
2005 წლის 1 ივნისის ს.ლ.–მ ზესტაფონის რაიონულ სასამართლოში აღძრა სარჩელი საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოსა და სოფელი როდინოულის საკრებულოს მიმართ, 

რომლითაც მოითხოვა მიღება–ჩაბარების აქტის ბათილად ცნობა.   

ფაქტობრივი გარემოებები: 

1995 წლის 28 აპრილი – გაიცა 1,25 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის მიღება–ჩაბარების აქტი  

მოსარჩელის დედაზე – ჟ.ლ–ზე, რომელიც I კატეგორიის კომლს მიეკუთვნებოდა.  

1997 წელი – ჟ.ლ გარდაიცვალა. 

1998 წლის 21 ოქტომბერი – მოსარჩელე იღებს კანონისმიერ მემკვიდრეობის მოწმობას, რის 

საფუძველზეც როდინოულის გამგეობის სხდომის გადაწყვეტილებით აღდგენილ იქნა ს.ლ–

ის სამემკვიდრეო კომლი (1,25 ჰა მიწის ნაკვეთი, სახლი და უძრავ–მოძრავი ქონება). 

2005 წლის მაისი – მოსარჩელისთვის ცნობილი ხდება, რომ 1998 წლის 25 ნოემბერს მიწის 

მართვის სამმართველომ გასცა მიწის ნაკვეთის მიღება–ჩაბარების აქტი, რომლითაც ჟ.ლ–ს 

განესაზღვრა მეორე კატეგორია.  

 

პროცედურული ისტორია / დასაბუთება: 

მოსარჩელის თქმით, მიწის მართვის სამმართველომ მას ყოველგვარი განხილვის გარეშე 

შეუცვალა კატეგორია და აქტი, რომელიც 1995 წელს იყო გაცემულ ჟ.ლ–ს სახელზე, ხოლო 

1998 წელს ს.ლ–ს სახელზე აღირიცხა. მოსარჩელის თქმით, აღნიშნული აქტის გამოცემით 

შეილახა მისი, როგორც მესაკუთრის უფლებები და აქტი მიღებულ იქნა ადმინისტრაციული 

კოდექსის მე–60, სამოქალაქო კოდექსის 170–ე და საქართველოს კონსტიტუციის 21–ე 

მუხლების მოთხოვნათა დარღვევით. 

ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ 2005 წლის 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებით ს.ლ–ის 

სარჩელი არ დააკმაყოფილა.  

დასაბუთება: 

1. ს.ლ–ს და ლ. და ნ. ლ–ებს შორის წლების განმავლობაში მიმდინარეობდა დავა, რის 

გამოც, მიწის რეფორმის კომისიისა და რაიონის მიწის მართვის სამმართველოს 

მოუხდა ჟ.ლ–ზე გაცემული კატეგორიის სისწორის შემოწმება. შემოწმების შედეგად 

დადგინდა, რომ ჟ.ლ რეალურად II კატეგორიას მიეკუთვნებოდა, რის შემდეგაც მას 

გამოეყო  0,75 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. ჟ.ლ მეორე კატეგორიაში გადაყვანილ იქნა 

მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 290–ე დადგენილებით დაწესებული ნორმების 

დაცვით.  



2. მოსარჩელისთვის სადავო აქტის არსებობის საკითხი 2000 წლიდან იყო ცნობილი. 

კერძოდ, 2000 წლიდან ნ.ლ–ის მიმართ სისხლის სამართლის წარმოების პერიოდიდან, 

სადაც იგი დაზარალებულ მხარეს წარმოადგენდა. გამოძიების მასალებში 

მითითებული იყო კატეგორიის ცვლილების შესახებ და სისხლის სამართლის საქმეს 

თან ერთვოდა სადავო აქტი.  

3. სასამართლომ სარჩელი ხანდაზმულად მიიჩნია ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსის 22–ე მუხლის საფუძველზე.  

 

ს.ლ–მ ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება გაასაჩივრა სააპელაციო წესით,  მოითხოვა 

ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილების მიღებით 

სარჩელის დაკმაყოფილება.  

