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აბსტრაქტი 
 

საკუთრება, როგორც ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებდა და ასრულებს ადამიანის ცხოვრებაში. ცხადია, საკუთრების 

უფლებას აქვს ობიექტები. ეს არის ნივთები. ტრადიციულად, თავისი 

დანიშნულებიდან გამომიდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა უძრავი 

ნივთების საკითხს. შეიძლება ითქვას ისიც რომ, საკუთრების უფლებიდან უძრავი 

ნივთის განმარტებას მემკვიდრეობით ერგო გარკვეული სირთულეები. ამასთან 

მშენებარე ობიექტის  საკანონმდებლო განმარტება  ჩვენი კანონმდებლობით არ არის 

დადგენილი. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, დღეს როდესაც 

ბინათმშენებლობა მომგებიან ბიზნეს წამოადგენს, რადგან არსებობს ხალხის ურყევი 

მოთხოვნა ფლობდნენ საკუთარ საცხოვრებელს, რაც უზრუნველყოფს მათ 

უსაფრთხოებას და დამოუკიდებლობას, მშენებარე ობიექტის უძრავ ქონებად 

მიჩნევა-არმიჩნევის საკითხის განსაზღვრა, შესაბამისად საკუთრების უფლების 

წარმოშობის საკითხი და მომავალი მესაკუთრეების დაცვის გარანტიები.თუმცა, ჯერ 

კიდევ აუშენებელი ბინების ყიდვა დიდ რისკთან არის დაკავშირებული, რის 

შედეგადაც წარმოშობილი დავების უამრავი სასამართლო გადაწყვეტილება 

არსებობს. სწორედ მშენებარე ობიექტის სტატუსის დადგენას ეხება აღნიშნული 

ნაშრომი და  იმ წესებს, რაც დადგენილია მშენებარე მრავალბინიან კორპუსში 

საკუთრების უფლების წარმოსაშობასთან. 
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საძიებო სიტყვები: უძრავი ქონება, მშენებარე, საკუთრება, ბინათმესაკუთრეთა 

ამხანაგობა 

 

 

 

 

Abstract 
 

Property as one of the fundamental human rights played an important role in human life. 

Obviously, the right to property has objects. This is things. Traditionally, the purpose of 

somehow, special attention is paid to the issue of real estate.  The definition of property 

rights to the immovable property inherited some difficulties. Also, our law does not establish 

the legal definition of the object under construction. That is why I consider, construction 

activity represents a profitable business, because people want to own your homes, it provides 

the security and independence. It is important to determine construction object is considered 

immovable property,accordingly, the issue of property rights and future owners of the 

property rights guarantees. However, the risk associated with buying unbuilt apartments, 

there are a lot of legal disputes resulting in decision. This paper deals with the determination 

of the status of the object and the rules, it is estimated the construction of a multi- building 

property rights arise. 

 

Keywords: real estate, construction, property, homeowners associations 
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