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საქმე № 190310015813072 
        

 
გ ა დ ა წ ყ ვ ე ტ ი ლ ე ბ ა 
საქართველოს სახელით 

 
საქმე №3ბ/1570-15                                                                           02 ნოემბერი 2016 წელი 
                                                                                                                თბილისი 

 
თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა 

შემადგენლობა 

თავმჯდომარე:    ნინო ქადაგიძე 
მოსამართლე:       მანანა ჩოხელი 

გიორგი გოგიაშვილი 

სხდომის მდივანი:  ლიანა გელაშვილი 

აპელანტები - ა. ღ., ნ. ღ.; 
მოწინააღმდეგე მხარე - ქ. რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერია; 
წარმომადგენლები - ე. მ., ს. დ.; 
მესამე პირები - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო; ს. კ.; 
დავის საგანი - ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა, ახალი 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა;  
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება - რ.-ს საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 17 
ივლისის გადაწყვეტილება;  
 
1.1. სააპელაციო საჩივრის მოთხოვნა:  გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმება 
და ახალი გადაწყვეტილების მიღებით სარჩელის დაკმაყოფილება. 
 
2. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითება: 
 
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი:  
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რ.-ს საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილებით ა. და ნ. ღ.-ს 

სარჩელი არ დაკმაყოფილდა. 
 
დასკვნები ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:  
 
1991 წელს, ქ რ.-ს ,,მრგვალი მაგიდის’’ საპარლამენტო კომისიის საბინაო- სამშენებლო 
დარგობრივი კომისიის მიერ შედგენილია თხოვნის წერილი ვ. ღ.-სა და მისი ოჯახის 
ბინაში, მდებარე: ქალაქი რ., ა.-ს ქუჩა №X-XX-ში, შესახლების თაობაზე. 
 
2015 წლის 26 მარტს ა. ღ.-მ განცხადებით მიმართა ქალაქ რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერს 
და მოითხოვა ბინის პრივატიზაცია, მდებარე: ქალაქ  რ.,  ა.-ს  ქუჩა  №X-XX,  რაზედაც  
ქალაქ  რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 21 აპრილის №XX/XXX 
გადაწყვეტილებით ეთქვა უარი იმ საფუძვლით, რომ 1991 წლის 13 მარტის დოკუმენტი 
არის თხოვნა, ვ. ღ.-სა და მისი ოჯახის ბინაში შესახლებისა, თუმცა გაურკვეველია 
მოხდა თუ არა მათი შესახლება, ვინაიდან არ ყოფილა წარდგენილი უფლებამოსილი 
ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი (ინდივიდუალურ ადმინისტრაციული 
სამართლებრივი აქტი, ბინის ორდერი, საბინაო წიგნი და სხვა), რაც დაადასტურებდა 
მოქალაქ ვ. ღ.-ს მიერ ქ. რ., ა.-ს ქ. №X-XX-ში მდებარე ბინის ფლობის ფაქტს. 
 
ქ. რ., ა.-ს ქ. №X-XX-ში მდებარე ბინაზე 1968 წლის 15 თებერვალს ს. კ.-ს სახელზე გაიცა 
ბინის ორდერი; 
 
მოსარჩელეები ცხოვრობენ ქ. რ., ა.-ს ქ. №X-XX-ში მდებარე ბინაში. 
 
დადგენილი სადავო ფაქტობრივი გარემოებები: 
 
სასამართლომ მიიჩნია, რომ „მრგვალი მაგიდის“ საპარლამენტო  კომისიის საბინაო -
სამშენებლო კომისიის თავმჯდომარის 1991 წლის 13 მარტის №X წერილი არ 
წარმოადგენს მოსარჩელეთა მიერ უძრავი ნივთის კანონიერი მოსარგებლის    
დამადასტურებელ მტკიცებულებას. 
 
სასამართლომ ჩათვალა, რომ ქალაქ რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერის 2015 წლის 21 
აპრილის №XX/XXX გადაწყვეტილება მიღებულია საქმისათვის არსებითი     
მნიშვნელობის მქონე ყველა  გარემოებების გამოკვლევის საფუძველზე, დაცულია  
ადმინისტრაციული აქტის  მომზადებისა  და  გამოცემისთვის  კანონმდებლობით  
დადგენილი  წესი. 
 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 17-ე მუხლის თანახმად, 
მოსარჩელე ვალდებულია დაასაბუთოს თავისი სარჩელი და წარადგინოს შესაბამისი 
მტკიცებულებები; მოპასუხე ვალდებულია დაასაბუთოს თავისი შესაგებელი და 
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წარადგინოს შესაბამისი მტკიცებულებები. 
 

