არ მოგვაწოდა მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაცია.



საქართველოში მიწის რეფორმის ეტაპები: 
დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დღემდე

• 1992 წელს მიწის რეფორმა დაიწყო. შედეგად, საქართველოს
რეგიონებში ასი ათასობით მცირე ზომის საოჯახო მეურნეობა
ჩამოყალიბდა;

• 1990-იანი წლების ბოლოს, საერთაშორისო დონორების დახმარებით,
დაიწყო სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე საკუთრების უფლების
აღიარების დოკუმენტაციის მოწესრიგება, რომელიც 2004 წლამდე
გაგრძელდა;

• 2008 წელს დაიწყო საკადასტრო სისტემით მიწების ფორმალურად
რეგისტრაცია, რომელიც დღემდე მიმდინარეობს;

• 2011-2012 წლებში განხორციელდა მიწის დაჩქარებული რეგისტრაცია,
რომელიც მიწების პრივატიზაციას თან ახლდა;

• 2013 წელს დაიწყო დისკუსია მიწის რეგისტრაციის პროცესის
აჩქარებისა და ქვეყანაში არსებული მიწის ფონდის სრულყოფილად
რეგისტრაციის მექანიზმის შემუშავების შესახებ.



მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმის მიმოხილვა

2016 წლის პირველ აგვისტოს ამოქმედდა კანონი „სახელმწიფო პროექტის
ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული
რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემების
სრულყოფის შესახებ“ და მიწის რეგისტრაციის რეფორმის ახალი ეტაპი
დაიწყო, რომლის მიზანია:

1. მიწის ნაკვეთების საკადასტრო მონაცემების დაზუსტება და
ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა
სპორადულირეგისტრაცია;

1. საპილოტე პროექტის ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე საკადასტრო
სამუშაოების სისტემურად შესრულება და საკუთრების უფლების
რეგისტრაცია.



მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმის მიმოხილვა:
სისტემურირეგისტრაცია

მიწის სისტემური რეგისტრაციის საპილოტე პროექტი 12 დასახლებაში
ხორციელდება და გამოყენებულია სამი მიდგომა:

1. კერძო სექტორი ახორციელებს რეგისტრაციის სრულ პროცესს
(როგორც ტექნიკურ მხარეს, ისე სამართლებრივს);

1. საჯარო სექტორი ახორციელებს რეგისტრაციის სრულ პროცესს
(როგორც ტექნიკურ მხარეს, ისე სამართლებრივს);

1. „ჰიბრიდი“ - ტექნიკურ მხარეს აკეთებს კერძო სექტორი
(ამზომველები), ხოლო სამართლებრივ მხარეს საჯარო სექტორი
(დოკუმენტაციის მოგროვება-მოწესრიგება).



მიწის რეგისტრაციის მიმდინარე რეფორმის მიმოხილვა:
სპორადულირეგისტრაცია

კანონის ფარგლებში ხორციელდება მიწის სპორადული რეგისტრაცია:

✓შემუშავდა საამზომველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი;
✓სახელმწიფო ეხმარება მოქალაქეს საკუთრების დამადასტურებელი
საბუთების მოძიებაში;
✓სახელმწიფო ეხმარება მესაკუთრეებს დავების მოგვარებაში.

სახელმწიფო ახდენდა ამზომველის მიერ შესრულებული სამუშაოს
ანაზღაურების სუბსიდირებას არაუმეტეს 5 ჰა-სა სასოფლო-სამეურნეო
მიწის ნაკვეთის ფარგლებში:

✓1,5 ჰა-მდე მიწაზე - ერთ სარეგისტრაციო ობიექტზე, არაუმეტეს 80 ლარის
ოდენობით;
✓1,5 ჰა-დან 5 ჰა-მდე მიწაზე - ერთ სარეგისტრაციო ობიექტზე არაუმეტეს

100 ლარის ოდენობით.



მიწის რეგისტრაციის პროცესი

მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში მიწის რეგისტრაციის პროცესში
შეგვიძლია გამოვყოთ სამი ძირითადი მოთამაშე:
მიწის მესაკუთრე, ამზომველიდა საჯარო რეესტრი.

შენიშვნა: წითლად მოცემულია ძირითადი მოთამაშეები, ხოლოლურჯად - დამხმარე უწყებები. ისრები
აღნიშნავს ურთიერთობის მიმართულებებს. 



მიწის მიმდინარე რეფორმის (შუალედური) შედეგები

• საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით,
რეფორმის ფარგლებში წარმატებით დასრულდა დაახლოებით
500 000-მდე განცხადება;

• რეგიონულ დონეზე ლიდერობს იმერეთი, ხოლო
მუნიციპალურდონეზე – საჩხერის მუნიციპალიტეტი;

• სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ სულ აანაზღაურა
268,380 საკადასტრო აგეგმვით/აზომვით ნახაზზე
განხორციელებული საფასური, ჯამში დაახლოებით 16
მილიონილარი;

• მსოფლიოში პირველად საქართველოში მიწის რეგისტრაციის
პროცესში დაიწყო ბლოკჩეინ-სისტემისდანერგვა.



მიწის რეგისტრაციის რეფორმისდადებითი მხარეები

• აცნობიერებენ რა მიწის რეგისტრაციის მნიშვნელობას, რეფორმას
დადებითად აფასებენ ფერმერები, ამზომველები და ბანკის
წარმომადგენლები;

• ამზომველების აზრით, მიმართვიანობა გაზრდილი იყო, მაგრამ
მკვეთრად შემცირდა მას შემდეგ, რაც აზომვითი ნახაზის საფასურის
ანაზღაურება შეწყდა (01.01.2018); ამ აზრს იზიარებენ ფერმერებიც;

• ბანკის წარმომადგენლები მიესალმებიან მიწის რეგისტრაციის
რეფორმას, თუმცა აღნიშნავენ, რომ ის მყისიერ გავლენას ვერ მოახდენს
ფერმერთა დაკრედიტების ზრდაზე:
➢ გირაოთი მიწის დატვირთვა ძირითადად ხდება საშუალო და მსხვილი

ფერმერების მიერ, რომელთა უმეტესობას უკვე დარეგისტირებული აქვს
მიწა;

➢ ხოლო მცირე ფერმერებს უკვე 40 ათას ლარამდეც კი შეუძლიათ გირაოს
გარეშე კრედიტის აღება.



მიწის რეგისტრაციის რეფორმის გამოწვევები

ფერმერთა აზრით, რეფორმისას გამოვლინდა გარკვეული გამოწვევები:

➢ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული პრობლემები (მესაკუთრის
სახელის რეგისტრაციაში შეცდომები, ძველი საბუთები, საბუთების
არარსებობა, ნახაზთან დაკავშირებული პრობლემები, დრო);

➢ სამეზობლოში არსებული გაუგებრობები/დავები (არაფიქსირებული
ღობეები, გადაფარვები);
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სასოფლო-სამეურნეო მიწების კატეგორიზაცია;

• უნდა მოხდეს მიწის ადმინისტრაციის სისტემის გაძლიერება და
შესაძლებლობების განვითარება; მიწის მესაკუთრეებთან მჭიდრო კომუნიკაცია
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