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2005 წლის 31 ოქტომბერი 

სასამართლო კოლეგია და შემადგენლობა  

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა: კონსტანტინე კუბლაშვილი (თავმჯდომარე), 

გიორგი ქაჯაია (მომხსენებელი), მიხეილ გოგიშვილი, მაია ვაჩაძე, ნუგზარ სხირტლაძე, ნანა 

კლარჯეიშვილი, ბესიკ კობერიძე, როზა ნადირიანი, ირაკლი ბიბილაშვილი 

დავის საგანი 

საკასაციო საჩივრის დასაშვებობა 

განხილული საკითხები 

საკასაციო საჩივრის შეტანის ვადის ათვლა ახალი კანონმდებლობის მიღების პირობებში 

საქმის ფაქტობრივი გარემოებები და პროცედურული ისტორია 

საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს რეორგანიზაციის შედეგად, მოსარჩელე გათავისუფლდა 

დაკავებული თანამდებობიდან, რაც გაასაჩივრა სასამართლო წესით. მისი სარჩელი დაკმაყოფილდა, რაც 

გასაჩივრებულ იქნა მოპასუხის მიერ ჯერ სააპელაციო, ხოლო შემდეგ საკასაციო წესით. 

თბილისის საოლქო სასამართლოს ადმინისტრაციული სამართლისა და საგადასახადო საქმეთა სააპელაციო 

პალატის გასაჩივრებული 2005 წლის 16 ივნისის განჩინება გამოტანილი იყო სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 397.1-ე მუხლის ძველი რედაქციის მოქმედების პერიოდში, რომლითაც საკასაციო საჩივრის 

შეტანის ვადა 14 დღით იყო განსაზღვრული და სააპელაციო სასამართლოსაც სწორედ 14 დღე აქვს  

მითითებული გასაჩივრების ვადად მხარისთვის  დასაბუთებული განჩინების გადაცემის მომენტიდან. 2005 

წლის 23 ივნისის კანონით, მითითებულ 397.1 მუხლში ცვლილებები იქნა შეტანილი და  საკასაციო 

საჩივრის შეტანის ვადად ერთი თვე დადგინდა.  

მხარეთა პოზიციები 

ნ. სხირტლაძე თავის საკასაციო განცხადებაში აღნიშნა, რომ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების 

სამინსიტროს საკასაციო საჩივარი შეტანილი იყო კანონით გათვალისწინებული 14 დღიანი ვადის 

დარღვევით, ვინაიდან გასაჩივრებული განჩინება ამ უკანასკნელმა ჩააბარა 2005 წლის 12 ივლისს, ხოლო 

საკასაციო საჩივარი ფოსტას ჩაბარდა 27 ივლისს და ითხოვა საკასაციო საჩივრის განუხილველად 

დატოვება. 

სასამართლო გადაწყვეტილება:  

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს საკასაციო საჩივარი მიღებულ იქნეს წარმოებაში. 

გადაწყვეტილების  დასაბუთება: 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 1.2-ე მუხლის 

თანახმად, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში 

გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი, ხოლო სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 1.2-ე მუხლით დადგენილია, რომ სამოქალაქო  საქმეების წარმოება ხორციელდება საპროცესო 



სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე შინაარსი 

ნინო ცატუროვა 
კანონმდებლობით, რომელიც მოქმედებს საქმის განხილვის, ცალკეული საპროცესო მოქმედების 

შესრულების ან სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების დროს.   

საკასაციო პალატა განმარტავს, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში გამოყენებული უნდა იქნეს სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის 1.2 მუხლით დადგენილი ამ კოდექსის დროში მოქმედების პრინციპი, რომლიდანაც 

გამომდინარეობს შემდეგი დასკვნა:  თუ საკასაციო საჩივრის შეტანა მოხდა ახალი სამოქალაქო საპროცესო 

კანონის ამოქმედებამდე, ხოლო შემდეგ მიღებული იქნა ახალი კანონი (რასაც ადგილი აქვს კონკრეტულ 

შემთხვევაში), სასამართლო იყენებს  ახალ კანონს, დამოუკიდებლად იმისა, საკასაციო საჩივარი შეტანილი 

იყო თუ არა ძველი საპროცესო კანონმდებლობის მოქმედების დროს,  მაგრამ ამავე დროს საკასაციო 

საჩივრის შეტანისას არ უნდა იყოს გასული გადაწყვეტილების (განჩინების)  გასაჩივრების ახალი კანონით 

დადგენილი ვადა. მართალია, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გასაჩივრებული 

განჩინება ჩაბარდა 397.1  მუხლის ძველი რედაქციის მოქმედების პერიოდში და გასაჩივრების ვადად 14 

დღე განისაზღვრა, მაგრამ  საკასაციო საჩივრის შეტანისას უკვე  მოქმედებდა მითითებული მუხლის ახალი 

რედაქცია, რომლითაც საკასაციო საჩივრის შეტანის ვადა ერთი თვით განისაზღვრა, შესაბამისად, 

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების  სამინისტრო უფლებამოსილი იყო ესარგებლა ერთთვიანი 

ვადით, რაც გააკეთა კიდეც და ახალი კანონით დადგენილი ერთვიან ვადაში შეიტანა საკასაციო საჩივარი. 