 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 105-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სასამართლო 
აფასებს მტკიცებულებებს თავისი შინაგანი რწმენით, რომელიც უნდა ემყარებოდეს მათ 
ყოველმხრივ, სრულ და ობიექტურ განხილვას, რის შედეგადაც მას გამოაქვს დასკვნა 
საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების არსებობის ან არარსებობის შესახებ. 
 

 
სასამართლომ განმარტა, რომ  საპროცესო  კანონმდებლობით  არც  ერთ მტკიცებულებას  
არ  აქვს  წინასწარ  დადგენილი  სავალდებულო  ძალა, რაც გულისხმობს,  რომ  ყველა     
მტკიცებულება ექვემდებარება გამოკვლევას და შეფასებას, წინააღმდეგ  შემთხვევაში, 
ადმინისტრაციული  წარმოების  ჩატარება საერთოდ უშინაარსოდ მიიჩნევა. 
 

 
მოცემულ  შემთხვევაში  სასამართლომ  მიიჩნია,  რომ  მოპასუხის მიერ  საქმის 
გარემოებები გამოკვლეულია სრულყოფილად, მოსარჩელემ ვერც მოპასუხე 
ადმინისტრაციულ  ორგანოსა  და  ვერც  სასამართლოში  ვერ  უზრუნველყო  უძრავი 
ნივთის კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელი მტკიცებულების წარმოდგენა. 
 
დასკვნები სამართლებრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:  
 
საქართველოს  ზოგადი   ადმინისტრაციული  კოდექსის   მე–2   მუხლის   პირველი 
ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ– 
სამართლებრივი აქტია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, 
რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის 
უფლებებსა  და  მოვალეობებს.  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ–სამართლებრივ 
აქტად ჩაითვლება აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილება, მის უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე 
განმცხადებლისათვის უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
გამოცემული ან დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს 
სამართლებრივი შედეგები. 
 
სასამართლომ მიიჩნია, რომ  გასაჩივრებული დოკუმენტი  წარმოადგენს საქართველოს 
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებულ ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და აღნიშნული აქტის კანონშესაბამისობა, მისი 
გამოცემის დროისათვის მოქმედ სამართლებრივ ნორმებთან, სასამართლომ უნდა 
შეამოწმოს მოცემული სარჩელის ფარგლებში. 
 
სასამართლოს მოსაზრებით მოცემული დავის სწორად გადაწყვეტისათვის არსებითი 
მნიშვნელობა  ენიჭება  იმ  გარემოების  დადგენას,  მოსარჩელე  წარმოადგენს  თუ  არა 
უძრავი ქონების კანონიერი მოსარგებლეს. 
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საქართველოს  ადმინისტრაციული საპროცესო  კოდექსის  32-ე  მუხლის  პირველი 
ნაწილის შესაბამისად, ამ კოდექსის 22-ე მუხლში აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით 
სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული 
აქტის ბათილად ცნობის შესახებ, თუ ადმინისტრაციული აქტი ეწინააღმდეგება კანონს 
ან ის პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის კანონიერ 
უფლებას ან ინტერესს ან უკანონოდ ზღუდავს მას. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის ბათილად ცნობის საფუძვლები მოცემულია საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის 601  მუხლში, რომლის პირველი ნაწილი ადგენს, რომ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება კანონს ან 
არსებითად დარღვეულია მისი მომზადებისა და გამოცემის კანონმდებლობით 
დადგენილი სხვა მოთხოვნები. 
 
კანონიერი   მოსარგებლეებისათვის   გადასაცემი   არაპრივატიზებული   საცხოვრებელი 
და  არასაცხოვრებელი  (იზოლირებული  და  არაიზოლირებული) ფართობის 
ადგილობრივი თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი 
მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის დამტკიცების 
შესახებ  საქართველოს  მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის  #189-ე   დადგენილების 
პირველი  მუხლის  შესაბამისად, ეს  დებულება  არეგულირებს  სახელმწიფო  საბინაო 
ფონდში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებამდე და ადგილობრივი 
თვითმმართველი ერთეულის  საცხოვრებელ  ფონდში  არსებული, მათ  შორის  ამ 
დებულების  ამოქმედებამდე  დროებით  გადაცემული, არაპრივატიზებული 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 
ფართობის   კანონიერი   მოსარგებლისათვის   უსასყიდლოთ   საკუთრებაში   გადაცემის 
წესსა  და  პირობებს, ამ  პროცესში  წარმოშობილ  ურთიერთობებს  და  განსაზღვრავს 
დებულებით გათვალისწინებული ურთიერთობის მხარეებსა და მათ 
უფლებამოსილებებს. 
 
