სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები)
www.library.court.ge

საქმე №3ბ/291- 16
საქმე № 330310015001160265
განჩინება
საქართველოს სახელით
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ქ. თბილისი

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატა
თავმჯდომარე: გიორგი ტყავაძე
მოსამართლეები: მირანდა ერემაძე
ნათია ქუთათელაძე
სხდომის მდივანი: ნათია ზანდუკელი
აპელანტი _ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
წარმომადენელი: დ. ჭ.
მოწინააღმდეგე მხარე _ რ. კ.
წარმომადგენლები: ი. მ., მ. გ.
მესამე პირი - სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორია
წარმომადგენელი: ნ. ბ.
დავის საგანი _ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემის დავალება
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება _ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის
2016 წლის
20 იანვრის
გადაწყვეტილება
1.1 აპელანტების
ადმინისტრაციულ
გადაწყვეტილების

მოთხოვნა _ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
საქმეთა
კოლეგიის
2016
წლის
20
იანვრის
გაუქმება,
ახალი
გადაწყვეტილებით
სარჩელის
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დაკმაყოფილებაზე უარის თქმა
გასაჩივრებული გადაწყვეტილების დასკვნებზე მითითება:

გასაჩივრებული გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილი
რ. კ.-ს სარჩელი დაკმაყოფილდა. დაევალა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნულ ცენტრს გამოსცეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტი, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
დირექტორის 2015 წლის 1 სექტემბრის №155/15 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ, რომლითაც რ. კ.-ს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით მიეცემა უფლება სწავლა დაიწყოს სსიპ თბილისის ვ.
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საშემსრულებლო
ფაკულტეტის საორკესტრო სიმებიანი საკრავების (ალტის) სახელოვნებოშემოქმედებითი პროგრამის პირველ კურსზე.
დასკვნები ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:
2.1. მოსარჩელე რ. კ. 2015 წლის 13 მარტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მონაწილეობის მიღების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით დარეგისტრირდა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე.
2015 წლის 13 მარტის მდგომარეობით მოსარჩელე რ. კ-ს ერთიანი ეროვნული
გამოცდების სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული ჰქონდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - სსიპ თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, საგანმანათლებლო
პროგრამა - სახელოვნებო-შემოქმედებითი, ქვემიმართულება - საორკესტრო
სიმებიანი საკრავები (ვიოლინო), პროგრამის კოდი - 0020105.
2.2. მოსარჩელე რ. კ.-მ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის
მიღებამდე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარადგინა
განაცხადი და წარმატებით გაიარა სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2015-16 სასწავლო წლის
საბაკალავრო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
სახელოვნებოშემოქმედებითი, „საშემსრულებლო ხელოვნება“, საორკესტრო სიმებიანი
საკრავები ალტი - ჩატარებული კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები), რისი
შედეგებიც სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიის მიერ 2015 წლის 29 ივნისს, წერილობით გაეგზავნა სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს.
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის მიერ კონკურსის
(შემოქმედებითი ტურების) შედეგების მიღების შემდგომ, მოსარჩელე რ. კ.,
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სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დაშვებული იქნა
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე, სადაც მან წარმატებით ჩააბარა საგამოცდო
საგნები - ქართული ენა და ლიტერატურა (მიღებული ქულა XX.07, ხოლო,
სკალირებული ქულა - XXX,3), ზოგადი უნარები (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.00), უცხოური ენა (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.5) და ლიტერატურა (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.6). 2015 წლის 1 სექტემბერს სსიპ შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გამოსცა №155/15 ბრძანება
„ეროვნულგამოცდებგავლილ იმ აბიტურიენტთა სიების (კოეფიციენტებით
რანჟირების დოკუმენტის) დამტკიცების შესახებ, რომლებმაც 2015 წელს
უფლება მოიპოვეს, ისწავლონ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულში ბაკალავრიატის, დიპლომირებული
მედიკოსის/სტომატოლოგის საგანმანათლებლო პროგრამით“, რომლის
მიხედვით, მოსარჩელე რ. კ. არ იქნა ჩარიცხული და შესაბამისად, მას არ
მიეცა სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიაში სწავლის უფლება.
2.3. 2015 წლის 10 და 17 სექტემბერს რ. კ.-მ განცხადებით მიმართა სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
ხელმძღვანელს მაია
მიმინოშვილს და მოითხოვა მისი ჩაბარებული გამოცდების შედეგების
ცნობა და სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიაში ჩარიცხვა.
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის 2015 წლის 18
სექტემბრის წერილით რ. კ.-ს უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმ
საფუძვლით, რომ რ. კ.-ს მიერ ჩაბარებული შემოქმედებითი ტურები და
სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამა არ
იყო შესაბამისობაში.
დასკვნები სამართლებრივ გარემოებებთან დაკავშირებით:
სასამართლომ განმარტა შემდეგი:
2.4. საქართველოს კონსტიტუციის 42-ე მუხლის, პირველი პუნქტი ყველას
აძლევს გარანტირებულ უფლებას თავისი უფლებებისა და თავისუფლებების
დასაცავად სასამართლოს მიმართოს.
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე6 მუხლის, პირველი პუნქტის შესაბამისად, სამოქალაქო უფლებათა და
მოვალეობათა
განსაზღვრისას
ან
წარდგენილი
ნებისმიერი
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სისხლისსამართლებრივი ბრალდების საფუძვლიანობის გამორკვევისას
ყველას აქვს გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო
განხილვის უფლება კანონის საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და
მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ.
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 23-ე მუხლის
პირველი
ნაწილის
თანახმად,
სარჩელი
შეიძლება
აღიძრას
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მოთხოვნით.
„ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო
სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 37-ე მუხლის შესაბამისად, სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი შეიმუშავებს და ამტკიცებს
კოეფიციენტებით
რანჟირების
დოკუმენტს
თითოეული
აბიტურიენტისათვის იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და
საგანმანათლებლო პროგრამის მითითებით, რომელზე სწავლის უფლებაც
მან მოიპოვა.
ამრიგად, საქმის განხილვისას სასამართლოს მიერ უნდა შემოწმდეს სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 1
სექტემბრის №155/15 ბრძანებაში მოსარჩელე რ. კ.-ს გათვალისწინებაზე და
შესაბამისად, მისთვის ჩარიცხვაზე მოპასუხე - სსიპ შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის უარი გამომდინარეობს, თუ არა
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებიდან.
2.5. საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის, პირველი და მე-4
პუნქტების შესაბამისად, ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი
ფორმის არჩევის უფლება და სახელმწიფო მხარს უჭერს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს კანონით დადგენილი წესით.
სასამართლომ მიუთითა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 1997
წლის
29
დეკემბრის
გადაწყვეტილებაზე
(იხ.
საქართველოს
საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმის ნომერი 2/35;
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი საქართველოს პარლამენტის
წინააღმდეგ),
სადაც
საკონსტიტუციო
სასამართლომ აღნიშნა, რომ
განათლების
მიღების
კონსტიტუციური
უფლება
წარმოადგენს
ადამიანის ერთ-ერთ ძირითად სოციალურ უფლებასა და ცივილიზებული
კაცობრიობის აღიარებულ ღირებულებას .
საქართველოს კონსტიტუციის მე-6 მუხლის, პირველი და მე-2 პუნქტების
მიხედვით, საქართველოს კონსტიტუცია სახელმწიფოს უზენაესი კანონია.
ყველა სხვა სამართლებრივი აქტი უნდა შეესაბამებოდეს კონსტიტუციას.
4
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საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის
საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. საქართველოს
საერთაშორისო
ხელშეკრულებას ან შეთანხმებას,
თუ
იგი
არ
ეწინააღმდეგება
საქართველოს
კონსტიტუციას,
კონსტიტუციურ
შეთანხმებას, აქვს უპირატესი იურიდიული ძალა შიდასახელმწიფოებრივი
ნორმატიული აქტების მიმართ.
საქართველოს კონსტიტუციის მე-7 მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ცნობს
და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და
თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ღირებულებებს.
ხელისუფლების განხორციელებისას ხალხი და სახელმწიფო შეზღუდულნი
არიან ამ უფლებებითა და თავისუფლებებით, როგორც უშუალოდ მოქმედი
სამართლით.
ამრიგად, სასამართლომ განმარტა, რომ სახელმწიფო ხელისუფლების
განხორციელებისას, საჯარო დაწესებულებების მიერ თავისი საქმიანობის
წარმოების პროცესში საქართველოს კონსტიტუციითა და საერთაშორისო
ხელშეკრულებებით, თუ შეთანხმებებით გარანტირებულ ადამიანის
უფლებებს და თავისუფლებებს აქვს პირდაპირი მოქმედების ძალა, რაც
ნიშნავს იმას, რომ საჯარო დაწესებულებამ, მისთვის საქართველოს
კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებისას
უნდა იხელმძღვანელოს ამა, თუ იმ ზემოთ აღნიშნული უფლების
(თავისუფლების) ნამდვილი შინაარსით და არ უნდა დაუშვას ამ უფლებით
დაცულ სფეროში არამართლზომიერი ჩარევა.
ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპის კონვენციის
პირველი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლის შესაბამისად, არავის არ
შეიძლება ეთქვას უარი განათლების მიღებაზე სახელმწიფოს ნებისმიერი
ფუნქციების შესრულების დროს, რომელსაც იგი თავის თავზე იღებს
განათლებისა და სწავლების დარგში, პატივს სცემს მშობელთა უფლებას
უზრუნველყონ თავისი ბავშვებისათვის ისეთი განათლება და სწავლა,
რომელიც შესაბამისობაში იქნება მათ რელიგიურ და ფილოსოფიურ
რწმენასთან.
ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ
საერთაშორისო პაქტის მე-13 მუხლის მიხედვით, ამ პაქტის მონაწილე
სახელმწიფოები აღიარებენ თითოეული ადამიანის განათლების უფლებას.
ისინი თანახმა არიან, რომ განათლება მიზნად უნდა ისახავდეს ადამიანის
პიროვნებისა და მისი ღირსების შეგნების სრულ განვითარებას და უნდა
განამტკიცებდეს ადამიანის უფლებისა და ძირითადი თავისუფლებების
5
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პატივისცემას. უმაღლესი განათლება უნდა გახდეს ერთნაირად მისაწვდომი
ყველასათვის
თითოეულის
ნიჭის
საფუძველზე
ყველა
საჭირო
ღონისძიების განხორციელების გზით.
სასამართლომ განმარტა, რომ საქართველოს კონსტიტუციითა და ზემოთ
აღნიშნული საერთაშორისო სამართლებრივი აქტებით გარანტირებული
განათლების მიღების უფლება, მიუხედავად იმისა, რომ იგი არ მოიცავს
სახელმწიფოს პოზიტიურ ვალდებულებას დააფინანსოს უმაღლესი
განათლება, გულისხმობს ყოველი პირისათვის სახელმწიფოს მიერ
დადგენილი სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების შეძენის,
მისი ფორმის და პროფესიული მიმართულების არჩევის, შეძენილი
უმაღლესი განათლების აღიარებისა და მისი თავისუფალი რეალიზაციის
დაუბრკოლებლად, შეუზღუდავად განხორციელების შესაძლებლობის
შექმნის ვალდებულებას.
2.6. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი
მუხლის შესაბამისად, ეს კანონი აწესრიგებს საქართველოში უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულებების საგანმანათლებლო და სამეცნიეროკვლევითი საქმიანობის განხორციელების პროცესს, უმაღლესი განათლების
მართვისა და დაფინანსების პრინციპებსა და წესს, ადგენს უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
დაფუძნების,
საქმიანობის,
რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის წესს, ასევე ავტორიზაციისა და
აკრედიტაციის პრინციპებს.
აღნიშნული კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ა“ „ბ“ და „გ“
ქვეპუნქტების თანახმად, საქართველოში უმაღლესი განათლების ძირითადი
მიზნებია: ა) ქართული და მსოფლიო კულტურის ღირებულებების
ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა, დემოკრატიისა და ჰუმანიზმის
იდეალებზე
ორიენტაცია,
რომლებიც
აუცილებელია
სამოქალაქო
საზოგადოების არსებობისა და განვითარებისათვის; ბ) პიროვნების
ინტერესებისა და შესაძლებლობების შესატყვისი უმაღლესი განათლების
მიღების,
კვალიფიკაციის
ამაღლებისა
და
გადამზადების
მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება; გ) პიროვნული
პოტენციალის
რეალიზება, შემოქმედებითი უნარ-ჩვევების განვითარება, თანამედროვე
მოთხოვნების შესატყვისი კომპეტენციის მქონე პირების მომზადება, შიდა
და საგარეო შრომის ბაზარზე უმაღლესი განათლების
მქონე პირთა
კონკურენტუნარიანობის
უზრუნველყოფა, სტუდენტთა და ფართო
საზოგადოების მოთხოვნათა შესაბამისი მაღალი ხარისხის უმაღლესი
განათლების შეთავაზება დაინტერესებული პირებისათვის, ხოლო იმავე
მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული მიზნების მისაღწევად სახელმწიფო მათ შორის
უზრუნველყოფს უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობასა და ღია
ხასიათს; სწავლის, სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის აკადემიურ
6
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თავისუფლებას;
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „ა“ და
„ფ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, აბიტურიენტი არის სრული ზოგადი
განათლების მქონე პირი, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული ან
მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი საშუალო განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი და სწავლის გაგრძელებას აპირებს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდა არის პროცედურა, რომელიც ადგენს აბიტურიენტის მზაობას
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ასათვისებლად.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის
პირველი
პუნქტის
შესაბამისად,
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის
უფლება აქვს მხოლოდ იმ აბიტურიენტს, რომელმაც გაიარა შესაბამისი
ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების სამინისტროს მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად, ხოლო
იმავე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, აბიტურიენტი
ერთიან ეროვნულ გამოცდამდე გადის შესაბამის კონკურსს სახელოვნებოშემოქმედებითი
ან
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამის
განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
დადგენილი წესით სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან სასპორტო უმაღლესი
განათლების მისაღებად.
აღნიშნული მუხლის მე-5 პუნქტის ბოლო წინადადების თანახმად, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების საფუძველზე აბიტურიენტები საგანმანათლებლო
პროგრამებზე
მიიღებიან
საგამოცდო
საგნებისათვის
მინიჭებული
კოეფიციენტების მიხედვით, ხოლო მე-9 პუნქტის შესაბამისად, შეფასებისა
და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ადგენს იმ აბიტურიენტთა სიებს,
რომლებმაც გაიარეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და უფლება
მოიპოვეს,
ისწავლონ
ძირითად
საგანმანათლებლო
ერთეულში
ბაკალავრიატის, საგანმანათლებლო პროგრამით და მათ უგზავნის შესაბამის
ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულს.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 53-ე მუხლის
პირველი, მე-2 და მე-3 პუნქტების შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული და
საერთო
სამაგისტრო
გამოცდების
მომზადებასა
და
ჩატარებას
უზრუნველყოფს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარდგინებით ამტკიცებს ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებასა და სახელმწიფო სასწავლო
გრანტის გაცემისა და განაწილების წესს, სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების
დებულებასა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და
განაწილების წესს. ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებში
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მონაწილეობის მისაღებად დაინტერესებული პირი წერილობითი ან/და
ელექტრონული ფორმით, სპეციალური პროგრამის გამოყენებით, მიმართავს
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. განცხადების წარდგენის
წესსა და პირობებს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
წარდგინებით ადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
მინისტრი.
„ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო
სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის №19/ნ
ბრძანებით დამტკიცებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების
დებულების მე-5 მუხლის, მე-2 პუნქტის თანახმად, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელოვნებო -შემოქმედებითი ან
სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აგრეთვე სამხედრო უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში
ჩარიცხვა
ხდება
შესაბამისი
კონკურსისა
და
ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების
ჩაბარების
საფუძველზე.
დებულების
მე-8
მუხლი
ადგენს
სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისათვის აუცილებელ პირობებს
კერძოდ, აბიტურიენტები, რომლებსაც სურთ სახელოვნებო-შემოქმედებითი
ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლა, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე გადიან კონკურსს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით. სახელოვნებოშემოქმედებითი
ან/და
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
