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სასამართლოს გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 

საქმის დასახელება: 

„საქართველოს მოქალაქე თ.ს-შვილი ქ.თბილისის მერიის წინააღმდეგ“   

 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

საქმის N ბს-201-195 (კ-09)                       თარიღი:  03.02.2010. 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა: ნუგზარ სხირტლაძე 

(თავმჯდომარე, მომხსენებელი), ლევან მურუსიძე, ნინო ქადაგიძე.  

დავის საგანი 

 

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ნაწილის ბათილად ცნობა 

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

 

1997 წლის 13 ნოემბერს, თბილისის მუნიციპალიტეტმა მიიღო დადგენილება, რომლის 

საფუძველზეც მოპასუხეს დაუმაგრდა მოსარჩელის სახელზე რიცხული 2003 კვ.მ მიწის 

ნაკვეთიდან დაახლოებით 400 კვ.მ მიწის ფართი და სახლთმფლობელობის ნაწილი. 

მოსარჩელის მტკიცებით, არაპირდაპირი მფლობელისათვის(მოპასუხისთვის) მიწის 

ნაკვეთის ნაწილის და სახლთმფლობელობის გადაცემით პირდაპირი და უშუალო ზიანი 

მიადგა მოსარჩელის უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. მოსარჩელეს განმარტებით 

სადავო აქტი გამოცემულია სზაკ-ით გათვალისწინებული აქტის მომზადების და 

გამოცემის წესის დარღვევით, კერძოდ  ქ.თბილისის მერიამ დაარღვია 

დაინტერესებული მხარისთვის შეტყობინების ვალდებულება, არ გამოიკვლია ყველა 

მნიშვნელოვანი გარემოება, აგრეთვე მოპასუხემ არ გადაუგზავნა მოსარჩელეს სადავო 

აქტი. მოსარჩელის დასაბუთებით მოპასუხე ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაარღვია 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-13, 75-ე, 95-ე, 96.1, 97-ე, 98-ე, 99-ე მუხლები. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელემ მოითხოვა სადავო აქტის 

ბათილად ცნობა.  

 

პროცედურული ისტორია 

 

მოსარჩელემ სადავო ადმინისტრაციულო აქტის ბათილობის მოთხოვნით მიმართა 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს, რომელმაც 09.07.07წ. გადაწყვეტილებით არ 

დააკმაყოფილა მოსარჩელის მოთხოვნა სადავო ადმინისტრაციული აქტის გაუქმებასთან 

დაკავშირებით.  

მოსარჩელემ თბილისის საქალაქო  სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით 

გაასაჩივრა.  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 
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26.09.08წ. განჩინებით თ. ს-შვილის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა, 

უცვლელად დარჩა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიის 09.07.07წ. გადაწყვეტილება. 

მოსარჩელემ თბილისის სააპელაციო  სასამართლოს გადაწყვეტილება საკასაციო წესით 

გაასაჩივრა და გასაჩივრებული განჩინების გაუქმება და სასარჩელო მოთხოვნის 

დაკმაყოფილება მოითხოვა. საკასაციო სასამართლომ საქმე მიიღო არსებითად 

განსახილველად.  

მხარეთა პოზიციები 

ა. კასატორის არგუმენტები:  კასატორმა აღნიშნა, რომ თბილისის მერიამ და ლ. ვ-შვილმა 

სასამართლოს ვერ წარუდგინეს მტკიცებულებები, რომლებიც დაადასტურებდნენ 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის კანონიერებას და ლ. ვ-შვილის 

მიერ მერიისათვის აღნიშნული მიწის ნაკვეთის კანონიერი მოთხოვნის საფუძვლებს. 

კასატორმა აგრეთვე მიუთითა, რომ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის კანონიერება დაკავშირებული უნდა ყოფილიყო აქტის 

შინაარსთან, აქტში ასახული კონკრეტული ურთიერთობების მოწესრიგება უნდა 

შეესაბამებოდეს მისი გამოცემის სამართლებრივ საფუძველს, წინააღმდეგობაში არ უნდა 

მოდიოდეს ქვეყანაში მოქმედ სამართლებრივ აქტებთან, არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს 

სამართლებრივი სახელმწიფოს არსს და ქვეყნის ძირითად კანონს _ კონსტიტუციას. 

კასატორი თვლის, რომ სასამართლომ დაარღვია ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსის მე-19 მუხლის მოთხოვნები, ასევე არასწორად გამოიყენა ზაკ-ის 218-ე მუხლის 

მე-2 ნაწილი. 