ამავე დადგენილების მეორე მუხლის ‘’ე’’ ქვეპუნქტის მიხედვით კანონიერი 
მოსარგებლე  განმარტებულია, როგორც  ფიზიკური  პირი, რომელიც  უფლებამოსილი 
ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის (ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული 
სამართლებრივი  აქტი, ბინის  ორდერი, საბინაო  წიგნი  და  სხვ.) საფუძველზე 
კანონიერად სარგებლობს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული ან 
არაიზოლირებული) ფართობით, ხოლო   კანონიერი   მოსარგებლის   გარდაცვალების 
შემთხვევაში, მისი  მემკვიდრე. 
 

 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 20 თებერვლის №189 დადგენილების მე-4 მუხლის 
პირველი  ნაწილის  მიხედვით,  არაპრივატიზებული საცხოვრებელი  და 
არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის საკუთრებაში 
გადაცემის განხილვის საფუძველია კანონიერი მოსარგებლის წერილობითი განცხადება 
შესაბამის  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  აღმასრულებელ  ორგანოში.  ამავე 
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მუხლის მე-3 ნაწილის ”ა” ქვეპუნქტის მიხედვით, განცხადებას უნდა დაერთოს: 
არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და 
არაიზოლირებული) ფართობის კანონიერი სარგებლობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტი (ინდივიდუალურ-ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ბინის 
ორდერი, საბინაო წიგნი და სხვ.); 
 

 
სსსრ ”საბინაო კოდექსის” 57-ე მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი 
ფონდის სახლებში საცხოვრებელი სადგომის მიცემის გადაწყვეტილების საფუძველზე 
სახალხო დეპუტატთა რაიონული, საქალაქო, ქალაქის (რაიონული), სადაბო, სასოფლო 
საბჭოს აღმასრულებელი კომიტეტი მოქალაქეს აძლევს ორდერს, რომელიც მიცემულ 
საცხოვრებელ სადგომში შესახლების ერთადერთი საფუძველია. 
 
განსახილველ   შემთხვევაში   მოსარჩელე   მხარის   მიერ   წარდგენილ   იქნა   ,,მრგვალი 
მაგიდის’’ თხოვნა, რომელიც არ შეესაბამება საქართველოს  მთავრობის  20 თებერვლის 
№189-ე დადგენილების მე-4 მუხლის და სსსრ ”საბინაო კოდექსის” 57-ე მუხლის 
მოთხოვნებს, აღნიშნული დოკუმენტი არ წარმოადგენდა ბინის ორდერის ტოლფას 
დოკუმენტს, ამასთანავე მოსარჩელის მიერ ვერ იქნა წარდგენილი სხვა დოკუმენტი, 
რომელიც მითითებულია საქართველოს  მთავრობის №189 დადგენილებაში და რომლის 
წარდგენაც პრივატიზების განხორციელების საფუძველია. 
 

 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მუხლის შესაბამისად 
ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას 
გამოიკვლიოს  საქმისათვის  მნიშვნელობის  მქონე  ყველა  გარემოება  და 
გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების 
საფუძველზე. ამავე კოდექსის 5.1. მუხლის იმპერატიული დანაწესის მიხედვით 
ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების 
საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება; 
 
სასამართლომ  აღნიშნა,  რომ  საქმის  მასალების  მიხედვით  არ  დგინდება, 
მოსარჩელეების საცხოვრებელი ბინა მდებარე: ქ. რ., ა.-ს ქუჩა №X-XX, რომ ჩარიცხულია 
სახელმწიფო საბინაო (კომუნალურ) ფონდში და ამ კორპუსში განთავსებული  ფართის  
უსასყიდლო  საკუთრებაში  გადაცემა  უნდა  მოხდეს საქართველოს   მთავრობის   2014   
წლის   20   თებერვლის   №XXX   დადგენილების   თუ ,,სახელმწიფო ქონების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მიხედვით. 
 

 
სასამართლომ მიიჩნია, რომ ნ. და ა. ღ.-ს მიერ წარდგენილი თხოვნის ფორმა, რომელიც 
შედგენილია ,,მრგვალი მაგიდის’’ საპარტლამენტო კომისიის მიერ  1991  წელს,  არის  
მხოლოდ  თხოვნის  წერილი  და  იგი  არ  წარმოადგენს  უძრავ ქონების კანონიერი 
სარგებლობის დამადასტურებელ იმ დოკუმენტს, რომლის თანახმადაც 
ადმინისტრაციულ ორგანოს ეკისრება უპირობო ვალდებულება უსასყიდლოდ 
საკუთრებაში გადასცეს დაკავებული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და 
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არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობი საბინაო ფონდის 
საცხოვრებელ ბინაში მცხოვრებ პირს. 
 