ჩარიცხვისთვის სავალდებულოა როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების
მიერ დადგენილი
კონკურსის
გავლა,
ასევე
ბაკალავრიატზე
ამ დებულების
მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებული
სავალდებულო
საგნების,
ხოლო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ამ
დებულების მე-6 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი
არჩევითი საგნის გამოცდის ჩაბარება, ხოლო დებულების მე-6 მუხლის მე-2
პუნქტით გათვალისწინებულია აკადემიურ პროგრამაზე ჩარიცხვისთვის
სავალდებულო ისეთი საგნები, როგორიც არის ქართული
ენა
და
ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, ერთი ან რამდენიმე შემდეგ უცხოურ
ენათაგან
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების
არჩევით
აკადემიური პროგრამის შესაბამისად, ინგლისური ენა, გერმანული ენა,
ფრანგული ენა, რუსული ენა.
სასამართლომ დაადგინა და მხარეებს სადავოდ არ გაუხდიათ ის გარემოება,
რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ, რომელიც იყო აბიტურიენტი, უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების - სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მიერ დადგენილი კონკურსი
(შემოქმედებითი ტურები) წარმატებით გაირა სახელოვნებო-შემოქმედებით
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საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამაზე „საშემსრულებლო ხელოვნება“
საორკესტრო-სიმებიანი საკრავები (ალტი), რაც აღიარებული იქნა
აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ და კანონმდებლობით
დადგენილი წესით გადაეგზავნა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ
ცენტრს. ამასთან, ასევე დადგენილია ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ
მოსარჩელე რ. კ.-მ, აღნიშნული კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ,
მონაწილეობა მიიღო ერთიან ეროვნულ გამოცდაში და მან წარმატებით
გადალახა კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური ზღვარი ქართულ
ენასა და ლიტერატურაში, ზოგად უნარებში და უცხოურ ენაში.
ამრიგად, სასამართლომ უდავოდ მიიჩნია, რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ
წარმატებით შეასრულა სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო
პროგრამით სწავლისათვის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონითა და დებულებით დადგენილი ყველა საჭირო პირობა კერძოდ, მან
წარმატებით
გაირა
შესაბამისი
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების - სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორიის
მიერ
დადგენილი
კონკურსი
(შემოქმედებითი ტურები) და წარმატებით ჩააბარა სახელოვნებოშემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამის ბაკალავრიატისათვის
აუცილებელი გამოცდები (დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტის
შესაბამისად) ე.ი. მან გადალახა მინიმალური
კომპეტენციის საჭირო
ზღვარი.
სასამართლომ მიუთითა დებულების მე-7 მუხლის მე-6 პუნქტზე,
რომლითაც იმპერატიულად არის დადგენილი, რომ აბიტურიენტი
რანჟირების დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნება, თუ ის გადალახავს
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს ყველა იმ საგანში, რომელიც
სავალდებულოა შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად.
სასამართლომ
განმარტა,
რომ
„უმაღლესი
განათლების
შესახებ“
საქართველოს კანონი და მის საფუძველზე დამტკიცებული დებულება
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამით
სწავლისათვის ერთიდაიმავე პირობებს ადგენს და ერთმანეთისაგან არ
განასხვავებს აღნიშნული საგანმანათლებლო პროგრამის სხვადასხვა ქვე
მიმართულებებზე სწავლის უფლების მოპოვებისათვის აუცილებელ
პირობებს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ზემოთ აღნიშნული კონკურსისა და
გამოცდების წარმატებით გავლის შემთხვევაში აბიტურიენტი შესაბამის
რანჟირების დოკუმენტში გათვალისწინებული უნდა იყოს და ამას ისეთმა
ტექნიკურმა შეცდომამ არ უნდა შეუშალოს ხელი, როგორიც არის
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ქვე
მიმართულების შეცდომით მითითება მონაცემთა ბაზაში ვის მიერაც არ
უნდა იყოს იგი დაშვებული. სასამართლომ განმეორებით აღნიშნა, რომ
განმსაზღვრელია
კანონმდებლობით
დადგენილი
ყველა
პირობის
შესრულება - კონკურსისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების (შესაბამისი
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საგნების) წარმატებით ჩაბარება და არა ტექნიკური უზუსტობები.
სასამართლომ მიუთითა დებულების 36-ე მუხლზე, რომლის თანახმად, იმ
შემთხვევაში, თუ რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცებამდე გამოვლინდა,
რომ ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის დროს არ
იქნა შეყვანილი ჩარიცხვის უფლების მქონე პირი, რომელიც შეცდომის
არდაშვების შემთხვევაში ჩაირიცხებოდა კონკრეტულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში და ამის შედეგად არც ერთი სხვა აბიტურიენტის
ჩარიცხვის უფლება არ შეიზღუდა ან არ გაუარესდა მისი/მათი
მდგომარეობა, ჩარიცხვის გამოქვეყნებული მონაცემები რჩება ძალაში,
ხოლო ჩარიცხვის ელექტრონულ ბაზაში შეცდომით არშეყვანილი
აბიტურიენტის
ჩარიცხვის
მიზნით,
საჭიროების
შემთხვევაში
საგანმანათლებლო პროგრამას დაემატება მისაღებ სტუდენტთა ადგილების
ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია ამ პუნქტით განსაზღვრული
აბიტურიენტების ჩასარიცხად.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ვის მიერ იქნა დაშვებული შეცდომა ამას
მოცემულ შემთხვევაში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა არა აქვს, რადგან
როგორც ზემოთ აღინიშნა დებულების 36-ე მუხლი მნიშვნელობას არ
ანიჭებს შეცდომის დამშვებ სუბიექტს და იგი განმსაზღვრელად მიიჩნევს იმ
გარემოებას, რომ პირი, რომელიც შეცდომის არ დაშვების შემთხვევაში
ჩაირიცხებოდა კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და არ იქნა
შეყვანილი ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის
დროს.
დებულების მე-15 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ერთიან ეროვნულ
გამოცდაზე რეგისტრაციის დროს აბიტურიენტი უთითებს ტექნიკურ
მონაცემებს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაგეგმვისათვის საჭირო
მონაცემებს, რომელიც მათ შორის მოიცავს იმ აკადემიური პროგრამის
საიდენტიფიკაციო კოდს, სადაც მას სურს სწავლის გაგრძელება.
სასამართლომ დაადგინა, რომ ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტის - რ. კ.ს მონაცემების შეყვანის დროს დაშვებული იქნა შეცდომა კერძოდ,
შეცდომით
იქნა
შეყვანილი
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო პროგრამის სხვა ქვე მიმართულება (საორკესტრო
სიმებიანი საკრავები(ვიოლინო)) ე.ი. მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არ
იქნა
შეყვანილი
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამის ის მიმართულება (სიმებიანი საკრავები(ალტი)), რომელიც
რეალურად აბიტურიენტს - რ. კ.-ს სურდა, რამდენადაც ერთიანი ეროვნული
გამოცდების წინაპირობა - კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები) რ. კ.-მ
სწორედ სიმებიანი საკრავების (ალტი) მიმართულებით გაირა.
„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და დებულების
შესაბამისად, როგორც ზემოთ აღინიშნა, მოსარჩელე რ. კ.-ს მიერ გავლილი
კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები) და ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
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ჩაბარებული
საგნები
საკმარისია
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო პროგრამით, მათ შორის სიმებიანი საკრავების (ალტი)
მიმართულებით სწავლის უფლების მოსაპოვებლად, რაც იმას ნიშნავს,
რომ აღნიშნული შეცდომის გარდა, რ. კ.-ს მიერ, საშემსრულებლო
ფაკულტეტზე, სიმებიანი საკრავის (ალტი) მიმართულებით სწავლის
უფლების მოპოვებისათვის სხვა წინააღმდეგობა არ არსებობს.
სასამართლომ დადგენილად მიიჩნია, რომ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის მიერ, აღნიშნული შეცდომა გამოვლენილია რანჟირების
დოკუმენტის
დამტკიცებამდე,
რამდენადაც
სსიპ
თბილისის
ვ.
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიამ დებულების მე-8
მუხლის, მე-5 პუნქტის შესაბამისად, ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე
გადასცა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს რ. კ.-ს
კონკურსის (შემოქმედებითი ტურების) შედეგები, სადაც ასახული იყო მათ
შორის, რ. კ.-ს მიერ შეცდომით არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის
დასახელება - სიმებიანი საკრავი (ვიოლინო).
ამრიგად, გარდა ზემოთ აღნიშნული მსჯელობისა, დებულების 36-ე მუხლის
სიტყვა-სიტყვითი და სისტემური განმარტების მეთოდით შეფასების
შედეგად, სასამართლომ განმარტა, რომ შესაბამის აბიტურიენტთა
მონაცემთა ელექტრონულ რ. კ.-ს მიერ სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო პროგრამის ქვე მიმართულების არჩევისას დაშვებული
შეცდომა (მიუხედავად იმისა ვის მიერ იქნა შეცდომა დაშვებული), არა თუ
არ ქმნის რ. კ.-ს სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო
პროგრამის საშემსრულებლო ფაკულტეტზე, სიმებიანი საკრავების (ალტი)
მიმართულებით ჩარიცხვაზე უარის თქმის სამართლებრივ საფუძველს,
არამედ ასეთ შემთხვევაში აბიტურიენტი დებულების შესაბამისად
აუცილებლად უნდა იქნეს ჩარიცხული შესაბამის საგანმანათლებლო
პროგრამაზე.
ამასთან, სასამართლომ აღნიშნა, რომ დებულების მე-15 მუხლის მე-10
პუნქტის შესაბამისად, აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების
ტესტის/ტესტების შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის
მიღების დასრულებამდე აქვს უფლება შეცვალოს ამ მუხლის ,,ბ.გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები, ხოლო იმავე მუხლის, მე-7
პუნქტის, "ბ.გ." ქვეპუნქტი გულისხმობს იმ აკადემიური პროგრამის ან/და
ქართულ
ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო
პროგრამის
საიდენტიფიკაციო კოდს, სადაც მას სურს სწავლის გაგრძელება.
დებულების მე-5 და მე-8 მუხლების თანახმად, საგანმანათლებლო
პროგრამის ერთ - ერთი სახეობა არის სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო (აკადემიური) პროგრამა. შესაბამისად, სასამართლომ
მხედველობაში მიიღო ის გარემოება, რომ დებულების ზემოთ აღნიშნული
ნორმის
სიტყვა-სიტყვითი
მეთოდით
განმარტების
შესაბამისად,
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აბიტურიენტის - რ. კ.-ს მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის
აუცილებლობა მოცემულ შემთხვევაში ვერ დადგებოდა, რადგან მას ის
საგანმანათლებლო
პროგრამა
(სახელოვნებო-შემოქმედებითი) ჰქონდა
სარეგისტრაციო
მონაცემებში
მითითებული,
რომელზე
სწავლის
გაგრძელებაც მას სურდა,
შეცდომა
შეეხებოდა
საგანმანათლებლო
პროგრამის ერთ-ერთ სპეციალობას (საგანმანათლებლო პროგრამის ქვე
მიმართულებას),
რომლის
შეცვლის
მექანიზმს
დებულება
არ
ითვალისწინებს.
ამასთან, სასამართლომ მიიჩნია, რომ მოცემული დავის გადასაწყვეტად,
ასევე მნიშვნელოვანია დადგინდეს, გააჩნდა თუ არა რ. კ.-ს კანონიერი
ნდობა მის სახელზე გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათისა
და მისი ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დაშვების მიმართ. სასამართლომ
მიიჩნია, რომ მოსარჩელეს ნამდვილად გააჩნდა ამგვარი ნდობა.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის თანახმად, აღმჭურველი აქტით მინიჭებული უფლების დაცვის
განსაკუთრებულ გარანტიას წარმოადგენს კანონიერი ნდობა.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლის
პირველი ნაწილის შესაბამისად, ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება
არის ადმინისტრაციული ორგანოს წერილობითი დოკუმენტი, რომელიც
ადასტურებს, რომ მოცემული ქმედება განხორციელდება, რაც შეიძლება
გახდეს დაინტერესებული მხარის კანონიერი ნდობის საფუძველი.
დებულების მე-15 მუხლის მე-12 პუნქტის მიხედვით, აბიტურიენტთა
შესახებ საბოლოო მონაცემთა შეგროვების შემდეგ, ერთიანი ეროვნული
გამოცდების დაწყებამდე, თითოეულ აბიტურიენტზე გაიცემა საგამოცდოსაიდენტიფიკაციო ბარათი.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით განმტკიცებული
კანონიერი ნდობის ინსტიტუტის მოცემულ შემთხვევაში გამოყენების
წინაპირობა არის ის გარემოება, რომ საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათი,
რომელიც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის უფლების
ფორმალური, წერილობითი დასტურია, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის მიერ იქნა გაცემული რ. კ.-ზე და იგი შესაბამისი
კონკურსის (შემოქმდებითი ტურების) შედეგების საფუძველზე დაშვებული
იქნა ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე, რაც სასამართლოს მოსაზრებით,
კანონიერი ნდობის კანონით დადგენილი პრინციპის ამოქმედების
აუცილებლობას წარმოქმნის.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
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კოდექსი აქტის გაუქმების რამდენიმე შემთხვევას იცნობს, თუმცა, კოდექსის
სიტყვა-სიტყვითი განმარტების საფუძველზე, კანონიერი ნდობის პრინციპი
ვრცელდება იმ შემთხვევაზე, როდესაც ადმინისტრაციული ორგანო აქტს
აუქმებს საკუთარი ინიციატივით.
განსახილველ შემთხვევაში, დავის საგანია წარმატებულად ჩაბარებული
გამოცდების შედეგების და ასევე წარმატებულად გავლილი კონკურსის
შედეგების არ აღიარება, რაც სასამართლოს მოსაზრებით, განსახილველი
საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე სამართლებრივი შედეგებით
უთანაბრდება აქტის გაუქმებას და ამდენად, მოცემულ შემთხვევაში, ამ
შედეგების ფორმალური საფუძვლების მიმართ სრული მოცულობით
ვრცელდება კანონიერი ნდობის დამცველობითი ფუნქცია.
ის გარემოება, რომ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
კანონიერ ნდობას უკავშირებს მხოლოდ აღმჭურველი აქტის არსებობას, ვერ
დააბრკოლებს სასამართლოს, რომ კანონი განმარტოს გონივრულად,
სამართლიანად,
მისი
მიზნიდან
გამომდინარე
და
მოსარჩელის
განსაკუთრებული დაცვის ღირსი იურიდიული ინტერესის ადექვატურად.
სასამართლომ მიიჩნია, რომ კანონიერი ნდობის ობიექტია ძირითადად
ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შედეგები, რომლებიც შეიძლება
არსებობდნენ როგორც ადმინისტრაციული აქტის, ასევე მოქმედებების
(რეალაქტის) სახით; ანუ, მოცემულ შემთხვევაში დაცვის ობიექტია
სახელმწიფოს
მიერ
განხორციელებული
აღმჭურველი
ბუნების
მოქმედებებიც; დაცვის ღირსია მათი კანონიერების რწმენა, განსაკუთრებით
კი მაშინ, როდესაც საქმე ეხება უფლების მიმნიჭებელ აქტებსა და
მოქმედებებს; ამ უფლების მატარებელს, კანონიერი ნდობის პრინციპზე
დაყრდნობით, უფლება აქვს წინააღმდეგობა გაუწიოს მათ გაუქმებასა თუ
მათი
ნამდვილობის,
იურიდიული
ძალმოსილების
არაღიარებას.
სასამართლოს ღრმა რწმენით, კანონმდებლის მიზანი კანონიერი ნდობის
პრინციპის საკანონმდებლო დონეზე დამკვიდრებისას (სზაკ-ის მე-9, მე-601
და 61-ე მუხლები), იყო და არის მმართველობითი საქმიანობის შედეგად
გარკვეული უფლებით აღჭურვილი პირის დაცვა უფლების მიმნიჭებელი
არამარტო კანონსაწინააღმდეგო აქტის, არამედ მოქმედების გაუქმებისაგანაც.
აქვე, სასამართლომ მიუთითა, რომ საქმის მასალების თანახმად, სახეზე არ
არის საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის
მე-4 ნაწილით გათვალისწინებული კანონიერი ნდობის გამომრიცხავი
გარემოება კერძოდ, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიერ
სახელმწიფო, საზოგადოებრივი ან სხვა პირის კანონიერი უფლების ან
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ინტერესების არსებითი დარღვევა.
სახეზე არ არის აგრეთვე საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსის მე-601 მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებული კანონიერი
ნდობის გამომრიცხავი გარემოება კერძოდ, საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის მე-601 მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად,
დაუშვებელია კანონსაწინააღმდეგო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის ბათილად ცნობა, თუ დაინტერესებულ მხარეს კანონიერი ნდობა აქვს
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მიმართ, კანონიერი ნდობა
არსებობს მაშინ, თუ პირმა აქტის საფუძველზე განახორციელა იურიდიული
მნიშვნელობის ქმედება და სახეზე არ არის კანონიერი ნდობის გამომრიცხავი
გარემოება - დაინტერესებული მხარის უკანონო ქმედება.
უნდა აღნიშნოს, რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო
ბარათისა და ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დაშვების საფუძველზე ჩააბარა
რა გამოცდები, მან განახორციელა იურიდიული მნიშვნელობის მქონე
ქმედება, რასაც ადასტურებს ის გარემოება, რომ სამართლებრივი
თვალსაზრისით, სწორედ ასეთი გამოცდების ჩაბარებაა (კონკურსის გავლის
შემდგომ) აბიტურიენტის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე
ჩარიცხვის საფუძველი.
სასამართლომ აღნიშნა, რომ ადმინისტრაციული აქტის მიმართ კანონიერი
ნდობა გამოირიცხება, თუ ეს აქტი გამოიცა დაინტერესებული პირის
მიერ კანონსაწინააღმდეგო ქმედების საფუძველზე, ასეთად შეიძლება
მივიჩნიოთ ყალბი დოკუმენტის, არასწორი ინფორმაციის წარდგენა,
ზეწოლა, მოტყუება, ქრთამის მიცემა და სხვა, რასაც, განსახილველ
შემთხვევაში ადგილი არ ქონია, შესაბამისად, ადგილი არ აქვს საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლის მე-2 ნაწილისა და მე601
მუხლის მე-5 ნაწილით გათვალისწინებულ კანონიერი ნდობის
გამომრიცხავ გარემოებას - დაინტერესებული მხარის უკანონო ქმედებას.
მოსარჩელე ენდობოდა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის
მოქმედებებს მის ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დაშვებასთან დაკავშირებით
და მისი ეს ნდობა დაცვის ღირსია სამართლებრივი უსაფრთხოების
ფაქტორიდან გამომდინარე, რაც თავის მხრივ ზღუდავს აქტის ბათილად
გამოცხადების შესაძლებლობას, მოცემულ შემთხვევაში კი ზღუდავს
მოპასუხეს - არ აღიაროს რ. კ.-ს მიერ წარმატებით გავლილი კონკურსის
(შემოქმედებითი
ტურების)
და
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებში
წარმატებულად ჩაბარებული გამოცდების შედეგები. განსახილველ
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შემთხვევაში,
დაინტერესებული
მხარე
ენდობოდა
მოქმედებას, ამ მოქმედების შედეგების სტაბილურობას.