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 

მოპასუხემ მიუთითა რომ სზაკ-ის 218-ე მუხლის მეორე ნაწილის იმპერატიული 

მოთხოვნის მიხედვით, არ შეიძლებოდა ამ კოდექსის მოქმედებამდე გამოცემული 

აღმჭურველი ადმინისტრაციული აქტის ბათილად ცნობა, თუ პირმა ამ აქტის 

საფუძველზე განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე რაიმე ქმედება, ხოლო 

ლ. ვ-შვილმა თბილისის მუნიციპალიტეტის კაბინეტის 13.11.97წ. ¹22.17.1228 

დადგენილების საფუძველზე, განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის ქმედება, 

მოიპოვა საკუთრების უფლება უძრავ ქონებაზე. ამდენად, სადავო აქტის გაუქმება 

შეუძლებელი იყო ზაკ-ის 218-ე მუხლის მეორე ნაწილის იმპერატიულ მოთხოვნათა 

შესაბამისად. 

სასამართლო გადაწყვეტილება:  

საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ. გაუქმდეს თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 26.09.08წ. განჩინება და საქმე 

ხელახალი განხილვისათვის გადაეცეს იმავე სასამართლოს; 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 
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საკასაციო პალატა თვლის, რომ სზაკ-ის 218-ე მუხლით კოდექსის ძალაში შესვლამდე 

გამოცემული ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობის წინაპირობების შეკვეცა არ 

გამორიცხავდა სასამართლოს მხრიდან სადავო აქტის მისი გამოცემის მომენტისათვის 

მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი შესაბამისობაზე მსჯელობის 

შესაძლებლობას. 

საკასაციო პალატა თვლის, რომ მოცემული ფაქტობრივი გარემოებების არსებობისას არ 

არ არის სზაკ-ის 218-ე მუხლის გამოყენების საფუძველი. საკასაციო პალატა აღნიშნავს, 

რომ ადმინისტრაციული აქტი, როგორც გენერალური მოწესრიგების, სამართლის 

ნორმის კონკრეტიზაციის და ინდივიდუალიზაციის აქტი, უნდა ემყარებოდეს 

სამართლებრივ საფუძველს მიუხედავად აქტის აღმჭურველი თუ ამკრძალავი 

ხასიათისა, რამდენადაც ერთი პირისათვის აღმჭურველი ხასიათის ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, შესაძლოა მესამე პირების უფლებების 

შეზღუდვა.  

საკასაციო პალატა ყურადღებას ამახვილებს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე და 

აღნიშნავს რომ მოპასუხის მიერ მიღებული დადგენილება მოსარჩელისათვის არის 

შემზღუდავი, ამკრძალავი, ვინაიდან ხსენებული აქტით თ. ს-შვილს ჩამოერთვა უფლება 

მიწის ნაკვეთზე და სახლთმფლობელობის ნაწილზე. ამდენად, სადავო აქტი შეიცავს 

როგორც აღმჭურველ, ასევე შემზღუდავ ნაწილს. უკანასკნელი ყოველთვის საჭიროებს 

საკანონმდებლო საფუძველს. შესაბამისად დავის საგანს შეადგენს ინდივიდუალური 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ორმაგი ზემოქმედების ძალით. ამ აქტის 

ამკრძალავი ნაწილის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა აქტის აღმჭურველი ნაწილის 

გამოცემა. საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ სზაკ-ის 218-ე მუხლის მოქმედება 

ვრცელდება იმ შემთხვევებზე, როდესაც ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი არ ზღუდავს მესამე პირის უფლებებს და კანონიერ ინტერესებს. 

საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია რომ მოსარჩელემ განახორციელა იურიდიული 

მნიშვნელობის მოქმედება, როდესაც დაარეგისტრირა საკუთრების უფლება საჯარო 

რეესტრში. სასამართლომ დაადგინა რომ რეესტრში რეგისტრაცია არის იურიდიული 

მნიშვნელობის მოქმედება.  

საკასაციო პალატა თვლის, რომ სზაკ-ის 218-ე მუხლი ვერ იქნება მიჩნეული სხვა პირთა 

უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შეზღუდვის ნებართვად, ამგვარი მიდგომა 

მოკლებულია რაიმე სამართლებრივ საფუძვლებს, აშკარად უპირისპირებს ხსენებულ 

ნორმას იერარქიით ზემდგომ, კერძოდ კონსტიტუციურ ნორმებს, ფაქტობრივად 

უტოლდება სასამართლოს უფლებაზე უარის თქმას, რომელიც თავისი არსით ყველა 

სხვა უფლების გარანტიას წარმოადგენს. 