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601  მუხლის პირველი ნაწილის 
მიხედვით ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი ეწინააღმდეგება 
კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის კანონმდებლობით 
დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის არსებით 
დარღვევად  ჩაითვლება  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  გამოცემა  ამ 
კოდექსის 32-ე ან 34-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის დარღვევით ჩატარებულ 
სხდომაზე ან კანონით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის 
დარღვევით, ანდა კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში 
მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება. 
 

 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 32-ე  მუხლის  მიხედვით თუ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ან მისი ნაწილი კანონს ეწინააღმდეგება და ის 
პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის კანონიერ 
უფლებას, ან ინტერესს ან უკანონოდ ზღუდავს მის უფლებას, სასამართლო ამ კოდექსის 
22-ე მუხლში აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით გამოიტანს გადაწყვეტილებას 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ. 
 

 
განსახილველ შემთხვევაში, სასამართლომ მიიჩნია, რომ ქალაქ რ.-ს    
მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ გამოკვლეული იქნა საქმისთვის მნიშვნელობის მქონე 
ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ამ გარემოებათა შეფასებისა და 
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. ამასთანავე სადავო ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადებისა და გამოცემისას დაცული იქნა 
კანონმდებლობის მოთხოვნები. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ რ.-
ს მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ, მოსარჩელის წარმომადგენლის პრივატიზების 
შესახებ განცხადების განხილვისა და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებისას არ 
დარღვეულა კანონმდებლობის მოთხოვნები. იმის გამო, რომ არ დაკმაყოფილდა 
მოსარჩელის მოთხოვნა  ინდივიდუალურ  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი  აქტის  
ბათილად ცნობის თაობაზე, სასამართლომ ჩათვალა, რომ არ არსებობს საკუთრების 
მოწმობის გაცემის თაობაზე სარჩელის დაკმაყოფილების სამართლებრივი საფუძველი. 
 
სააპელაციო საჩივრის საფუძვლები: 
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები: 
 
აპელანტები არ იზიარებენ სასამართლო მიერ დადგენილ გარემოებებს და მიიჩნევენ, 
რომ ქ. რ.-ს „მრგვალი მაგიდის“ საპარლამენტო კომისიის საბინაო-სამშენებლო კომისიის 
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თავმჯდომარის მიმართვა საბინაო საექსპლუატაციო უბნის უფროსის მიმართვა 
წარმოადგენს არა თხოვნას, არამედ დავალებას კომისიის მიერ მიღებული 
გადაწყვეტილების შესრულების თაობაზე. აპელანტები განმარტავენ, რომ ისინი 
შესახლდნენ და ცხოვრობდნენ და ფლობენ სადაო ბინას 1991- წლის მარტიდან, რაც, 
მათი მოსაზრებით, უდაო ფაქტია და ამ ფაქტს ვერ გააქარწყლებს რაიმე დოკუმენტის 
არსებობა ან არარსებობა. აპელანტები განმარტავენ, რომ ისინი თვითნებურად არ 
შეჭრილან სადავო ბინაში, მათ მიმართეს იმდროინდელ თვითმმართველობას და 
მხოლოდ შესაბამისი გადაწყვეტილების შემდეგ იქნენ შესახლებულები ბინაში.    
 
აპელანტების მოსაზრებით, საქმეში წარმოდგენილი მტკიცებულებებით 
ერთმნიშვნელოვნად დგინდება, რომ ს. კ.-ს სახელზე 1968 წელს გაცემულია შესახლების 
ორდერი. (ქალაქ რ.-ს მუნიციპალური არქივის 24.06.2014 წლის წერილი და ორდერი) 
ორდერის არსებობა უკვე ცალსახად ადასტურებს, რომ ბინა წარმოადგენდა სახელმწიფო 
საბინაო ფონდის საკუთრებას - სხვა შემთხვევაში იმ დროინდელი რ.-ს აღმასკომი 
ორდერს ვერ გასცემდა. საქმეში ასევე წარმოდგენილია საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს 14.05.2014 წლისა და 17.05. 2014  წლის პასუხები, რომლის თანახმადაც სადაო 
ბინაზე საკუთრების უფლება არ არის რეგისტრირებული არც ტექნიკური აღრიცხვის 
არქივში და არც უძრავ ნივთზე უფლებათა რეესტრში -  ე.ი ბინა პრივატიზებული არ 
არის. თუ მოპასუხემ არ იცის, რომ ბინა საბინაო ფონდის კუთვნილებაა - ეს მისი 
პრობლემაა, მაგრამ აღნიშნულის მტკიცება აპელანტების მოსაზრებით, უსაფუძვლოა. 
შესაბამისად, აპელანტები მიიჩნევენ, რომ სადაო ბინის უსასყიდლოდ საკუთრებაში 
გადაცემა უნდა მოხდეს საქართველოს მთავრობის 20.02.2014 წლის N189 დადგენილების 
საფუძველზე და „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ კანონს აპელანტის შემთხვევაში 
შემხებლობა არ აქვს . იმ დროს არსებობდა 4 სახის საბინაო ფონდი: სახელმწიფო, 
საზოგადოებრივი, საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების და ინდივიდუალური საბინაო 
ფონდი, სასამართლოს თავად უნდა გაერკვია და დაედგინა აღნიშნული საკითხი. 
 
