
თეონა ფირანიშვილი 

4 ივნისი, 2013 

სასამართლოს გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

 

საქმის დასახელება: 

„საქართველოს მოქალაქე ნ.ნ-ე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის 

ზედამხედველობის ადგილობრივი სამსახურის წინააღმდეგ“   

 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

საქმის N: ბს-787-761(კ-10);  თარიღი:  13.04.2011. 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა: ნუგზარ 

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

დავის საგანი 

არქიტექტურულ-სამშენებლო სამართალდარღვევისთვის დაჯარიმება, 

მოსარჩელის უფლებამონაცვლეობა, საქმის წარმოების შეწყვეტა.  

 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები 

 მოსარჩელე გ.ც-მ 2008 წლის 29 იანვარს უძრავი ქონების რეგისტრაციის 

საფუძვლად საკუთრების უფლება მიიღო ქობულეთის 

მუნიციპალიტეტის საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის მიერ. 

კომისიის მიერ საკუთრების უფლების მინიჭება მოხდა „ფიზიკური და 

კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობაში 

(სარგებლობაში) არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების 

აღიარების შესახებ“ კანონის და საქართველოს პრეზიდენტის N525 

ბრძანების შესაბამისად. პირს საკუთრებაში გადაეცა ქ. ქობულეთის ... 

გამზ-ში მდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 

ნაკვეთი 1500 კვ.მ და შენობა-ნაგებობა 667,9 კვ.მ ფართობი.  

 

 2007 წლის 27 დეკემბერს მიწერილობა ჩაბარდა გ.ც.-ს რომლის 

თანახმად, მას უნდა წარმოედგინა ქ.ქობულეთში მდებარე საცხოვრებელ 

სახლისა და დამხმარე ნაგებობის საპროექტო დოკუმენტაცია, რაც მან არ 

შეასრულა. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის 

სამსახურის თქმით, მოსარჩელის მიერ წარმოდგენილ საპროექტო 

დოკუმენტაციაში საცხოვრებელ სახლზე და დამხმარე ნაგებობებზე 

წარმოებული დაშენებები არ იყო დაფიქსირებული, შესაბამისად 

იკვეთებოდა საცხოვრებელ სახლზე, სამშენებლო მიჯნაზე არსებული 

ღიობების უკანონობა. პრეზიდენტი #660 ბრძანებულება კი არ 

ითვალისწინებს ობიექტის ან მისი ნაწილის ლეგალიზებას თუ ის 

ეწინააღმდეგება კანონის მოთხოვნებს. მხოლოდ ზედამხედველობის 
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სამსახურს შეუძლია შეწყვიტოს საქმის წარმოება ლეგალიზებაზე თუკი 

მიიჩნია, რომ შენობის უკანონობის გამო არ უნდა მოხდეს ლეგალიზება.  

 

 2008 წლის 7 თებერვალს ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 

ზედამხედველობის სასამხურის დადგენილებით, „სამშენებლო 

საქმიანობის შესახებ“ კანონის მე-6 მუხლის, „არქიტექტურულ-

სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის შესახებ“ 

კანონის 4.7 მუხლის საფუძველზე გ.ც-ე. 2000 ლარით დაჯარიმდა 

საცხოვრებელ სახლზე მესამე სართულისა და დამხმარე ნაგებობებზე 

მეორე სართულის ნებართვის გარეშე დაშენებისათვის, გ.ც-ე 

დაჯარიმდა აგრეთვე 500 ლარით მიწერილობის 

შეუსრულებლობისათვის.  

 

პროცედურული ისტორია 

 

 მოსარჩელე გ.ც-ემ მიმართა ქუთაისის რაიონულ სასამართლოს, 

რომელმაც 25.07.08 წლის გადაწყვეტილებით არ დააკმაყოფილა 

მოსარჩელის მოთხოვა დადგენილების გაუქმებასთან დაკავშირებით.  

