
საქმის დასახელება: 

,,მოქალაქე ნ. ი-ი ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურისა და  ქ. 

თბილისის მერიის წინააღმდეგ“. №ბს-391-386(3კ-12) 15.11.2012წ, ქ. თბილისი. თბილისის 

საკასაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა.  

დავის საგანი: 

ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა. 

ფაქტობრივი გარემოებანი: 

ნ. ი-მა ქ. თბილისში, ... ქ. №20-ში განახორციელა საცხოვრებელი სახლის რეკონსტრუქცია–

(საცხოვრებელი სახლის წინა და გვერდითი ხის ფასადის კაპიტალური კედლებით შეცვლა, 

ასევე, შეცვლილია სახურავის კონფიგურაცია) შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე, 

რის გამოც მოსარჩელე 10 000 ლარით დაჯარიმდა. 

პროცედურული ისტორია: 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის  გადაწყვეტილებით ნ. 

ი-ის სარჩელი ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის 

შესახებ  არ დაკმაყოფილდა. აღნიშნული გადაწყვეტილება სააპელაციო წესით გაასაჩივრა ნ. ი-მა, 

რომელმაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის 

დაკმაყოფილება მოითხოვა.  თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

პალატის გადაწყვეტილებით ნ. ი-ის სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ: 

სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმეზე დადგენილების პირველი პუნქტის 2000 ლარით 

დაჯარიმების ნაწილში, ხოლო დადგენილება ნ. ი-ის 8000 ლარით დაჯარიმების ნაწილში დარჩა 

უცვლელი; ნ. ი-ის სარჩელი დანარჩენ ნაწილში არ დაკმაყოფილდა. აღნიშნული 

გადაწყვეტილება სარჩელის დაკმაყოფილების ნაწილში საკასაციო წესით გაასაჩივრეს 

ქ.თბილისის მერიამ და მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურმე, რომლებმაც 

გასაჩივრებულ ნაწილში გადაწყვეტილების გაუქმება და სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის 

თქმა მოითხოვეს.  ქ. თბილისის მერიამ და ქ. თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო 

სამსახურმა, რომლებმაც გასაჩივრებულ ნაწილში გადაწყვეტილების გაუქმება და სარჩელის 

დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა მოითხოვეს, ნ. ი-მა კი გასაჩივრებულ ნაწილში 

გადაწყვეტილების გაუქმება და ახალი გადაწყვეტილებით სარჩელის სრულად დაკმაყოფილება 

მოითხოვა.  

ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი საკითხები: 

მოსარჩელის დაჯარიმებისას ჰქონდა თუ არა ადგილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას; 

სასამართლოს დასკვნითი გადაწყვეტილება: 

ნ. ი-ის საკასაციო საჩივარი დაკმაყოფილდა; 



გადაწყვეტილების დასაბუთება: 

საკასაციო სასამართლოს მითითებით, განსახილველ შემთხვევაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა 

აქვს იმის დადგენას, ქ. თბილისში, ... ქ. №20-ში განთავსებული საცხოვრებელი სახლი 

მიეკუთვნება თუ არა I კლასის შენობა-ნაგებობას. საქმის მასალებში ნ. ი-ის მიერ წარმოდგენილ 

სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნის 

თანახმად, ქ. თბილისში, ... ქ. №20-ში განთავსებული მოქალაქე ნ. ი-ის საცხოვრებელი სახლი 

„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის დადგენილების 65-ე მუხლის 1ა პუნქტის თანახმად, თავისი მახასიათებლებით 

მიეკუთვნება პირველი კლასის შენობა-ნაგებობას, რომლის მშენებლობასაც იმავე მუხლის 

პირველის პუნქტის თანახმად, არ ესაჭიროება მშენებლობის ნებართვა (ტ. I; ს.ფ. 30-32). 

საკასაციო სასამართლო განმარტავს, რომ სამშენებლო სამართალდარღვევა თავისი ბუნებით 

ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევას წარმოადგენს. ამასთან, იმისათვის, რომ პირი 

მივიჩნიოთ სამართალდამრღვევად, სახეზე უნდა გვქონდეს სამართალდარღვევის 

შემადგენლობა, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამორიცხულია პირის - როგორც 

სამართალდამრღვევის დაჯარიმება. განსახილველ შემთხვევაში ნ. ი-ის სამართალდამრღვევად 

მიჩნევისათვის სახეზე უნდა გვქონდეს მოსარჩელის მიერ განხორციელებული ქმედება, 

რომელიც მართლსაწინააღმდეგოა (კანონით უნდა იკრძალებოდეს შესაბამისი 

ნებართვის/შეტყობინების გარეშე მოსარჩელის მიერ სარეკონსტრუქციო სამუშაოების წარმოება 

და კანონი უნდა ადგენდეს შესაბამის სახდელს უკანონო რეკონსტრუქციისათვის) და ბოლოს, 

სახეზე უნდა იყოს ბრალი (მოსარჩელის დამოკიდებულება მის მიერ განხორციელებული 

ქმედების მიმართ). 

საკასაციო სასამართლო ადმინისტრაციული ორგანოების ყურადღებას ამახვილებს იმ 

გარემოებაზე, თუ რაში გამოიხატება მოსარჩელის ქმედების მართლწინააღმდეგობა, იმ 

პირობებში, როდესაც სადავო მშენებლობის განხორციელებისას კანონმდებლობა ნ. ი-ს არათუ 

მშენებლობის ნებართვის, არამედ, სათანადო ორგანოსათვის შეტყობინების ვალდებულებასაც კი 

არ აკისრებდა, ხოლო აღნიშნულის მიუხედავად, მოსარჩელემ მაინც მიმართა ადმინისტრაციულ 

ორგანოს და მისგან შესაბამისი რეაგირება ითხოვა. ამდენად, საკასაციო სასამართლო მიიჩნევს, 

რომ საქმეზე დადგენილი გარემოებები გამორიცხავს ნ. ი-ის მიერ სამშენებლო 

სამართალდარღვევის ჩადენას, ვინაიდან, სახეზე არ გვაქვს სამართალდარღვევის შემადგენლობა 

- ნ. ი-ის ქმედების მართლსაწინააღმდეგო ხასიათი, რაც თავის მხრივ საფუძველს აცლის მის 

დაჯარიმებას. 


