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სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 
საქმის დასახელება: 

 

სს „ავტომომარაგება“ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინააღმდეგ. 
#ბს-672-658(კ-12) 
 
ფაქტობრივი გარემოებანი: 

2011 წლის 6 აპრილს სს „ავტომომარაგებამ“ განცხადებით მიმართა საჯარო რეესტრის 

ეროვნულ სააგენტოს და მოითხოვა მის მფლობელობში არსებოული შენობა-

ნაგებობების  რეგისტრაცია.  

 

2011 წლის 12 აპრილს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურმა შეაჩერა 

სარეგისტრაციო წარმოება  და სს „ავტომომარაგებას“ დაავალა სარეგისტრაციო 

წარმოების შეჩერების აღმოფხვრის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა, რაც 

სს „ავტომომარაგებამ“ განახორციელა. )დაინტერესებულმა პირმა ადმინისტრაციულ 

ორგანოს წარუდგინა მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი 

ქვითარი და საკადასტრო აზომვითი ნახაზი, რომელზეც მითითებული იყო მიწის 

ნაკვეთის ფართი.  

2011 წლის 9 ნოემბერს საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ „ავტომომარაგების“ 

მიმართ მიიღო გადაწყვეტილება სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.   

პროცედურული ისტორია:  

სს „ავტომომარაგებამ“  სარჩელი აღძრა პირველი ინსტანციის სასამართლოშ საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს წინააღმედეგ. სარჩელი ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა და  ბათილად იქნა ცნობილი საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის 2011 წლის 09 ნოემბრის 

№№882011160802-06 გადაწყვეტილება სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის 

თაობაზე და მოპასუხე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის 

სარეგისტრაციო სამსახურს დაევალა საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე 

გარემოებების გამოკვლევისა და შეწავლის შედეგად ახალი ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა კანონით დადგენილ ვადაში.  

 

საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ გაასაჩვრა გადაწყვეტილება სააპელაციო 

სასამართლოში. სააპელაციო სასამართლომ დააკმაყოფილა სარჩელი და  გააუქმა 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის  

გადაწყვეტილება, ამასთანავე  მიიღო ახალი გადაწყვეტილება, რომლითაც სს 

,,ავტომომარაგების“ სარჩელი არ დააკმაყოფილა.  

 

სს  „ავტომომარაგებამ“ გაასაჩივრა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება 

საკასაციო სასამრთლოში. 
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სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა კასატორის მოთხოვნა.  

 

დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ რადგან საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტო არის კანონის საფუძველზე უფლებამოსილი, აწარმოოს მართლმზომიერ 

მფლობელობაში მყოფ უძრავ ნივთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია და 

სარეგისტრაციო წარმოების დაწყების საფუძველია განცხადება ან უფლებამოსილი 

ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება.  როგორც ფაქტობრივიი გარემოებებიდან 

ირკვევა, სს „ავტომომარაგებამ“ წარადგინა ყველა საჭირო დოკუმენტი. შესაბამისად, 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ საჯარო რეესტრის გადაწყვეტილება იყო 

უსაფუძვლო.  საჯარო რეესტრი მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი, რომ 

მიიღოს გადწყვეტილება სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის თაობაზე, თუ 

სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების ვადაში დაინტერესებული პირი არ წარადგენს   

სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძვლის აღმოფხვრის დამადასტურებელ 

დოკუმენტებს, რასაც მოცემულ შემთხვევაში ადგილი არ ჰქონია.   

საკასაციო სასამართლომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებული 

აქტი ბათილად მიიჩნია სადავო საკითხის გადაუწვყეტლად და დაავალა მას 

მგარემოებების გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ გამოეცა ახალი.   

საკასაციო სასამართლომ იმსჯელა იმაზე, რომ ადმინისტრაციულ ორგანოს აქვს 

ვალდებულება, ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს  საქმისთვის 

მნიშვნელოვანი ყველა გარემოება და მათი შეჯერების საფუძველზე მიიღოს 

კანონიერი ადმინისტრაციული აქტი.  ეს წინაპირობა თუ დარღვეულია, მაშინ აქტი 

ბათილია, რადგან სზაკ-ის 60-ე პრიმა მუხლის მიხედვით ბათილია აქტი, თუ იგი 

ეწინააღმდეგება კანონს ან დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის 

კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ეს მოთხოვნები ალტერნატიული 

მოთხოვნებია და ერთერთის არსებობაც კი იწვევს ადმინსიტრაციული აქტის 

ბათილობას. შესაბამისად, რადგან ერთერთი მოთხოვნა მაინც დარღვეული, 

ადმინსიტრაციული აქტის ბათილობსი საფუძველი სახეზეა.  

საკასაციო სასამართლომ იმსჯელა აგრეთვე საქალაქო სასამართლოს მოსაზრებაზე, 

რომლის მიხედვითაც სადავო სამართალურთიერთობაზე უნდა გავრცელებულიყო 

„„ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების 

წესის“ შესახებ კანონი, რომელიც ამოქმედდა 2012 წლის 1 იანვრიდან. საკასაციო 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ აღნიშნულ კანონს არ უნდა ჰქონოდა ძალა სადაო 

სამართალურთიერთობაზე, რადგან უკუქცევითი ძალა არ ენიჭება კანონს თუ ის 

აუარესებს პირის მდგომარეობას.   

საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ საერთო წესის თანახმად, კანონის 

მოექმედების ძალა შემოფარგლულია კანონის გამოქვეყნებისა და  გაუქმების 

პერიოდით.  
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