 მოსარჩელემ რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო 

წესით გაასაჩივრა.  

 05.11.08 წელს გარდაიცვალა მოსარჩელე გ.ც-ე, და საქმეში გ.ც-ის 

უფლებამონაცვლედ ჩაერთო  მისი მეუღლე ნ.ნ-ე. სააპელაციო 

სასამართლომ 05.03.2010 წელს მიიღო განჩინება, სარჩელი არ 

დააკმაყოფილა და უცვლელად დატოვა რაიონული სასამართლოს 

გადაწყვეტილება.  

მხარეთა პოზიციები 

ა. კასატორის არგუმენტები:  მისი მტკიცებით, სააპელაციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილება არ არის დასაბუთებული, რადგან გაუგებარია რატომ აქვს 

უფლება ადმ. ორგანოს წარმოების დაწყებამდე დაკანონებულ საკუთრებაზე 

გაავრცელოს სანქციები. ადმ. ორგანოს არ დაუსაბუთებია რომ 20 წლის წინ 

დასრულებულ სახლზე უკანონო მიშენება მხოლოდ ეხლა რატომ აღმოაჩინა 

და რატომ დაეკისრა მისი სანქცია მოსარჩელეს.  

ბ. მოპასუხის არგუმენტები 

მოსარჩელემ არ წარმოადგინა მიწერილობაზე პასუხი და მიშენება არ იყო 

კანონის თანახმად განხორციელებული. ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 

განცხადებით, მხოლოდ მას აქვს უფლებამოსილება რომ შეწყვიტოს 

ლეგალიზების საქმის წარმოება, თუ შენობა უკანონოდ არის აშენებული. 
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ამიტომ მოხდა დაჯარიმებაც და მოითხოვეს საპროექტო დოკუმენტაციის 

წარდგენაც.  

 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუქმდა სააპელაციო 

სასამართლოს განჩინება და შეწყვიტა საქმის წარმოება მოსარჩელის არ-

არსებობის გამო. უზენაესმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ გ.ც-ეს 

გარდაცვალების შემდეგ უფლებამონაცველობა არ უნდა გადასულიყო მის 

მეუღლეზე, რადგან არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში 

სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობა დგება მხოლოდ იმ სუბიექტის 

მიმართ, რომელმაც ჩაიდინა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება. სასამართლომ 

მიიჩნია, რომ პასუხისმგებლობა სამართალდარღვევისათვის არ წარმოადგენს 

მემკვიდრეობის ნაწილს. ახალ მესაკუთრეს შეიძლება დაეკისროს მხოლოდ 

დარღვევის გამოსწორება. თუმცა დამატებითი ვალდებულების სახით ამ 

შემთხვევაში მოსარჩელეს არ დაკისრებია მიშენების დემონტაჟი. უზენაესმა 

სასამართლომ მიიჩნია, რომ სადავო სამართალურთიერთობის ხასიატიდან 

გამომდიანრე,  გარდაცვლილი მოსარჩელის მემკვიდრე არ წარმოადგენს მის 

უფლებამონაცვლეს სამშენებლო სამართალდარღვევის პასუხისმგებლობის 

განმსაზღვრელი კანონმდებლობა არ შეიცავს უფლებამონაცვლეობის დამდგენ 

ნორმას, (განსხვავებით საგადასახადო კანონმდებლობისგან). 

სამართალდარღვევის ჩადენისათვის ჯარიმის მემკვიდრისთვის დაკისრება 

ეწინააღმედეგება ისეთ ფუნდამენტურ პრინციპს, როგორიცაა -

სამართალდარღვევისათვის ბრალის გარეშე პასუხისმგბელობის 

დაუშვებლობა და სხვისი მოქმედების გამო პასუხისმგებლობის დაკისრება.  

შესაბამისად,  მოსარჩელის გარდაცვალება იწვევს პროცესუალური 

წინამძღვარის არ არსებობას და ხდება საქმის შეწყვეტის საფუძველი.  

 

 


