
სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

საქმის დასახელება:  

 

მოსარჩელე რ. შ-იანცი თბილისის დიდუბე ჩუღურეთის გამგეობის წინააღმდეგ, ბს-535-

506(კ-09) 6 ოქტომბერი 2009 წელი. ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა. 

ფაქტობრივი გარემოებები: 

 

რ. შ-იანცი ცხოვრობდა და რეგისტრირებული იყო თბილისში ... ქ. მე-2 შესახვევი 1-ში, 

ერთსართულიან შენობაში, რომელიც 4 საცხოვრებელისაგან შედგებოდა. 

სასამართლოსათვის მიმართვის მომენტში, აღნიშნული ბინა უკვე დანგრეულია გამგეობის 

მიერ და მცხოვრები 3 ოჯახი დაკმაყოფილებულია ბინებით, ხოლო მოსარჩელე უბინაოდ 

დარჩა. 2004 წლის მდგომარეობით აღნიშნული შენობა არის გამგეობის საკუთრებაში. 

მოსარჩელე ითხოვს, რომ სასამართლომ მოპასუხე დაავალდებულოს საცხოვრებელი სახლი 

გამოყოს და გადასცეს მოსარჩელეს საკუთრებაში.1992 წელს გამოცემული დადგენილების 

მიხედვით ვერ მოახერხა ბინის პრივატიზება შვილის ავადმყოფობის გამო, ხოლო მას შემდეგ 

რაც მისი სახლი დაანგრიეს იგი ხშირად მიმართავდა გამგეობას, მიმართვებზე პასუხი კი იყო 

ის რომ ფართის გამოთავისუფლების შემთხვევაში განხილული იქნებოდა მოსარჩელის 

მოთხოვნაც. 

პროცედურული ისტორია, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საკითხები: 

 

პირველი ინსტანცია: 

სასამართლოს გადაწყვეტილება:  სარჩელი დაკმაყოფილდა და გამგეობას დაევალა 

ადმინისტრაციული აქტის გამოცემა მოსარჩელისათვის ფართის გადაცემის მოთხოვნით, 

რადგანაც მოსარჩელის მიერ მითითებულ მისამართზე არსებული სახლთმფლობელობა 

წარმოადგენდა მოსარჩელის საცხოვრებელ ფართს და იყო მის სარგებლობაში. მოსარჩელე 

წარმოადგენდა მიწის ნაკვეთის კანონიერ მოსარგებლეს და შესაბამისად მიწის ნაკვეთი 

რომელიც იყო მოსარჩელის მფლობელობაში ამჟამად სახელმწიფოს სარგებლობაშია და 

წარმოადგენს ქუჩის ნაწილს, რაც სარჩელის დაკმაყოფილების საფუძველად ჩათვალა 

სასამართლომ. 

სააპელაციო სასამართლო: 



აპელანტის მითითებით, რ.შ-იანცს მოთხოვნა წარმოეშვა 1992 წლიდან, როდესაც მოხდა 

სახლის დანგრევა. სამოქალაქო კოდექსის 128.4 მუხლის მიხედვით კი, მოთხოვნის 

ხანდაზმულობის საერთო ვადა არის 10წელი, რაც გასულია რადგანაც საჩივარი 2004 წელს 

არის შემოსული სასამართლოში. აპელანტის მითითებით საქალაქო სასამართლო 

ვალდებული იყო ფაქტობრივი მონაცემები გამოეკვლია, რაც არ გააკეთა და საქმეზე 

არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო. 

სასაამრთლოს გადაწყვეტილება: სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა პირველი ინსტანციის 

გადაწყვეტილება იმ მოტივით, რომ პირველი ინსტანციის სასაამრთლომ არასწორად შეაფასა 

ფაქტობრივი გარემოებები და არასწორი მუხლი გამოიყენა. სასამართლომ განმარტა, რომ 

რადგანაც პრივატიზების მოთხოვნით არ მიუმართავს მოსარჩელეს გამგეობისათვის 

დადგენილ ვადაში, ამასთან იმის გათვალისწინებით, რომ ბინა დანგრეულია, ეს გარემოებები 

უნდა ჩაითვალოს აღნიშნული უფლების რეალიზაციაზე უარის ტოლფასად.  