აპელანტები საყურადღებოდ მიიჩნევენ, რომ კანონმდებელი დოკუმენტების 
ჩამონათვალს ამომწურავად არ მიუთითებს - „და სხვა“ ნიშნავს რომ შესაძლებელია, 
მითითებულის გარდა არსებობდეს სხვა დოკუმენტი, რომლის საფუძველზეც პირი 
კანონიერად ფლობს და სარგებლობს საცხოვრებელი ფართობით. სწორედ ასეთ 
დოკუმენტად მიიჩნევენ აპელანტები ქ. რ.-ს „მრგვალი მაგიდის“ საპარლამენტო 
კომისიის საბინაო-სამშენებლო კომისიის თავმჯდომარის 13.03.1991 წლის მიმართვას 
NX საბინაო საექსპლუატაციო უბნის უფროსის მიმართ. 
 
აპელანტები ასევე მიუთითებენ იმ გარემოებაზე, რომ საქართველოს მთავრობის 
20.02.2014 წლის N189 დადგენილება 2007 წლის 2 თებერვლამდე დროებით გადაცმულ 
საცხოვრებელი ფართის მფლობელსაც განიხილავს კანონიერ მოსარგებლედ და 
უსასყიდლოდ გადაცემის იგივე რეჟიმში აქცევს. აპელანტის მოსაზრებით, აუცილებელი 
არ არის ორდერის არსებობა - მთავარია, საცხოვრებელი ფართი იყოს საბინაო ფონდში, 
იყოს არაპრივატიზებული და თუნდაც დროებით ჰქონდეს გადაცემული კანონიერ 
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მოსარგებლეს რაიმე „სხვა გარემოებიდან გამომდინარე“.  
 
4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების  შეცვლის დასაბუთება: 
 
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი მუხლის მე-2 
ნაწილის მიხედვით, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ 
სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 
დებულებანი. 
 
საქართველოს სსკ-ის 377-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, სააპელაციო 
სასამართლო, ამოწმებს გადაწყვეტილებას სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში, 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით. ამავე მუხლის მეორე ნაწილით 
სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმებისას, სასამართლო ხელმძღვანელობს 
საქართველოს სსკ-ის  393-ე  და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით. 
 
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 389-ე მუხლის მე-2 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტის 
თანახმად, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება აღწერილობითი და 
სამოტივაციო ნაწილების ნაცვლად უნდა შეიცავდეს საქმის გარემოებებთან 
დაკავშირებით გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითებას, შესაძლო 
ცვლილებების ან დამატებების გათვალისწინებით.  
 
ფაქტობრივი და სამართლებრივი  დასაბუთება: 
 

სააპელაციო სასამართლო საქმის მასალების გაცნობის, მხარეთა ახსნა-განმარტებების 
მოსმენის, გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასაბუთებულობა-კანონიერების 
შემოწმებისა და საქმის სასამართლო განხილვის შედეგად მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ  
სააპელაციო საჩივარი  უნდა დაკმაყოფილდეს, შემდეგ გარემოებათა გამო: 

სააპელაციო სასამართლო თვლის, რომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გამოტანისას  
დარღვეულია მატერიალური და საპროცესო სამართლის ნორმები, სასამართლომ 
არასწორად განმარტა კანონი, სწორი შეფასება არ მისცა საქმის მასალებს, საქმეზე 
ფაქტობრივი გარემოებები დადგენილია არასრულყოფილად, რაც ქმნის 
გადაწყვეტილების გაუქმებისა და სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილების საფუძველს. 

სახელმწიფო საბინაო ფონდში საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ამოქმედებამდე და 
ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის საცხოვრებელ ფონდში არსებული, მათ 
შორის 2007 წლის 2 თებერვლამდე დროებით გადაცემული, არაპრივატიზებული 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 
ფართობის კანონიერი მოსარგებლისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესსა 
და პირობებს და ამ პროცესში წარმოშობილ ურთიერთობებს, არეგულირებს 
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საქართველოს მთავრობის 20.02.2014 წლის №189 დადგენილებით დამტკიცებული 
,,კანონიერი მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი 
მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესი.” 
 