სახელმწიფოს

სასამართლომ ასევე აღნიშნა, რომ ძირითადად სწორედ ამგვარადაა
განმარტებული კანონიერი ნდობის პრინციპი საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მიერაც (საქმე ბს-1153-1142(კ-11).
სასამართლომ აღნიშნა, რომ
ადამიანის უფლებათა
ევროპული
სასამართლო კონვენციის დამატებითი ოქმით განმტკიცებულ განათლების
უფლებას სწორედ ზემოთ აღნიშნულ კონტექსტში განიხილავს. ადამიანის
უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ საქმეზე მიურსელ ერენი თურქეთის
წინააღმდეგ, დაადგინა, რომ კანონიერი ნდობის პრინციპის დარღვევამ
შეიძლება გამოიწვიოს ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა
დაცვის კონვენციის პირველი ოქმის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული
განათლების უფლების დარღვევა. კერძოდ, აბიტურიენტს, რომელმაც
უნივერსიტეტის მისაღებ გამოცდაზე დააგროვა ქულათა საჭირო
რაოდენობა, აქვს უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ლეგიტიმური მოლოდინი.
სასამართლომ მიიჩნია, რომ განმცხადებლის გამოცდების შედეგების
გაუქმების
გადაწყვეტილებას,
რომელიც
შიდასახელმწიფოებრივმა
სასამართლოებმა ძალაში დატოვეს, არ ჰქონდა სამართლებრივი და
გონივრული საფუძველი და ამიტომ თვითნებური იყო. სტრასბურგის
სასამართლოს
გადაწყვეტილების
თანახმად,
აღნიშნულმა
განმცხადებლისთვის განათლების უფლებაზე უარის თქმა შეადგინა.
დაირღვა კონვენციის პირველი ოქმის მე-2 მუხლი (იხ. მიურსელ ერენი
თურქეთის წინააღმდეგ (Mürsel Eren v. Turkey), განაცხადი no. 60856/00,
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 2006 წლის 7 თებერვლის
გადაწყვეტილება, §§ 48-52).
2.8. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 33-ე მუხლის
შესაბამისად, თუ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე
უარი კანონს ეწინააღმდეგება ან დარღვეულია მისი გამოცემის ვადა და ეს
პირდაპირ და უშუალო (ინდივიდუალურ) ზიანს აყენებს მოსარჩელის
კანონიერ უფლებას ან ინტერესს, სასამართლო ამ კოდექსის 23-ე მუხლში
აღნიშნულ სარჩელთან დაკავშირებით გამოიტანს გადაწყვეტილებას,
რომლითაც
ადმინისტრაციულ
ორგანოს
ავალებს,
გამოსცეს
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5 მუხლი
ადმინისტრაციულ ორგანოებს უკრძალავს კანონმდებლობის მოთხოვნათა
საწინააღმდეგოდ რაიმე ქმედების განხორციელებას და იქვე განსაზღვრავს,
რომ უფლებამოსილებით გადამეტებულ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტს, აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებულ
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ქმედებას არა აქვს იურიდიული ძალა და ბათილად უნდა გამოცხადდეს.
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მუხლის
პირველი და მე-2 ნაწილის შესაბამისად, ადმინისტრაციული
ორგანო
ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ
გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე.
ზემოაღნიშნული გარემოებების გათვალისწინებით, სასამართლომ მიიჩნია,
რომ რ. კ.-ს სარჩელი საფუძვლიანია, ადგილი აქვს საქართველოს
კონსტიტუციითა და ზემოთ აღნიშნული საერთაშორისო სამართლებრივი
აქტებით გარანტირებული განათლების ბუნებითი უფლების, აგრეთვე
შესაბამისად, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონისა და
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მოთხოვნათა
დარღვევას, რის გამოც სასამართლო მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ რ. კ.-ს
სარჩელი უნდა დაკმაყოფილდეს და სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნულ ცენტრს უნდა დაევალოს გამოსცეს ახალი ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 1 სექტემბრის №155/15
ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, რომლითაც რ. კ.-ს საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიეცემა უფლება სწავლა დაიწყოს
სსიპ
თბილისის
ვ.
სარაჯიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორიაში საშემსრულებლო ფაკულტეტის საორკესტრო სიმებიანი
საკრავების (ალტის) სახელოვნებო-შემოქმედებითი პროგრამის პირველ
კურსზე.
3. სააპელაციო საჩივრის ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები:

ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლები

აპელანტი ითხოვს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმებას იმ ნაწილში,
რის საფუძველზეც მოპასუხე სსიპ შეფასებისა და გამოცდები ეროვნულ
ცენტრს დაევალა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის გამოცემა, სსიპ შეფასებისა და გამოცდები ეროვნულ ცენტრის
დირექტორის 2015 წლის 1 სექტემბრის N155/15 ბრძანებაში ცვლილების
შეტანის შესახებ, რომლითაც რ. კ.-ს საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით, მიეცემა უფლება სწავლა დაიწყოს სსიპ თბილისის
ვ.სარაჯიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორიაში
საშემსრულებლო ფაკულტეტის საორკესტრო სიმებიანი საკრავების (ალტის)
სახელოვნებო შემოქმედებითი პროგრამის კურსზე. აპელანტი ასევე ითხოვს
გადაწყვეტილების გაუქმებას
სახელმწიფო ბაჟის დაკისრების ნაწილში.
სასამართლო გადაწყვეტილების სამართლებრივი შეფასების ნაწილში
ძირითადად ეყრდნობა იმ გარემოებას, რომ ვინაიდან რ. კ-ს წარმატებით

