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თარიღი 

2009 წლის 2 დეკემბერი 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა: ნუგზარ სხირტლაძე 

(თავმჯდომარე, მომხსენებელი), ნინო ქადაგიძე, ლევან მურუსიძე 

დავის საგანი 

პრივატიზაციის ხელშეკრულების ბათილად ცნობა 

განხილული საკითხები 

დავის მხარეების იდენტურობა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ პროცესში 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და პროცედურული ისტორია 

2000 წლის 15 მარტს საქართველოს თავდაცვის სამინისტომ სარჩლელით მიმართა ვაკე-

საბურთალოს რაიონულ სასამართლოს და მოითხოვა საცხოვრებელი ბინის პრივატიზაციის 

ხელშეკრულების ბათილად ცნობა. ვაკე-საბურთალოს გადაწყვეტილება 2001 წლის 15 იანვრის 

გადაწყვეტილებით საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილება არ 

დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის და ხანდაზმულობის გამო.  

აღნიშნული გადაწყვეტილება უცვლელად იქნა დატოვებული თბილისის სააპელაციო 

სასამართლოსა (2003 წლის 14 მაისი) და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს (2004 წლის 20 

თებერვალი) განჩინებებით. სასამართლოებმა მიიჩნიეს, რომ ტავდაცვის სამინისტროს თავისი 

უფლების დარღვვევის შესახებ სადავო ბინის პრივატიზების ხელშეკრულების დადებისთანავე 

(1992 წლის 17 დეკემბერი) უნდა შეეტყო.  

2006 წლის 27 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას 

სასარჩელო განცხადებით მიმართა საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 

მოპასუხე ვ. პ-ოვის მიმართ, მესამე პირების საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და ა. კ-

შვილის მიმართ. მოსარჩელემ მოითხოვა ბინის პრივატიზების ბათილად ცნობა. მოსარჩელემ 

მიიჩნია, რომ პრივატიზაიის ხელშეკრულება დადებული იყო კანონმდებლობის მოთხოვნათა 

დარღვევით, რადგან პრივატიზაციის განხორციელების დროს პრივატიზაციის 

განმახორციელებლი ორგანო - სსრკ თავდაცვის სამინისტროს ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქი 

და მისი საბინაო-საექსპლოატაციო ნაწილის სახლმმართველობა - არ წარმოადგენდა სამართლის 

სუბიექტს, რომელიც სახელმწიფოს სახელით, საქართველოს რესპუბლიკის კუთვნილი ქონების 

პრივატიზაციის განხორციელებაზე იყო უფლებამოსილი. 



სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

ნინო ცატუროვა 
მოპასუხემ არ ცნო სარჩელი და განმარტა, რომ სასარჩელო განცხადება ხანდაზმული იყო, 

ვინაიდან პრივაზიტაცია 1992 წლის 17 დეკემბერს განხორციელდა. ამასთან, პრივატიზაციის 

კანონიერების შესახებ საკითხი ერთხელ უკვე განიხილა სასამართლომ, რომლითც მოსარჩელეს - 

საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს უარი ეთქვა სარჩელის დაკმაყოფილებაზე. 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 12.10.06წ.გადაწყვეტი

ლებით საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სარჩელი არდაკმაყოფილდა. კ

ოლეგიამ მიიჩნია, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარებისსამინისტრომ სარჩელით მიმა

რთა სასამართლოს იმავე ფაქტობრივი და სამართლებრივისაფუძვლით, რითაც საქართველოს თ

ავდაცვის სამინისტრომ, უკანასკნელის სარჩელისასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწ

ყვეტილებით ხანდაზმულობის გამო არდაკმაყოფილდა. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს 06.03.08წ. გადაწყვეტილებით დაკმაყოფილდასაქართველ

ოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დაა. კ-შვილის სააპელაციოსაჩივრები. 

პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილების შეცვლით მიღებულ იქნაახალი გადაწყვ

ეტილება, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სარჩელიდაკმაყოფილდა, ბათილად იქნა ც

ნობილი ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქისწარმომადგენელსა და ვ. პ-

ოვს შორის 17.12.92წ. დადებული პრივატიზაციის ხელშეკრულება. 