მითითებული წესის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, არაპრივატიზებული 
საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) 
ფართობის საკუთრებაში გადაცემის განხილვის საფუძველია კანონიერი მოსარგებლის 
წერილობითი განცხადება შესაბამის ადგილობრივი თვითმმართველობის 
აღმასრულებელ ორგანოში. 
 
საკითხი იმის შესახებ, ვინ შეიძლება ჩაითვალოს კანონიერ მოსარგებლედ, 
რეგლამენტირებულია ამავე წესის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტში. 
აღნიშნული პუნქტის თანახმად, კანონიერ მოსარგებლედ ჩაითვლება ფიზიკური პირი, 
რომელიც უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის (ინდივიდუალურ-
ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი, ბინის ორდერი, საბინაო წიგნი და სხვ.) 
საფუძველზე კანონიერად სარგებლობს საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი 
(იზოლირებული ან არაიზოლირებული) ფართობით, ხოლო კანონიერი მოსარგებლის 
გარდაცვალების შემთხვევაში, მისი მემკვიდრე; 
 
სააპელაციო სასამართლო არ იზიარებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს მოტივაცია 
მოსარჩელეთა მოთხოვნის უსაფუძვლობის თაობაზე და თვლის, რომ საქმეში დაცული 
მასალები არ გამორიცხავს მტკიცების შესაძლებლობას, რომ მოსარჩელეები 
წარმოადგენენ  მოთხოვნილი ბინის კანონიერ მოსარგებლეებს. 
 
სააპელაციო სასამართლო ყურადღებას მიაქცევს იმ გარემოებაზე, რომ ,,კანონიერი 
მოსარგებლეებისათვის გადასაცემი არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და 
არასაცხოვრებელი (იზოლირებული და არაიზოლირებული) ფართობის ადგილობრივი 
თვითმმართველობის აღმასრულებელი ორგანოების მიერ კანონიერი 
მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის წესის” მე-2 მუხლის 
პირველი პუნქტის ,,ე” ქვეპუნქტი, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული 
დოკუმენტების განსაზღვრის პროცესში არ შემოიფარგლება დოკუმენტების ამომწურავი 
ჩამონათვალით და მიუთითებს იმ სხვა დოკუმენტების დაშვების შესაძლებლობაზე, 
რომელთა მეშვეობითაც დგინდება, რომ განმცხადებელი ფართს დაუფლებულია არა 
თვითნებურად, არამედ გარკვეული სამართლებრივი საფუძვლით. 
 
საქმეში დაცულია ,,მრგვალი მაგიდის” საპარლამენტო კომისიის საბინაო- სამშენებლო 
დარგობრივი კომისიის 13.03.1991 წლის მიმართვა №X საბინაო საექსპლუატაციო უბნის 
უფროსის რ. ლ.-სადმი, რომლითაც მოთხოვნილია ვ. ღ., შემადგენლობით სამი სული, 
შესახლებული იქნას  მისამართზე, ა.-ს X-XX, ფართით ერთი ოთახი, 16,8 კვ.მ. 
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საქმეში წარმოდგენილი განცხადებით რ. ლ. ადასტურებს, რომ №X სსუ უფროსად 
მუშაობის პერიოდში მის უბანში, ,,მრგვალი მაგიდის” საპარლამენტო კომისიის მიერ 
გაცემული საბუთის საფუძველზე, ა.-ს X-XX-ში მოხდა ვ. ღ.-ს ოჯახის შესახლება. 1991 
წლიდან ა.-ს ქ. რ.-ში, X-XX-ში მოსარჩელეთა ცხოვრების ფაქტს ასევე ადასტურებენ 
მითითებულ მისამართზე მცხოვრები პირები, საკუთარი  ხელმოწერებით. 
 
სააპელაციო სასამართლო აღნიშნავს, შესახლების აქტის მოქმედი კანონმდებლობის 
მოთხოვნათა დაცვით გაცემის საეჭვოობის მიუხედავად,  ვ. ღ.-ს ოჯახის შესახლება 
მითითებული აქტის საფუძველზე წარმოადგენს შემდგარ ფაქტად. ადმინისტრაციული 
ორგანო არ უარყოფს, რომ რ.-ში, ა.-ს X-XX-ში მდებარე ერთოთახიანი ბინა 1991 წლიდან 
დაკავებული აქვს ღ.-ს ოჯახს, აღნიშნულის გამომრიცხავი მტკიცებულებები საქმეში 
ადმინისტრაციული ორგანოს მხრიდან წარმოდგენილი არ არის; ადმინისტრაციული 
ორგანოს მიერ ასევე დღემდე წარდგენილი არ ყოფილა მოთხოვნა მოსარჩელეთა 
გამოსახლებისა და ფართის უკანონო მფლობელობიდან გამოთხოვის თაობაზე, რაც, 
ქმნის მტკიცების საფუძველს, რომ მოსარჩელეები 1991 წლიდან მართლზომიერად 
ფლობენ ზემოაღნიშნულ მისამართზე მდებარე ფართს. 
 