16

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები)
www.library.court.ge

ქონდა გავლილი შემოქმედებითი ტური და სავალდებულო საგნებში
გადალახული ქონდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, აქედან
გამომდინარე იგი უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული რანჟირების
დოკუმენტში.
საქართველოს კანონის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ 53-ე მუხლის მე-8
პუნქტის თანახმად, „საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების
სამინისტრო
უფლებამოსილია
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებთან
დაკავშირებით დაადგინოს საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული
კოდექსით გათვალიწინებულისაგან განსხვავებული ადმინისტრაციული
საჩივრის წარდგენისა და განხილვის ვადები და წესი“. აქედან გამომდინარე,
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18
თებერვლის N19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარების დებულებაში“ მოცემულია საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალიწინებულისგან განსხვავებული
ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენისა და განხილვის ვადები და წესი.
ვადები
დადგენილია
აღნიშნული
დებულებით
და
ცენტრის
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტებით. შესაბამისად, დებულებით
გათვალისწინებული ყველა აქტივობა აუცილებლად უნდა განხორციელდეს
კონკრეტულ ვადებში. ვადების დაცვა უმნიშვნელოვანესია, ვინაიდან მისი
დაუცველობის შემთხვევაში, გამოცდის პროცესი ჩაიშლება. შესაბამისად,
საფრთხის ქვეშ დადგება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება, რაც
საფრთხის ქვეშ დააყენებს სახელმწიფო და საჯარო ინტერესების
განხორციელებას.
დებულების მე-3 მუხლის თანახმად, ერთიანი ეროვნული გამოცდის
ჩატარების მიზანია: ა) საგანმანათლებლო პროგრამაზე აბიტურიენტის
ჩარიცხვის პროცესის ობიექტურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა
და ბ) საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა
უნარებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა.
დებულების მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან
სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე, აგრეთვე სამხედრო უმაღლეს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვა ხდება შესაბამისი კონკურსისა
და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე“.
დებულების მე-16 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, „ერთიანი ეროვნული
გამოცდების
ჩატარების
მიზნით,
ცენტრი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებებიდან და აბიტურიენტებიდან მიღებული ინფორმაციის
საფუძველზე, უზრუნველყოფს აბიტურიენტებისა და საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მონაცემთა ბაზების შექმნას“. ამავე მუხლის მე-2 პუნქტის
თანახმად, „საგანმანათლებლო დაწესებულებების მონაცემთა ბაზების
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საფუძველზე ცხადდება ის საგანანმანათლებლო დაწესებულებები და
საგანმანათლებლო
პროგრამები,
რომლებზეც
ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების საფუძველზე ხდება აბიტურიენტთა მიღება“. ასევე, ამავე
მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, „აბიტურიენტებისა და საგანმანათლებლო
დაწესებულებების მონაცემთა ბაზების საფუძველზე ხდება იმის დადგენა,
თუ რომელი საგანმანათლებლო დაწესებულების საგანმანთლებლო
პროგრამაზე მოიპოვა აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების
საფუძველზე სწავლის გაგრძელების უფლება“.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აბიტურიენტების მონაცემთა ბაზების
საფუძველზე ხდება ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაგეგმვა (ტესტების
დაბეჭდვა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარიგის, საგამოცდო ცენტრების
მომზადება და სხვა).
დებულების მე-8 მუხლით დადგენილია სახელოვნებო-შემოქმედებით ან/და
სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის თავისებურებანი.
ამავე მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, „აბიტურიენტები, რომლებსაც სურთ
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
ან/და
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამით სწავლა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე გადიან
კონკურსს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი
წესით“.
დებულების მე-14 მუხლის თანახმად, „აბიტურიენტს უფლება აქვს აირჩიოს
საგანმანათლებლო დაწესებულების აკადემიური პროგრამა ან/და ქართულ
ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა შეუზღუდავად“. ამავე
მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებულ არჩევანს აბიტურიენტი აკეთებს პრიორიტეტულობის
პრინციპის
დაცვით.
პრიორიტეტულობის
პრინციპი
ნიშნავს
აბიტურიენტისთვის
სასურველი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
საგანმანათლებლო
პროგრამა/პროგრამების
ჩამონათვალის
დადგენას
პრიორიტეტული რიგითობით“.
ცენტრი
მთელი
წლის
განმავლობაში
სისტემატიურად
ურჩევდა
აბიტურიენტებს განაცხადში ყველა იმ ფაკულტეტის მითითებას,
რომლებზეც სურდათ სწავლის გაგრძელება (ფაკულტეტების რაოდენობა
შეზღუდული არ არის).
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18
თებერვლის N19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული „ერთიანი ეროვნული
გამოცდების ჩატარების დებულების“ მე-15 მუხლის 1-ლი პუნქტის
თანახმად, „ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის მიღების
საფუძველია
პირის
განცხადება
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდებში
მონაწილეობის მიღების შესახებ“. ამავე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, „ამ
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მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული განცხადება პირის მიერ
ივსება ელექტრონული ფორმით, ონლაინ რეჟიმში, ცენტრის ოფიციალური
ვებგვერდისა www.naec.ge და რეგისტრაციის ოფიციალური ვებგვერდის
online.naec.ge (შემდგომში - სამსახურის ვებგვერდის) გამოყენებით. ამავე
მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტების თანახმად, „ამ მუხლის პირველი პუნქტით
გათვალისწინებული
რეგისტრაციის
გავლამდე,
პირი
სამსახურის
ვებგვერდზე უთითებს თავის პირად ნომერს (თეთრთმეტნიშნა ნომერი) და
ელექტრონულ მისამართს“,
ხოლო „ამ მუხლის მე-4
პუნქტით
გათვალისწინებული ქმედების განხორციელების შემდეგ ცენტრი პირს
გაუგზავნის შეტყობინებას ელექტრონულ მისამართზე შესაბამისი კოდის
მითითებით, რომ მას უფლება აქვს გაიაროს რეგისტრაცია“. ამავე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად, „ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული კოდის
მიღების შემდეგ პირი სამსახურის ვებგვერდზე უთითებს თავის პირად
ნომერს და ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ კოდს“.
დებულების მე-15 მუხლის მე-7 პუნქტის თანახმად, რეგისტრაციის დროს
პირი უთითებს: ა) ტექნიკურ მონაცემებს: ა.ა) საკონტაქტო ტელეფონის
ნომერს; ა.ბ) აბიტურიენტის თაობაზე არსებული სხვა ინფორმაციას; ბ)
ერთიანი ეროვნული გამოცდის დაგეგმვისთვის საჭირო მონაცემებს: ბ.ა)
აბიტურიენტის მიერ ჩასაბარებელი საგნის/საგნების ან/და კონკურსის
ჩამონათვალს. საგანთა ჩამონათვალში აბიტურიენტს უფლება აქვს
მიუთითოს მხოლოდ ერთი უცხოური ენა და საგამოცდო საგნის ერთი ენა;
ბ.ბ) სასურველი საგამოცდო ცენტრის ადგილმდებარეობა; ბ.გ) იმ
აკადემიური
პროგრამის
ან/და
ქართულ
ენაში
მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის საიდენტიფიკაციო კოდს, სადაც მას სურს
სწავლის გაგრძელება; ბ.დ) ცენტრის მიერ განსაზღვრული სხვა ინფორმაცია.
ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის თანახმად, „ელექტრონული ფორმით
რეგისტრაციის წარმატებით გავლის თაობაზე, აგრეთვე შევსებულ
განცხადებაში
ნებისმიერი
ცვლილების
თაობაზე
პირს
ეცნობება
ელექტრონულ მისამართის მეშვეობით“. ასევე, მე-9 პუნქტის თანახმად,
„აბიტურიენტს რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ არ აქვს უფლება
შეცვალოს სარეგისტრაციო განცხადებაში მითითებული მონაცემები, გარდა
ამ მუხლის მე-10 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა“, ხოლო მე-10
პუნქტის თანახმად, „აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების
ტესტის/ტესტების შეფასებასთან დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის
მიღების დასრულებამდე აქვს უფლება შეცვალოს ამ მუხლის „ბ.გ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული მონაცემები. აბიტურიენტის მიმართვის
საფუძველზე ცენტრი ცვლილებას ახორციელებს საგანმანათლებლო
პროგრამების ჩამონათვალში, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ შეცდომა
დაშვებულია ცენტრის მიერ. თუ აბიტურიენტი საპრეტენზიო განაცხადის
მიღების დასრულებიდან 2 დღის ვადაში არ მიმართავს ცენტრს, ძალაში
რჩება საგანმანთლებლო პროგრამების ის რეიტინგული ჩამონათვალი,
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რომელიც ელექტრონულ მისამართზე ბოლოს გაეგზავნა აბიტურიენტს“.
ეროვნული გამოცდების ჩასატარებლად უმნიშვნელოვანესია ვადების დაცვა.
აღნიშნულ ვადებში უპირობოდ უნდა განხორციელდეს ყველა საჭირო
მოქმედება, წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოცდების პროცესი ჩაიშლება.
აპელანტს მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოებაც, რომ დებულების
თანახმად, პირი თავად გამოხატავს ნებას ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მონაწილეობის მიღების შესახებ. პირი ვალდებულია თავად მიუთითოს
საგანი, კონკურსის ჩამონათვალი, აკადემიური პროგრამა და სხვა
სავალდებულო მონაცემები. ცენტრი ვალდებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში
გამოასწოროს შეცდომა, თუ სახეზეა ცენტრის ბრალეულობა. ნებისმიერ სხვა
შემთხვევაში ცენტრს არ ეკისრება შეცდომის გამოსწორების ვალდებულება,
ამავდროულად ცენტრი არ არის ვალდებული გადაამოწმოს განმცხადებლის
მიერ განცხადების შევსების სისწორე და ის თუ რა აქვს მითითებული მას
განცხადებაში. შესაბამისად, თავად რ. კ. იყო ვალდებული გადაემოწმებინა,
თუ რა ჰქონდა მითითებული სარეგისტრაციო განაცხადში და მხოლოდ მას
ჰქონდა უფლება მასში ცვლილების განხორციელებისა. შესაბამისად, ცენტრი
ვერ ჩაერევა აპლიკანტის ნების გამოხატვაში და ვერ მოახდენს მის მიერ
შევსებული მონაცემების გამოსწორებას.
ასევე, ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას იღებდა 50 000-მდე
აპლიკანტი. აპლიკანტებს უფლება აქვთ რეგისტრაციის დაწყებიდან
საპრეტენზიო განაცხადის მიღების დასრულებამდე აირჩიონ და შეცვალონ
ფაკულტეტები (ფაკულტეტების რაოდენობა შეზღუდული არ არის).
შესაბამისად, იმ პირობებში, როდესაც აპლიკანტებს ნებისმიერ დროს აქვთ
უფლება
შეცვალონ
საგანმანათლებლო
პროგრამები
ფიზიკურად
შეუძლებელია ცენტრმა გადაამოწმოს თუ რა აქვს ათიათასობით აპლიკანტს
მითითებული სარეგისტრაციო განცხადებაში და შესაბამისობაშია თუ არა
მისი არჩევანი მის მიერ გავლილ კონკურსთან და აკადემიურ პროგრამასთან.
იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრი შეეცდება აპლიკანტების მიერ მითითებული
მონაცემების გადამოწმება/შესწორებას, აღნიშნული მიიღებს დაუსრულებელ
სახეს და გამოცდების ჩატარება დაკარგავს აზრს.
ამასთან, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის
რეგისტრაცია განმცხადებლების მიერ მინიმალური პასუხისმგებლობის
