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აბსტრაქტი 
 

   ნაშრომში განხილულია საკუთრების უფლების ცნება ქართული და უცხოური 

კანონმდებლობის შესაბამისად. წარმოჩენილია საკუთრების უფლების მნიშვნელობა 

სამოქალაქო ბრუნვისთვის. ძირითად განსახილველ საკითხს წარმოადგენს პრაქტიკაში 

არსებული პრობლემები, რომლებიც შეეხება უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების 

მოპოვებასა და წარმოშობას უძრავ ნივთზე უფლებათა რეესტრში რეგისტრაციისას. 

უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობისთვის აუცილებელია გარიგების 

რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში, შესაბამისად საჯარო რეესტრს , ისევე როგორც საჯარო 

რეესტრში საკუთრების უფლების რეგისტრაციას, აქვს დიდი ეკონომიკური, 

სოციალური და საზოგადოებრივი მნიშვნელობა.  

ძირითადი საძიებო სიტყვები: საკუთრების უფლების ცნება, სამოქალაქო ბრუნვა, 

საკუთრების უფლების მოპოვება, უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, 

საკუთრების უფლების წარმოშობა, საკუთრების უფლების რეგისტრაცია.  
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