აპელანტის განმარტებით ჟ.ლ სწორედ I კატეგორიას მიეკუთვნებოდა და აკმაყოფილებდა ამ 

კატეგორიაში მოხვედრის წინაპირობებს, რისი დადასტურებაც საარქივო ამონაწერების 

საშუალებით არის შესაძლებელი. ჟ.ლ–ს გარდაცვალებიდან ერთი წლის შემდეგ 

როდინოულის თემის საკრებულოს გადაწყვეტილებით ს.ლ–ს გადაეცა საცხოვრებელი სახლი 

და 1,25 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. ამავე წელს ზესტაფონის მიწის სამმართველომ შეცვალა  

აქტი და არ შეატყობინა მას, რითაც დაარღვია ადმინისტრაციული კოდექსის მე–60 მუხლი.  

ს.ლ. სასამართლოს მსჯელობას ხანდაზმულობის ნაწილში უსაფუძვლოდ მიიჩნევს, რადგან 

აქტის ცვლილების შესახებ მისთვის მხოლოდ 2005 წელს გახდა ცნობილი. აპელანტის 

მოსაზრებით, სასამართლომ არაობიექტურად განიხილა საქმე, არ გაითვილისწინა არსებული 

ფაქტობრივი გარემოებები და არასწორად ჩართო საქმეში მესამე პირები.  

ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ აღნიშნული 

სააპელაციო საჩივარი დააკმაყოფილა და შესაბამისად გაუქმდა ზესტაფონის რაიონული 

სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

დასაბუთება: 

1. 2005 წლის 16 ივნისს გაცემული ცნობით დადგინდა, რომ 1998 წლის 25 ნოემბერს 

როდინოულის თემის გამგეობის სხდომაზე ჟ.ლ–სთვის I კატეგორიის გაუქმებისა და 

მისი II კატეგორიაში გადაყვანის საკითხი საერთოდ არ განხილულა, შესაბამისად არც 

რაიმე დადგენილება მიღებულა.  

2. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის 1992 წლის 6 თებერვის დადგენილების მე–2 

მუხლის თანახმად, საქართველოს რესპუბლიკაში სასოფლო–სამეურნეო 

დანიშნულების მიწების რეფორმასთან დაკავშირებით, საკომლო მიწის ნაკვეთის 

გადაცემა განხორციელდა 1992 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით რიცხული კომლების 



მიხედვით, ხოლო ჟ.ლ–ს კომლი 1992 წლის ივნისისთვის აღრიცხული იყო როგორც 

პირველი კატეგორიის კომლი.  

3. სამოქალაქო კოდექსის 11.3 მუხლის თანახმად, ფიზიკური პირის უფლებაუნარიანობა 

წყდება მისი გარდაცვალებით. აქედან გამომდინარე, ჟ.ლ–ს გარდაცვალების სემდეგ 

კომლის კატეგორიის სტატუსის შეცვლისთვის სამართლებრივი საფუძველი არ 

არსებობდა.  

4. უსაფუძვლო იყო სარჩელზე ხანდაზმულობის მოტივით უარის თქმა, ვინაიდან ს.ლ–ს 

თქმით, 1998 წლის 25 ნოემბრივ მიწის ნაკვეთის მიღება–ჩაბარების აქტი მან 

ოფიციალურად მხოლოდ 2005 წლის მაისში მიიღო. არ არსებობს იმის მტკიცებულება, 

რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ უშუალოდ გადასცა ან ფოსტის მეშვეობით 

გააგზავნა ადმინისტრაციული აქტი.  

სააპელაციო სასამართლოს განჩინება საკასაციო წესით გაასაჩივრა მესამე პირმა ლ.ლ–მ, 

რომელმაც მოითხოვა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი 

გადაწყვეტილებით სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა. რაც იმით დაასაბუთა, რომ 

სასამართლომ სათანადოდ არ გამოიკვლია საქმეში არსებული მტკიცებულებები, კერძოდ კი 

არ გაეცნო მოწმეთა ჩვენებებს. ს.ლ–ის ჩვენებიდან ჩანს, რომ მან 2000 წელს იცოდა 

კატეგორიის შეცვლის და ახალი აქტის გამოცემის თაობაზე. სასამართლომ მითითება 

გააკეთა ადმინისტრაციული კოდექსის 58–ე მუხლზე, რომლის თანახმადაც ს.ლ–ს აქტი 

პირადად ან ფოსტით უნდა ჩაჰბარებოდა და დაედასტურებინა ხელმოწერით, თუმცა ეს წესი 

მხოლოდ მაშინ გამოიყენება თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი, სამოქალაქო 

კოდექსის 130–ე მუხლით კი ხანდაზმულობის ვადის დენა იწყება იმ მომენტიდან, როდესაც 

პირი შეიტყობს ან მას უნდა შეეტყო უფლების დარღვევის შესახებ. კასატორის განარტებით, 

ს.ლ–მ მემკვიდრეობით მიიღო მხოლოდ სახლი, მიწის გარეშე, ვინაიდან მიწა იმ დროისთვის 

არ იყო რეგისტრირებული საჯარო რეესტრში.  