სააპელაციო სასამართლოს განცხადებით მოსარჩელეს, ბინის დანგრევით მიყენებული 

ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლებაც არ გააჩნდა,, რადგანაც ახალი ბინის გამოყოფის 

შესახებ მოთხოვნა ზიანის ნატურით მოთხოვნაა, მაგრამ მოსარჩელეს გაშვებული აქ 

ხანდაზმულობის ვადა. 

საკასაციო სასამართლო: 

კასატორის მითითებით, სასამართლომ საქმე განიხილა რ.შ-იანცის დასწრების გარეშე. 

კასატორმა არ გაიზიარა სააპელაციო სასამრთლოს დასკვნა ხანდაზმულობის 3-წლიანი 

ვადის გაშვების შესახებ, რადგანაც 2004 წელს შეიტყო მან ზიანის ანაზღაურებაზე 

ვალდებული პირის შესახებ ინფორმაცია. 

სასამართლოს გადაწყვეტილება: 

რ.შ-იანცის საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ, გაუქმდა სააპელაციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება და საქმე ხელახალი განხილვისათვის დაუბრუნდა სააპელაციო 

სასამართლოს შემდეგ გარემოებათა გამო: 

საკასაციო სასამრთლომ მიიჩნია,რომ სააპელაციო სასამართლოს არ უმსჯელია იმის შესახებ, 

წარმოადგენდა თუ არა გამგეობის წერილი ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირებას, 

რადგანაც მითითებული წერილის თანახმად გამგეობა პირდება მოსარჩელეს, რომ მისი 

ბინით დაკმაყოფილების საკკითხს განიხილაცს ბინის გამოთავისუფლების შემთხვევაში. 

ზოგადი ადმინისიტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლის თანახმად კიი ადმინისტრაციული 

ორგანოს დაპირება არის ადმინისტრაციული ორგანოს წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც 

ადასტურებს, რომ მოცემული ქმედება განხორციელდება, რაც შეიძლება გახდეს 

დაინტერესებული მხარის კანონიერი ნდობის საფუძველი. სასამართლომ განმარტა, რომ 

კანონიერი ნდობის უფლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ 



ურთიერთობებშიგანსაკუთრებულ დატვირთვას ატარებს, რადგან ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივურთიერთობას თავისი არსით სუბორდინაციული ხასიათი გააჩნია. 

კანონიერი ნდობისუფლება იცავს პირს ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი 

შეცდომის და მომავალში განსახორციელებელი მოქმედების შეუსრულებლობისაგან. 

აღნიშნული ინსტიტუტის სრულფასოვანი დამკვიდრება უზრუნველყოფს მმართველობის 

კანონიერებას, სტაბილურობას, მის ავტორიტეტს საზოგადოებაში.      

     საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ ასეთ პირობებში, სააპელაციო სასამართლოს უნდა 

შეეფასებინა წარმოეშვა თუ არა რ.  შ-იანცს კანონიერი ნდობის უფლება გამგეობიდან პასუხის 

მიღებით და ასეთ ვითარებაში, არსებობდა თუ არა მოსარჩელის მოთხოვნის 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის საფუძველი ხანდაზმულობის მოტივით და მოსარჩელეს 

მოთხოვნის უფლების წარმოშობის სამართლებრივ საფუძველს წარმოადგენდა თუ არა 

ადმინისტრაციული ორგანოდან დაპირების მიღება. 

საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ სააპელაციო სასამართლომ გამოიყენა კანონი, 

რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა, არასწორად განმარტა იგი და არ გამოიკვლია საქმისათვის 

არსებით მნიშვნელობის გარემოებები და სათანადო შეფასება არ მისცა მათ.  

ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, საჩივარი დაბრუნდა სააპელაციო 

სასამართლოში ხელახალი განხილვისათვის. 

 