გამოვლენას მოითხოვს. ივარაუდება, რომ აპლიკანტები გონიერი პირები
არიან და აკმაყოფილებენ მინიმალურ სტანდარტს, რომელსაც ეროვნული
გამოცდის ჩაბარებაზე პრეტენზიის მქონე ნებისმიერი პირი უნდა
აკმაყოფილებდეს. ცენტრის ვალდებულებაა უზრუნველყოს გამოცდების
ობიექტურად და მაღალ პროფესიულ დონეზე ჩატარება, შექმნას ობიექტური
სამართლიანი შეფასების სისტემა, უზრუნველყოს განმცხადებლებისთვის
გამოცდის ჩაბარებისთვის შესაბამისი გარემო. ცენტრი არც ერთ ეტაპზე არ
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არის ვალდებული უზრუნველყოს გამოცდის ჩამბარებელი პირების
სხვაგვარი ხელშეწყობა, ვინაიდან დიდი რაოდენობის აპლიკანტების
გათვალისწინებით, ცენტრი ფიზიკურად ვერ ახორციელებს მათი
განაცხადების გადამოწმებას (ეს არც ცენტრის ვალდებულებაა), ნებისმიერი
ამგვარი გადამოწმება ცალკეული პირების მიმართ არათანაბარ და
დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში ჩააყენებს სხვა განმცხადებლებს.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, აპელირება იმაზე, რომ ცენტრი
აბიტურიენტს განათლების უფლებას უზღუდავს გადამეტებული ნათქვამია.
აპელანტი განმარტავს, რომ რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ 2015 წლის 13 მარტს 23:31
საათზე, 2015 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების სარეგისტრაციო
განაცხადში მიუთითა: უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - სსიპ
თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია და
საგანმანათლებლო პროგრამა - საორკესტრო სიმებიანი საკრავები (ვიოლინო).
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, განვმარტავთ, რომ ცენტრის მხრიდან
არანაირი სახის ტექნიკური შეცდომა არ ყოფილა დაშვებული. ამასთან,
ცენტრმა და თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიამ განახორციელეს დებულებით გათვალისწინებული ყველა
ვალდებულება.
ასევე, დებულების 31-ე მუხლის მე-2 პრიმა მუხლის თანახმად,
„სახელოვნებო-შემოქმედებითი
ან/და
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე ან სამხედრო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაში,
კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტში აბიტურიენტის გადანაწილება
ხდება ამ პროგრამაზე აბიტურიენტთა ჩასარიცხად გამოცხადებული
ადგილების რაოდენობის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ დადგენილი კონკურსის, აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო
ქულის, აბიტურიენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩამონათვალისა
და
საგამოცდო
საგნებისათვის
მინიჭებული
კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ კოეფიციენტები იდენტურია,
აგრეთვე, საგნების პრიორიტეტულობის გათვალისწინების საფუძველზე“.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ვინაიდან, შემოქმედებითი ტური და
სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამა არ
იყო შესაბამისობაში, სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
არ იყო უფლებამოსილი მოსარჩელე რ. კ. გაეთვალისწინებინა მის მიერ
არჩეულ საგანმანთლებლო პროგრამაზე.
სასამართლომ არასწორად მიიჩნია, რომ ადგილი ქონდა საქართველოს
კონსტიტუციის, საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების და საქართველოს
ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით გათვალისწინებული მოთხოვნების
დარღვევას. ამასთან, სასამართლო ფაქტობრივად ცდილობს დაადგინოს
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გამოცდის ჩატარების ინსტრუქცია, მაგრამ არ აკონკრეტებს რეგისტრაციის
პროცესი სამომავლოდ რა ფორმით უნდა განხორციელდეს. რეალურად
სასამართლომ ცალსახად განმარტა, რომ იმ შემთხვევაში, თუ აბიტურიენტი
გადალახავს მინიმალურ კომპეტენციის ზღვარს და წარმატებით გაივლის
შემოქმედებით ტურს, აქედან გამომდინარე ყველა პირი უნდა ჩაირიცხოს
საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, რაც სამართლებრივად არასწორია.
აღნიშნული მსჯელობით სასამართლომ ეჭვქვეშ დააყენა რეგისტრაციის
პროცესი და ზოგადად ერთიანი ეროვნული გამოცდების წარმატებით და
ეფექტურად ჩატარების საკითხი. სადაო გადაწყვეტილების ძალაში დატოვება
საფრთხეს შეუქმნის სახელმწიფო და საჯარო ინტერესების განხორიცელებას.
შესაბამისად, გადაწყვეტილების დასაბუთება იმდენად არასრულია, რომ
მისი სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება შეუძლებელია.
სასამართლოს განმარტება იმასთან მიმართებაში, რომ ვინაიდან რ. კ.-ს
წარმატებით ქონდა გავლილი შემოქმედებითი ტური და სავალდებულო
საგნებში გადალახული ქონდა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, აქედან
გამომდინარე იგი უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული რანჟირების
დოკუმენტში, სამართლებრივად არასწორია.
ამასთან, სასამართლომ იმპერატიულ ნორმად ჩათვალა დებულების მე-7
მუხლის მე-6 პუნქტი, სადაც მითითებულია, რომ აბიტურიენტი რანჟირების
დოკუმენტში გათვალისწინებული იქნება თუ ისე გადალახავს მინიმალური
კომპეტენციის ზღვარს ყველა იმ საგანში, რომელიც სავალდებულოა
შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩასარიცხად. შესაბამისად,
სასამართლოს განმარტებით გამოდის, რომ ვინც გადალახავს მინიმალურ
კომპეტენციის ზღვარს ყველა აბიტურიენტი უნდა იქნას გათვალისწინებული
რანჟირების დოკუმენტში.
დებულების 31-ე მუხლის მე-2 პრიმა მუხლის თანახმად, „სახელოვნებოშემოქმედებითი ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ან
სამხედრო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში,
კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტში აბიტურიენტის გადანაწილება
ხდება ამ პროგრამაზე აბიტურიენტთა ჩასარიცხად გამოცხადებული
ადგილების რაოდენობის, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
მიერ დადგენილი კონკურსის, აბიტურიენტის მიერ მიღებული საკონკურსო
ქულის, აბიტურიენტის მიერ არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის
ჩამონათვალისა
და
საგამოცდო
საგნებისათვის
მინიჭებული
კოეფიციენტის/კოეფიციენტების, ხოლო თუ კოეფიციენტები იდენტურია,
აგრეთვე, საგნების პრიორიტეტულობის გათვალისწინების საფუძველზე“.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დებულების 31-ე მუხლის მე-2 პრიმა
მუხლის თანახმად, დადგენილია შესაბამისი კომპონენტები რანჟირების
დოკუმენტში გასათვალისწინებლად, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ
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მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის და შემოქმედებითი ტურის
წარმატებით გავლა არ აძლევს ცენტრს საფუძველს გაითვალისწინოს
აბიტურიენტი რანჟირების დოკუმენტში.
ამასთან, სასამართლომ განმარტა, რომ „კონკურსისა და გამოცდების
წარმატებით გავლის შემთხვევაში, აბიტურიენტი შესაბამის რანჟირების
დოკუმენტში გათვალისწინებულ უნდა იყოს და ამას ისეთმა ტექნიკურმა
შეცდომამ არ უნდა შეუშალოს ხელი, როგორიც არის სახელოვნებოშემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამის ქვე მიმართულებების
შეცდომით მითითება მონაცემთა ბაზაში ვის მიერაც არ უნდა იყოს იგი
დაშვებული“.
სასამართლომ აღნიშნულ შემთხვევაშიც კვლავ არასწორად შეაფასა
რეგისტრაციის პროცესი. გაუგებარია თუ რა ტექნიკურ შეცდომაზე უთითებს
სასამართლო ან რა სახის მტკიცებულებას ეყრდნობა, ვინაიდან საქმეში
წარმოდგენილია ამონაწერი ელექტრონულ მონაცემთა ბაზიდან სადაც
ცალსახად არის დადგენილი თუ რომელი საგანმანათლებლო პროგრამა აქვს
რ. კ.-ს და რომელ რიცხვში.
ამასთან,
სასამართლომ
მხარეებს
შესთავაზა
ახალი
ტერმინი
საგანმანათლებლო პროგრამის „ქვე მიმართულებები“. აღნიშნული სახის
ტერმინს კანონმდებლობა არ იცნობს. შესაბამისად გაუგებარი და
უსაფუძვლოა სასამართლოს განმარტება ზემოაღნიშნულ საკითხთან
მიმართებაში.
სასამართლომ მიუთითა დებულების 36-ე მუხლი, რომლის თანახმად, „იმ
შემთხვევაში, თუ რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცებამდე გამოვლინდა,
რომ ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის დროს არ
იქნა შეყვანილი ჩარიცხვის უფლების მქონე პირი, რომელიც შეცდომის
არდაშვების შემთხვევაში ჩაირიცხებოდა კონკრეტულ საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში და ამის შედეგად არც ერთი სხვა აბიტურიენტის ჩარიცხვის
უფლება არ შეიზღუდა ან არ გაუარესდა მისი/მათი მდგომარეობა, ჩარიცხვის
გამოქვეყნებული მონაცემები რჩება ძალაში, ხოლო ჩარიცხვის ელექტრონულ
ბაზაში შეცდომით არშეყვანილი აბიტურიენტის ჩარიცხვის მიზნით,
საჭიროების შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროგრამას დაემატა მისაღებ
სტუდენტთა ადგილების ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია ამ პუნქტით
განსაზღვრული აბიტურიენტების ჩასარიცხად“.
სასამართლომ არასწორად გაიგო აღნიშნული ნორმის შინაარსი, ვინაიდან
აღნიშნული ნორმა ეხება ცენტრის ბრალეულობის საკითხს. შესაბამისად, იმ
შემთხვევაში, თუ რანჟირების დოკუმენტის დამტკიცებამდე გამოვლინდა,
რომ ჩარიცხვის ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის
დროს (ცენტრის მიერ) არ იქნა შეყვანილი ჩარიცხვის უფლების მქონე პირი
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(ამასთან, ჩარიცხვის უფლების მქონე პირი არ ყოფილა რ. კ.), რომელიც
შეცდომის არ დაშვების შემთხვევაში ჩაირიცხებოდა, ამ შემთხვევაში ცენტრი
ვალდებულია არშეყვანილი აბიტურიენტი გაითვალისწინოს რანჟირების
დოკუმენტში. შესაბამისად, სასამართლომ გამოიყენა ისეთი ნორმა, რომელიც
არ უნდა გამოეყენებინა. ასევე მნიშვნელოვანია ის გარემოებაც, რომ
ელექტრონულ ბაზაში მონაცემების შეყვანის უფლება მხოლოდ ცენტრს
გააჩნია. აბიტურიენტს არც უფლება აქვს და არც შესაძლებლობა ბაზასთან
წვდომის.
ასევე, სასამართლოს მიაჩნია, რომ ვინაიდან, რ. კ.-ს სახელზე გაცემული იყო
საგამოცდო ბარათი და იგი დაშვებულ იქნა ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე,
მას გააჩნდა კანონიერი ნდობა.
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობას იღებდა 50 000-მდე
აპლიკანტი. აპლიკანტებს უფლება აქვთ რეგისტრაციის დაწყებიდან
საპრეტენზიო განაცხადის მიღების დასრულებამდე (7 თვის განმავლობაში)
აირჩიონ და შეცვალონ საგანმანათლებლო პროგრამები (ფაკულტეტების
რაოდენობა შეზღუდული არ არის). შესაბამისად, იმ პირობებში, როდესაც
აპლიკანტებს ნებისმიერ დროს აქვთ უფლება შეცვალონ საგანმანათლებლო
პროგრამები ფიზიკურად შეუძლებელია ცენტრმა გადაამოწმოს თუ რა აქვს
ათიათასობით აპლიკანტს მითითებული სარეგისტრაციო განცხადებაში და
შესაბამისობაშია თუ არა მისი არჩევანი მის მიერ გავლილ კონკურსთან და
აკადემიურ პროგრამასთან. იმ შემთხვევაში, თუ ცენტრი შეეცდება
აპლიკანტების მიერ მითითებული მონაცემების გადამოწმება/შესწორებას,
აღნიშნული მიიღებს დაუსრულებელ სახეს და გამოცდების ჩატარება
დაკარგავს აზრს. ამ შემთხვევაში, აღარც კონკურსი იქნება სახეზე.
შესაბამისად, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარება (როგორც
სახელმწიფო და საჯარო ინტერესების მატარებელი) აზრს კარგავს.
აპელანტი კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ ცენტრი არც ერთ ეტაპზე არ არის
ვალდებული უზრუნველყოს გამოცდის ჩამბარებელი პირების სხვაგვარი
ხელშეწყობა,
ვინაიდან
დიდი
რაოდენობის
აპლიკანტების
გათვალისწინებით, ცენტრი ფიზიკურად ვერ ახორციელებს მათი
განაცხადების გადამოწმებას (ეს არც ცენტრის ვალდებულებაა), ნებისმიერი
ამგვარი გადამოწმება ცალკეული პირების მიმართ არათანაბარ და
დისკრიმინაციულ მდგომაროებაში ჩააყენებს სხვა განმცხადებლებს.