საკასაციო სასამართლომ ლ.ლ–ს საკასაციო საჩივარი არ დააკმაყოფილა და უცვლელად 

დატოვა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება. 

დასაბუთება: 

1. საკასაციო სასამართლომ ჩათვალა, რომ საჩივარში მითითებულ დარღვევებს ადგილი 

არ ჰქონია  და არ არსებობს გადაწყვეტილების გაუქმების სამართლებრივი 

საფუძველი.  

2. საკასაციო სასამართლო არ იზიარებს კასატორის აზრს ხანდაზმულობასთან 

დაკავშირებით, ვინაიდან მას მიაჩნია, რომ სააპელაციო სასამართლომ სადავო 

მიღება–ჩაბარების აქტი არასწორად მიიჩნია ადმინისტრაციულ სამართლებრივ 

აქტად. თუმცა ეს შეცდომა გადაწყვეტილების გაუქმების საფუძველს არ წარმოადგენს, 

ვინაიდან არსებითი გავლენა შედეგზე  მას არ მოუხდენია. საკასაციო სასამართლომ 

განმარტა, რომ მიწის მიღება–ჩაბარების აქტი წარმოადგენს არა ადმინისტრაციულ–



სამართლებრივ აქტს, არამედ მხარეთა ორმხრივი ნების გამოვლენას – 

ხელშეკრულებას. სასამართლოს განმარტებით, კონკრეტულ შემთხვევაში მიწის 

მიღება–ჩაბარების აქტი, მიუხედავად იმისა, რომ ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 

და ადმინისტრაციული კანონმდებლობის საფუძველზე არის გაცემული, არ 

წარმოადგენს ადმინისტრაციულ აქტს. აღნიშნულს სასამართლო ასაბუთებს 

შემდეგნაირად: აქტის გამოცემით განხორციელებული ქმედება არ ყოფილა 

მიმართული ადმინისტრაციული ორგანოს ნების შესაბამისად სავალდებულო ძალით 

უშუალო სამართლებრივი შედეგის წარმოშობისკენ, აქტის საფუძველზე ორგანომ 

გადასცა, ხოლო პირმა ჩაიბარა მიწის ნაკვეთი, რითაც ორივე მხარის ნება 

გამოვლინდა. ადმინისტრაციული ორგანო კი არ აიძულებს მიმღებს კანონით 

აქტისთვის მინიჭებული სავალდებულო ძალით ჩაიბაროს მიწის ნაკვეთი, არამედ 

აძლევს მხარეს ნების გამოვლენის საშუალებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ მიღება–

ჩაბარების აქტი წარმოადგენს არა ადმინისტრაციულ–სამართლებრივ აქტს, არამედ 

ხელშეკრულებას – მხარეთა ორმხრივი ნების გამოვლენას, რომელიც მიმართულია 

სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობისკენ. მისი გამოცემა წარმოადგენს 

მხარეთა საერთო მიზნისკენ მიმართულ ნების გამოხატვას. შესაბამისად, ვერ იქნება 

გამოყენებული ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22.3 მუხლით 

ინდივიდუალურ–ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტის გასაჩივრების 

ერთთვიანი ხანდაზმულობის ვადა, ვინაიდან რელევენტურია სამოქალაქო კოდექსის 

129.1 მუხლი, რომელიც უძრავ ნივთებთან დაკავშირებული სახელშეკრულებო 

მოთხოვნებისთვის 6–წლიან ვადას განსაზღვრავს. აქედან გამომდინარე, 

სასამართლომ არ გაიზიარა კასატორის მოსაზრება სასარჩელო მოთხოვნის  

ხანდაზმულად მიჩნევის შესახებ.   

 

დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ კასატორის მიერ წარმოდგენილი დასაბუთება არ 

წარმოადგენს საკმარის საფუძველს გასაჩივრებილი გადაწყვეტილების გაუქმებისთვის, 

აქედან გამომდინარე, საკასაციო საჩივარი არ უნდა დაკმაყოფილდეს და უცვლელად დარჩეს 

სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება.  

 

 

 

 

 