სააპელაციო სასამართლოს 06.03.08წ. გადაწყვეტილება საკასაციო წესით გასაჩივრდა ვ.პ-

ოვის მიერ, რომელმაც მოითხოვა გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმებით ახალიგადაწყვე

ტილების მიღება, ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს სასარჩელო მოთხოვნისდაკმაყოფი

ლებაზე უარის თქმა. 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ და სხვა კატეგორიის საქმეთაპალატი

ს 14.01.09წ. განჩინებით ვ. პ-

ოვის საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ.თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ა

დმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 06.03.08წ.გადაწყვეტილება გაუქმდა და საქმე ხელახალი გან

ხილვისათვის დაუბრუნდა იმავესასამართლოს. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 04.06.09წ.განჩინები

თ სააპელაციო საჩივრები დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ. თბილისის საქალაქოსასამართლოს ადმ

ინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 12.10.06წ. გადაწყვეტილების შეცვლითმიღებულ იქნა ახალი გ

ადაწყვეტილება (განჩინება); შეწყდა საქმის წარმოება საქართველოსეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს სარჩელის გამო 17.12.92წ. ვ. პ-

ოვსა და რუსეთისფედერაციის ამიერკავკასიის სამხედრო ოლქის წარმომადგენელს შორის დადე

ბულიპრივატიზაციის ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შესახებ. 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 04.06.09წ.განჩინება

ზე კერძო საჩივრები შეიტანეს ა. კ-შვილმა და საქართველოს თავდაცვისსამინისტრომ. 

მხარეთა პოზიციები 

ა.კ-

შვილმა მიუთითა, რომ ,,საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის,უფლებამოსილებისა და საქმი
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ნინო ცატუროვა 
ანობის წესის შესახებ” საქართველოს კანონის მიხედვით, 

სამინისტრო იყო აღმასრულებელი ორგანო, ხელისუფლების განმახოციელებელი ორგანო,რომე

ლიც უზრუნველყოფდა სახელმწიფო მმართველობას. საპროცესოსამართალურთიერთობებში ეკ

ონომიკური განვითარების სამინისტრო მონაწილეობდაროგორც მხარე და არა როგორც სახელმწ

იფოს წარმომადგენელი. საქართველოს თავდაცვისსამინისტრომ კერძო საჩივარში აღნიშნა, რომ 

სამართალწარმოებაში სამინისტროებიმონაწილეობას იღებდნენ კანონმდებლობით მინიჭებული

 კომპეტენციის ფარგლებში დაწარმოადგენდნენ დამოუკიდებელ საპროცესო სუბიექტებს. აგრეთ

ვე აღნიშნა, რომ მართალია,სახელმწიფო მატერიალურ სამოქალაქო სამართალურთიერთობაში მ

ონაწილეობდა მისიორგანოების მეშვეობით, თუმცა, მათ მაინც ჰქონდათ დამოუკიდებელი საპრ

ოცესოუფლებაუნარიანობა. 

თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელმა მიიჩნია, რომ თავდაცვის სამინისტროს და 

ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს დავის საფუძვლები განსხვავებულია. 

სასამართლო გადაწყვეტილება:  

ა. კ-შვილის და საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კერძო საჩივრები არ უნდა 

დაკმაყოფილდეს. უცვლელად დარჩეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის 04.06.09 წ. განჩინება. 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

სასამართლომ ყურადღება გაამახვილა საქმის ფაქტობრივ გარემოებებზე და აღნიშნა, რომ 

დაუსაბუთებელია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს კერძო საჩივარში მოყვანილი 

მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თავდაცვის სამინისტროს და ეკონომიკური განვითარების 

სამინისტროს დავის საფუძვლების განსხვავებულია. პრივატიზაციის ხელშეკრულების 

ბათილად ცნობის შესახებ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს იმ 

მოთხოვნის მსგავსია, რომელზედაც არსებობს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო აქტები. 

განსახილველ შემთხვევაში დავის საგნის გარდა იდენტურია აგრეთვე დავის მხარეებიც. ორივე 

შემთხვევაში მოსარჩელეთა სამართლებრივ მიზანს, ინტერესს წარმოადგენდა სახელმწიფო 

ქონების უკან დაბრუნება. ორივე შემთხვევაში სამინისტროები მოქმედებდნენ სახელმწიფოს 

ინტერესებში, საჯარო დაწესებულებას თავისი ინტერესი არ აქვს, ის იცავს სახელმწიფო 

ინტერესს. 

საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ სამინისტროები იქმნება სახელმწიფოებრივი დასაზოგად

ოებრივი ცხოვრების განსაზღვრულ სფეროში სახელმწიფო მმართველობისა დასახელმწიფო 

პოლიტიკის განხორციელების მიზნით. 

«საქართველოს მთავრობისსტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახე

ბ» კანონის თანახმად,სამინისტრო არის აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებე

ლი ორგანო, რომელიცგანსაზღვრულ სფეროში უზრუნველყოფს სახელმწიფო მმართველობა

ს. სამინისტრო არწარმოადგენს იურიდიულ პირს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირია

 სახელმწიფო,რომელიც სკ-ის 24-



სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

ნინო ცატუროვა 
ე მუხლის მიხედვით, სამართალურთიერთობებში მონაწილეობს მისიორგანოების მეშვეობი

თ. ამდენად, ორივე შემთხვევაში საქართველოს თავდაცვისა დაეკონომიკური განვითარების

  სამინისტროები საჯარო სამართლის იურიდიული პირის –

სახელმწიფოს სახელით მოქმედებდნენ. 

საკასაციო სასამართლო დაეთანხმა თავდაცვის სამინისტროს მოსაზრებას იმასთან 

დაკავშირებით, რომ, ზოგადად, სამართალწარმოებაში სამინისტროები მონაწილეობას 

იღებენ კანონმდებლობით მინიჭებული კომპეტენციის ფარგლებში. სახელმწიფოორგანოების

კომპეტენციის სხვაობა განაპირობებს ამ ორგანოთა უფლება-მოვალეობების 

სხვაობას, რაც იწვევს თვითეული ორგანოსათვის დამოუკიდებელი პროცესუალურისტატუს

ის აღიარებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფოორგანოებ

ი სახელმწიფო ინტერესს წარმოადგენენ, ისინი დამოუკიდებელი საპროცესოსუბიექტებია. ს

ხვადასხვა სამინისტროებს განსხვავებული უფლებები და მოვალეობები აქვთ,რომლებიც ერ

თმანეთისაგან როგორც შინაარსით, ისე მოცულობით განსხვავდებიან.კომპეტენციების სრუ

ლი დამთხვევა ზოგადი წესების მიხედვით არ უნდა მოხდეს,შესაბამისად, სამინისტროების

კომპეტენციების სხვაობა განაპირობებსუფლება-

მოვალეობების მოცულობასა და შინაარს შორის სხვაობას, რაც თავისთავად 

გულისხმობს თითოეული მათგანის დამოუკიდებელ საპროცესო სტატუსს. მართალია,საქარ

თველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს თავდაცვისსამინისტ

როს კომპეტენციები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, მაგრამ მოცემულ შემთხვევაშიმათი კომ

პეტენციები სადავო უძრავი ქონების მიმართ იდენტურია. 

საკასაციო პალატა აღნიშნავს, რომ 

მრავალმხრივი რეფორმების გატარების პირობებში ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორისკომ

პეტენცია გარკვეული დინამიურობით ხასიათდება. ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორისკომ

პეტენციის გადანაწილება არ იწვევს კანონიერ ძალაში შესული სასამართლოს აქტითგადაწყ

ვეტილი საკითხის ხელახალი განხილვის შესაძლებლობას. კერძო საჩივრებისავტორთა მოსა

ზრებების გაზიარების შემთხვევაში სასამართლოს გადაწყვეტილებისიურიდიული შედეგი 

დამოკიდებული იქნებოდა დავის საგნის _ უძრავი ქონების მიმართსახელმწიფო ორგანოებ

ის უფლებამოსილების გადანაწილებაზე, ამგვარი მიდგომა კიშედეგად გამოიწვევს პერმანენ

ტული სამართლებრივი გაურკვევლობის მდგომარეობას,ერთიდაიმავე დავის რამდენიმეჯერ

 განხილვას. აღნიშნული ფაქტობრივად უტოლდებაკანონიერ ძალაში შესული სასამართლო 

აქტების კანონიერების და დასაბუთებულობისკიდევ ერთი, დამატებითი პროცედურის დაშ

ვებას, სასამართლო აქტების გადასინჯვისდადგენილი პროცედურის შეცვლას. 

 


