
სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

საქმის დასახელება: 

ა. შ-ძე, პ. ბ-ძე საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთის 

ცენტრალური ბიუროს წინააღმდეგ. #¹ბს-1725-1679(კ-08), 30.06.2009. ადმინისტრაციულ და 

სხვა კატეგორიის საქმეთა პალატა.   

ფაქტობრივი გარემოებანი: 

2007 წლის 19 სექტემბერს ა. შ-ძე და პ. ბ-ძე იმყოფებოდნენ სოფელ ..., ყვირილას სანაპიროზე, 

სადაც პირუტყვს აძოვებდნენ. ამ დროს მათთან მივიდნენ გარემოს დაცვის ინსპექციის 

თანამშრომლები, რომლებმაც აღმოაჩინეს მდინარის პირას დაყრილი სილიკუმ მანგანუმი და 

შეადგინეს სამართალდარღვევათა ოქმი. გარემოს დაცვის ინსპექციის თანამშრომლებმა ა. შ-

ძე და პ. ბ-ძე-ს განუმარტეს, რომ აღნიშნულ სამართალდარღვევაზე ჯარიმა შეადგენდა 10-15 

ლარს. მოსარჩელეებმა ხელი მოაწერეს აქტს და ეგონათ, რომ ხელს აწერდნენ როგორც 

მოწმეები უკანონოდ მოპოვებული სილიკუმ მანგანუმის აღმოჩენის შესახებ. 2007 წლის 14 

ნოემბერს მოსარჩელეებმა მიიღეს დადგენილება ადმინისტრაციული სახდელის დადების 

შესახებ და ისინი დაჯარიმდნენ 1100 ლარით. 

პროცედურული ისტორია: 

ა. შ-ძე და პ. ბ-ძე-მ მიმართეს ქუთაისის სასამართლოს და მოითხოვეს გარემოს დაცვისა და 

ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გარემოს დაცვის ინსპექციის დასავლეთ ცენტრალური 

ბიუროს ზესტაფონის განყოფილების მიერ შედგენილი ოქმებისა და ადმინისტრაციული 

სახდელის დადების შესახებ პ. ბ-ძის მიმართ არსებული დადგენილების  ბათილად ცნობა 

უკანონობის გამო.  ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს 2008 წლის 23 ივნისის 

გადაწყვეტილებით ა.შ-ძისა და პ. ბ-ძის სარჩელი არ დაკმაყოფილდა უსაფუძვლობის გამო.  

საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრეს ა. შ-ძემ დაპ. ბ-ძემ, 

რომლებმაც მოითხოვეს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი 

გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2008 წლის 7 ოქტომბრის განჩინებით ა. შ-

ძისა და პ. ბ-ძის სააპელაციო საჩივარი არ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად, უცვლელი დარჩა 

ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება. სააპელაციო 

სასამართლოს განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრეს ა. შ-ძემ და პ.ბ-ძემ და მოითხოვეს 

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის განჩინების 

გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება.  

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი საკითხები: 

სააპელაციო სასამართლოს განჩინების კანონიერება. 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 



საკასაციო საჩივარიდა კმაყოფილდა ნაწილობრივ, გაუქმდა ქუთაისის სააპელაციო 

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2008 წლის 7 ოქტმობრის განჩინება და 

საქმე ხელახლა განსახილველად დაუბრუნდა იმავე სასამართლოს.  

დასაბუთება: 

სააპელაციო სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა, არასწორად 

განმარტა კანონი, სწორი შეფასება არ მისცა საქმის მასალებს, განჩინება იურიდიული 

თვალსაზრისით დაუსაბუთებელია. 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ დარღვეულია სსსკ-ის 105.2. მუხლის მოთხოვნები, რომლის 

მიხედვით სასამართლო აფასებს მტკიცებულებებს თავისი შინაგანი რწმენით, რომელიც 

უნდა ემყარებოდეს სასამართლო სხდომაზე მათ ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ 

განხილვას, რის შედეგადაც მას გამოაქვს დასკვნა საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე 

გარემოებების არსებობის ან არარსებობის შესახებ. მოცემული დავის განხილვისას 

სააპელაციო სასამართლომ უგულებელყო ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევა-დადგენის 

კანონისმიერი ვალდებულება, კერძოდ, არ გამიჯნა უდავო და სადავო ფაქტები.  

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ ადმინისტრაციული კანონმდებლობით 

დადგენილი სავალდებულო პროცედურების ჩაუტარებლობა არღვევს სამართლებრივი 

სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან და ფუნდამენტურ მოთხოვნას პროცედურული 

დემოკრატიის უზრუნველყოფის შესახებ, რომლის ხარისხი თავის მხრივ, უზრუნველყოფს 

სახელმწიფოს ქვეშევრდომების კანონიერ მოლოდინს _ ადმინისტრაციული ორგანოს 

მიერმმართველობის განხორციელება კანონიერების პრინციპის საფუძველზე, რასაც 

ადმინისტრაციულ სამართალში კანონიერი ნდობის უფლება ეწოდება. კანონიერი ნდობის 

უფლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ ურთიერთობებში განსაკუთრებულ 

დატვირთვას ატარებს, რადგან ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ ურთიერთობას თავისი 

არსით სუბორდინაციული ხასიათი გააჩნია. კანონიერი ნდობის უფლება იცავს პირს 

ადმინისტრაციული ორგანოს სამართლებრივი შეცდომის და მომავალში 

განსახორციელებელი მოქმედების შეუსრულებლობისაგან. აღნიშნული ინსტიტუტის 

სრულფასოვანი დამკვიდრება უზრუნველყოფს მმართველობის კანონიერებას, 

სტაბილურობას, მის ავტორიტეტს საზოგადოებაში. 

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის გამოვლენა და დამრღვევის დასჯა ემსახურება 

მმართველობის კანონიერებას, საჯარო წესრიგს, ხოლო პროცედურული მოქმედებების 

ჩატარების ვალდებულება, კერძო ინტერესის, ადამიანის უფლების მაქსიმალური დაცვის 

უზრუნველყოფას. მისი იგნორირების პირობებში ირღვევა ადმინისტრაციული სამართლის 

ასევე უმნიშვნელოვანესი ინსტიტუტი _ კერძო და საჯარო ინტერესების პროპორციულობის 

პრინციპი. 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ მიუკერძოებელ, ობიექტურ და სამართლიანადმ

ინისტრაციულ მართლმსაჯულებას უდიდესი როლი გააჩნია საქართველოს, როგორცსამა

რთლებრივი სახელმწიფოს შექმნაში, მეტიც, ეფექტიანმა მართლმსაჯულებამშეუქცევადი 

უნდა გახადოს ქვეყანაში დემოკრატიული ღირებულებების დამკვიდრება დაადამიანის 

უფლებების პატივისცემა, მმართველობისა და თვითმმართველობის ორგანოებისსამართლ

ით ბოჭვა, სახელმწიფო ინსტიტუტების ავტორიტეტის და ნდობის, ეროვნულისახელმწი

ფოს განცდის ხარისხის ამაღლება. 