სააპელაციო სასამართლო არ იზიარებს ადმინისტრაციული ორგანოს პოზიციას ქ. რ.-ში, 
ა.-ს X-XX-ში მდებარე ფართის მოსარჩელეებზე გასხვისების პირობებში, მესამე პირის - 
ს. კ.-ს უფლებების ხელყოფის თაობაზე და თვლის, რომ ს. კ.-ს სახელზე 1968 წელს 
გაცემული ბინის ორდერი არ გამორიცხავს ბინის მოსარჩელეებზე გასხვისების 
შესაძლებლობას. 
 
სააპელაციო სასამართლო ადმინისტრაციული ორგანოს ყურადღებას კვლავაც  მიაქცევს 
საქართველოს მთავრობის 20.02.2014 წლის №189 დადგენილებით დამტკიცებული 
წესით განსაზღვრულ კანონიერი მოსარგებლის ცნებაზე, რომელიც უფლებამოსილი 
ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტის არსებობის პარალელურად აწესებს ფართით 
სარგებლობის  ფაქტის დადგენის სავალდებულობას. 
 
საქმეში (ს.ფ.27-30) წარმოდგენილია ქ. ა.-ს ასულ კ.-ზე გაცემული ორდერი, საიდანაც 
დგინდება, რომ 1990 წელს მასზე, მის მეუღლეზე ს. გ. კ.-ზე და სამ შვილზე გაიცა 4 
ოთახიანი ბინა, მდებარე ქ. რ., მე-XX მ/რაიონი, სახლი XX, 1 სადარბაზო, X სართული.  
ბინა საჯარო რეესტრის ამონაწერით, პრივატიზაციის ხელშეკრულების საფუძველზე, 
რეგისტრირებულია ქ.  კ.-ზე (ს.ფ.31). საგულისხმოა, რომ მე-3 პირი ს. გ.-ს ძე კ., 
სამოქალაქო რეესტრის მიერ გაცემული დოკუმენტის საფუძველზე რეგისტრირებულია 
სწორედ აღნიშნულ მისამართზე, რ., მე-XX მ/რაიონი, სახლიXX (ს.ფ111).  
 
როგორც უკვე აღინიშნა, მარეგულირებელი ნორმატიული აქტი,  მოსარგებლის 
სტატუსის განსაზღვრის მიზნით, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული 
დოკუმენტის პარალელურად ადგენს  ბინათსარგებლობის ფაქტის დადასტურების 
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სავალდებულობას, რაც მე-3 პირთან მიმართებაში არ დგინდება და რაც გამორიცხავს 
მისი უფლებების ხელყოფაზე აპელირებით მოსარჩელეთა მოთხოვნის უარყოფის 
შესაძლებლობას. 
 
ბინის ორდერთან მიმართებაში სააპელაციო სასამართლო ასევე საჭიროდ მიიჩნევს  
შემდეგი სახის განმარტების გაკეთებას: საქართველოს სსრ საბინაო კოდექსის 57-ე 
მუხლის საფუძველზე, ბინის დამქირავებლისა და მისი ოჯახის წევრების საცხოვრებელ 
სადგომში შესახლების ერთადერთ საფუძველს წარმოადგენდა ბინის ორდერი. მოქმედი 
კანონმდებლობა გამორიცხავდა ერთ პირზე ორი ორდერის გაწერის შესაძლებლობას, 
რამეთუ პირზე ახალი ორდერის გაცემა და სხვა ბინით დაკმაყოფილება ქმნიდა ძველი 
ორდერის გაუქმების უპირობო საფუძველს. შესაბამისად, იმ პირობებში, როდესაც 
საბინაო კოდექსი უშვებდა მხოლოდ ერთი ბინის ქონის შესაძლებლობას, ს. კ.-ს 
მეუღლეზე, ს. კ.-ს მონაწილეობით ბინის ორდერის გაცემა,  გამორიცხავს იმის დაშვების 
შესაძლებლობას, რომ საქმეში დაცული ორდერი წარმოშობს ს. კ.-ს მოთხოვნის 
საფუძველს. 
 
