
ალექსანდრე მაჭარაშვილი 

საქმის დასახელება: 

„თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის წინააღმდეგ“ 

გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი: 

ბს-32-32(გ-08)                  26 თებერვალი, 2008 წელი 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა:  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა: ნათია წკეპლაძე 

(თავმჯდომარე, მომხსენებელი), მაია ვაჩაძე, ნინო ქადაგიძე.  

დავის საგანი 

დავა განსჯადობის შესახებ 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და პროცედურული ისტორია 

ლ. ს-მა სარჩელი აღძრა მოპასუხის _ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ  

მიმართ, რომლითაც მოითხოვა მოპასუხის დავალდებულება საკადასტრო რუკის 

ჩანაწერის საინვენტარიზაციო გეგმასთან შესაბამისობაში მოყვანა და უზუსტობის 

გასწორება. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიამ 

საქმე განსჯადობის წესით განსახილველად გადაუგზავნა თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას,  ეს უკანასკნელი კი არ დაეთანხმა 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მსჯელობას 

აღნიშნული საქმის სამოქალაქო კატეგორიად მიჩნევის თაობაზე და წამოიწყო დავა 

განსჯადობის შესახებ. სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ ლ. ს-ის სარჩელი მოპასუხე 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ თანდართულ მასალებთან ერთად 

განსჯადობის საკითხის გადასაწყვეტად გადაუგზავნა საქართველოს უზენაეს 

სასამართლოს. 

მხარეთა პოზიციები 

ა. ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის არგუმენტები:  ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიამ გამოიყენა ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი და მეორე 

მუხლები და განმარტა, რომ მოსარჩელის მოთხოვნა წარმოადგენდა სამოქალაქო 

კოდექსის ნორმებით რეგულირებად სამართლებრივ ურთიერთობას, რის გამოც, 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 26.1. მუხლის თანახმად, საქმე განსჯადობით 

გადაუგზავნა თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიას.  

ბ. სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის არგუმენტები: სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიამ 

გამოიყენა საჯარო რეესტრის დებულების მე-2, მუხლის “ა” და “ბ” ქვეპუნტები, 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 2”გ”, 243 მუხლები და განმარტა, რომ 

მოცემულ შემთხვევაში სახეზეა დავა ფიზიკურ პირსა და ადმინისტრაციულ ორგანოს 

შორის, რომელიც გამომდინარეობს ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან, 

რამდენადაც უძრავ ნივთებზე უფლების რეგისტრაციის განხორციელება განეკუთვნება 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს სარეგისტრაციო სამსახურის საჯარო 

უფლებამოსილებას და აღნიშნულ უფლებამოსილებას ადმინისტრაციული ორგანო 
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ახორციელებს საჯარო კანონმდებლობის “უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის 

შესახებ” კანონის საფუძველზე. 

სასამართლო გადაწყვეტილება:  

  ლ. ს-ის სარჩელი მოპასუხის _ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიმართ 

განსჯადობით განსახილველად დაექვემდებაროს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას; 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ კანონმდებელმა ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოებით საქმის განხილვის ძირითად ელემენტად განსაზღვრა დავის 

საგანი, რომელიც წარმოშობილია იმ სამართალურთიერთობიდან, რომელსაც საჯარო, 

კონკრეტულად, ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობა აწესრიგებს. 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ სარჩელი რომელიც მოითხოვს საჯარო 

რეესტრის დავალდებულებას გაასწოროს უზუსტობა არ გამომდინარეობს სამოქალაქო 

კოდექსით რეგულირებული ურთიერთობიდან (ასე მაგალითად, საკუთრების დადგენა), 

რა დროსაც ადმინისტრაციული ორგანოსათვის ქმედების განხორციელების დავალება 

თანამდევი იურიდიული შედეგი იქნებოდა, არამედ მოთხოვნა გამომდინარეობს 

ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან, კერძოდ, მოსარჩელის მოთხოვნა _ 

ადმინისტრაციული ორგანოსათვის უძრავი ნივთის სარეგისტრაციო ჩანაწერში 

არსებული უზუსტობის შესწორების დავალება ამ უკანასკნელის საჯარო სამართლებრივ 

უფლებამოსილებას წარმოადგენს. 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ რეალაქტის ცნების ქვეშ იგულისხმება 

ყველა ის მმართველობითი ღონისძიება, რომელიც მიმართულია არა სამართლებრივი, 

არამედ ფაქტობრივი შედეგის დადგომისაკენ (წარმოშობის, შეცვლის ან შეწყვეტისაკენ). 

სწორედ ეს ნიშანი განასხვავებს ამ ინსტიტუტს ადმინისტრაციული ორგანოს 

საქმიანობის სხვა სამართლებრივი ფორმებისაგან. ამასთან, ადმინისტრაციული 

ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმის სწორი კვალიფიკაცია პროცესუალური 

თვალსაზრისით წარმოადგენს აუცილებელ წინაპირობას სარჩელის სწორი ფორმის 

განსაზღვრისთვის, ხოლო ადმინისტრაციული სასამართლოს მეშვეობით უფლების 

დაცვა არ შემოიფარგლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით და 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით, არამედ ის, ასევე მოიცავს ადმინისტრაციულ 

რეალაქტსაც. 

საკასაციო სასამართლოს მიაჩნია, რომ მოცემულ სამართალურთიერთობას 

გააჩნია საჯარო სამართლებრივი ურთიერთობის დამახასიათებელი ყველა ელემენტი, 

კერძოდ, დავა დაკავშირებულია იმ სამართლებრივ ურთიერთობასთან, რომელიც 

გამომდინარეობს ადმინისტრაციული სამართლის კანონმდებლობიდან, კერძოდ, უძრავ 

ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის წესი რეგულირდება საჯარო სამართლის 

ნორმატიული აქტით _ “უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ” კანონით, 

ასევე სარჩელი აღძრულია მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოს მიმართ, რის გამოც 

სახეზეა ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 2.1. მუხლით განსაზღვრული 

პირობები, დავის ადმინისტრაციულ კატეგორიად მიჩნევისათვის. 