რაც შეეხება პირველი ინსტანციის სასამართლოს მითითებას სადავო ბინის სტატუსთან 
მიმართებაში, უნდა აღინიშნოს, რომ საქმეში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული 
სააგენტოს ჩართულობის მიუხედავად, ამ უკანასკნელის მიერ წარმოდგენილი ვერ იქნა 
მტკიცებულება იმის თაობაზე, რომ ქ. რ.-ში, ა.-ს X-XX-ში მდებარე ბინა წარმოადგენს 
სახელმწიფო საკუთრებას. აქვე საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ბინაზე გაცემულია 
ორდერი და თავის მხრივ მოსარჩელეთა შესახლება მომხდარია საბინაო-
საექსპლუატაციო უბნის მეშვეობით, რაც ადასტურებს იმ გარემოებას, რომ ბინა 
მიეკუთვნებოდა  საბინაო ფონდს. 
 
ყოველივე ზემოაღნიშნულის საფუძველზე სააპელაციო სასამართლო მიიჩნევს: იმ 
პირობებში,  როდესაც დასტურდება, რომ მოსარჩელეები სადავო ბინაში შესახლებული 
არიან საბინაო - სამშენებლო დარგობრივი კომისიის 13.03.1991 წლის მიმართვის 
საფუძველზე, ამავე წლიდან ფლობენ ბინას და ამასთან არ იკვეთება ბინაზე მე-3 პირთა 
კანონიერი უფლებები, არსებობს სამართლებრივი საფუძველი დაკმაყოფილდეს 
მოსარჩელეთა მოთხოვნა და მოპასუხე ადმინისტრაციულ ორგანოს დაევალოს 
მოთხოვნის ნაწილში ახალი აქტის გამოცემა. 
 
საპროცესო ხარჯები: 
 
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 53-ე მუხლის პირველი ნაწილის 
თანახმად, იმ მხარის მიერ გაღებული ხარჯების გადახდა, რომლის სასარგებლოდაც 
იქნა გამოტანილი გადაწყვეტილება, ეკისრება მეორე მხარეს, თუნდაც ეს მხარე 
განთავისუფლებული იყოს სახელმწიფო ბიუჯეტში სასამართლო ხარჯების 
გადახდისაგან. 
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დადგენილია, რომ სარჩელზე და სააპელაციო საჩივარზე ა. ღ.-სა და ნ. ღ.-ს მიერ 
გადახდილია სახელმწიფო ბაჟი 250 ლარის ოდენობით,  შესაბამისად, ა. ღ.-სა და ნ. 
ღ.-ს სარჩელის დაკმაყოფილების პირობებში, ქ. რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერიას ა. ღ.-სა 
და ნ. ღ.-ს სასარგებლოდ უნდა გადახდეს ამ უკანასკნელის მიერ  გაწეული სასამართლო 
ხარჯი 250 ლარის ოდენობით. 
 

  ს ა რ ე ზ ო ლ უ ც ი ო   ნ ა წ ი ლ ი: 
 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 
 
იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 1-ლი, მე-12, 
34-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 372-ე, 386-ე, 391-ე, 
395-ე, 397-ე მუხლებით და  
 

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ 
 

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა: 
 
 

1. ა. ღ.-სა და ნ. ღ.-ს სააპელაციო საჩივარი დაკმაყოფილდეს; 
2. გაუქმდეს რ.-ს საქალაქო სასამართლოს 2015 წლის 17 ივლისის გადაწყვეტილება  
და საქმეზე მიღებულ იქნას ახალი გადაწყვეტილება; 
3. ა. ღ.-სა და ნ. ღ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდეს; 
ბათილად იქნას ცნობილი ქ. რ.-ს მერიის 2015 წლის 21 აპრილის გადაწყვეტილება და 
ქალაქ რ.-ს მერიას დაევალოს, გამოსცეს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი ა. ღ.-სა და ნ. ღ.-სათვის ქალაქ რ.-ში, ა.-ს  ქ. №X, ბინა NXX-ის 
საკუთრებაში გადაცემის  თაობაზე; 
4. ქ. რ.-ს მუნიციპალიტეტის მერიას ა. ღ.-სა და ნ. ღ.-ს სასარგებლოდ გადახდეს ამ 
უკანასკნელთა მიერ სახელმწიფო ბაჟის სახით შეტანილი თანხა 250 ლარის ოდენობით; 
5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს საკასაციო წესით საქართველოს უზენაეს 
სასამართლოში, (მდებარე ქ. თბილისი ძმ. ზუბალაშვილების ქ.#32) დასაბუთებული 
გადაწყვეტილების ასლის მხარისათვის გადაცემის მომენტიდან ოცდაერთი დღის 
ვადაში თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მეშვეობით (მდებარე თბილისი,  გრ. 
რობაქიძის გამზ.#7ა).  
 
 
 

 თავმჯდომარე:                                       ნინო ქადაგიძე 
 

 

http://www.library.court.ge/


სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები) 
  www.library.court.ge 
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მოსამართლე:                                       მანანა ჩოხელი 

 
 
                                                                                           გიორგი გოგიაშვილი 
 
 

  
    

http://www.library.court.ge/