რ. კ.-ს კანონიერი ნდობა ექნებოდა გამოცდებში მონაწილეობასთან და

შეფასების მიღებასთან დაკავშირებით, ხოლო რაც შეეხება რანჟირების
დოკუმენტში მის გათვალისწინებას აღნიშნული შესაძლებელი იყო მხოლოდ,
თუ ის მიუთითებდა შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამას, პროგრამების
ჩამონათვალში.

24

სამართლის ელექტრონული ბიბლიოთეკა (სები)
www.library.court.ge

ზემოაღნიშნულიდან გარემოებიდან გამომდინარე, მხოლოდ სარეგისტრაციო
ბარათის და ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე დაშვება არ წარმოშობს
კანონიერი ნდობის საკითხს.

4. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების უცვლელად დატოვების დასაბუთება:
4.1. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის პირველი
მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის
დადგენილი,
ადმინისტრაციულ
სამართალწარმოებაში
გამოიყენება
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი.
4.2. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 377-ე მუხლის პირველი
ნაწილის თანახმად, სააპელაციო სასამართლო ამოწმებს გადაწყვეტილებას
სააპელაციო საჩივრის ფარგლებში, ფაქტობრივი და სამართლებრივი
თვალსაზრისით. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, სამართლებრივი
თვალსაზრისით შემოწმებისას, სასამართლო ხელმძღვანელობს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 393-ე და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით.
4.3. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 382-ე მუხლის მე-2
ნაწილის თანახმად, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია გაიზიაროს
პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მტკიცებულებათა გამოკვლევის
შედეგები მთლიანად ან ნაწილობრივ. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 390-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,გ” ქვეპუნქტის მიხედვით,
სააპელაციო სასამართლოს განჩინება აღწერილობითი და სამოტივაციო
ნაწილების ნაცვლად უნდა შეიცავდეს მოკლე დასაბუთებას გასაჩივრებული
გადაწყვეტილების გაუქმების ან უცვლელად დატოვების შესახებ. თუ
სააპელაციო სასამართლო ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს
შეფასებასა და დასკვნებს, საქმის ფაქტობრივ ან/და სამართლებრივ
საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ დასაბუთება იცვლება მათზე
მითითებით.
ფაქტობრივი დასაბუთება
4.4. მოსარჩელე რ. კ. 2015 წლის 13 მარტს ერთიან ეროვნულ გამოცდებში
მონაწილეობის მიღების მიზნით, საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით დარეგისტრირდა სსიპ შეფასებისა და გამოცდების
ეროვნული ცენტრის შესაბამის ელექტრონულ პორტალზე.
2015 წლის 13 მარტის მდგომარეობით მოსარჩელე რ. კ.-ს ერთიანი ეროვნული
გამოცდების სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული ჰქონდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება - სსიპ თბილისის ვანო
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, საგანმანათლებლო
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პროგრამა - სახელოვნებო- შემოქმედებითი, ქვემიმართულება - საორკესტრო
სიმებიანი საკრავები (ვიოლინო), პროგრამის კოდი - 0020105.
4.5. მოსარჩელე რ. კ.-მ ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მონაწილეობის
მიღებამდე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარადგინა
განაცხადი და წარმატებით გაიარა სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის 2015-16 სასწავლო წლის
საბაკალავრო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
სახელოვნებოშემოქმედებითი, „საშემსრულებლო ხელოვნება“, საორკესტრო სიმებიანი
საკრავები ალტი - ჩატარებული კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები), რისი
შედეგებიც სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიის მიერ 2015 წლის 29 ივნისს, წერილობით გაეგზავნა სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს.
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის მიერ კონკურსის
(შემოქმედებითი ტურების) შედეგების მიღების შემდგომ, მოსარჩელე რ. კ.,
სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ დაშვებული იქნა
ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე, სადაც მან წარმატებით ჩააბარა საგამოცდო
საგნები - ქართული ენა და ლიტერატურა (მიღებული ქულა XX.07, ხოლო,
სკალირებული ქულა - XXX,3), ზოგადი უნარები (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.00), უცხოური ენა (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.5) და ლიტერატურა (მიღებული ქულა XX.00,
სკალირებული ქულა - XXX.6). 2015 წლის 1 სექტემბერს სსიპ შეფასებისა და
გამოცდების
ეროვნული ცენტრის დირექტორმა გამოსცა №155/15
ბრძანება
„ეროვნულგამოცდებგავლილ
იმ
აბიტურიენტთა
სიების
(კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტის) დამტკიცების შესახებ,
რომლებმაც 2015 წელს უფლება მოიპოვეს, ისწავლონ უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების
ძირითად
საგანმანათლებლო
ერთეულში ბაკალავრიატის, დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის
საგანმანათლებლო პროგრამით“, რომლის მიხედვით, მოსარჩელე რ. კ. არ
იქნა ჩარიცხული და შესაბამისად, მას არ მიეცა სსიპ თბილისის ვ.
სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიაში სწავლის
უფლება.
4.6. 2015 წლის 10 და 17 სექტემბერს რ. კ.-მ განცხადებით მიმართა სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს მაია
მიმინოშვილს და მოითხოვა მისი ჩაბარებული გამოცდების შედეგების
ცნობა და სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო
კონსერვატორიაში ჩარიცხვა.
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სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრის 2015 წლის 18
სექტემბრის წერილით რ. კ.-ს უარი ეთქვა მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე იმ
საფუძვლით, რომ რ. კ.-ს მიერ ჩაბარებული შემოქმედებითი ტურები და
სარეგისტრაციო განაცხადში მითითებული საგანმანათლებლო პროგრამა არ
იყო შესაბამისობაში.
სამართლებრივი დასაბუთება
4.7. სააპელაციო სასამართლო იზიარებს პირველი ინსტანციის სასამართლოს
დასკვნებს საქმის სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით; მიიჩნევს,
რომ პირველი ინსტანციის სასამართლომ სამართლებრივი თვალსაზრისით
სწორად შეაფასა საქმესთან დაკავშირებული ფაქტობრივი გარემოებები;
თავის მხრივ, აპელანტმა სააპელაციო საჩივარში ვერ გააქარწყლა პირველი
ინსტანციის სასამართლოს მიერ გაკეთებული სამართლებრივი დასკვნები,
ვერ მიუთითა და ვერ წარმოადგინა ისეთი არგუმენტები, რომლებზე
დაყრდნობითაც შესაძლებელი იქნებოდა საქმეზე დადგენილი ფაქტების
სხვაგვარი სამართლებრივი შეფასება.
4.8. საქართველოს კონსტიტუციის 35-ე მუხლის, პირველი და მე-4
პუნქტების შესაბამისად, ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი
ფორმის არჩევის უფლება და სახელმწიფო მხარს უჭერს საგანმანათლებლო
დაწესებულებებს კანონით დადგენილი წესით.
4.9. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპის
კონვენციის პირველი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლის შესაბამისად, არავის
არ შეიძლება ეთქვას უარი განათლების მიღებაზე სახელმწიფოს ნებისმიერი
ფუნქციების შესრულების დროს, რომელსაც იგი თავის თავზე იღებს
განათლებისა და სწავლების დარგში, პატივს სცემს მშობელთა უფლებას
უზრუნველყონ თავისი ბავშვებისათვის ისეთი განათლება და სწავლა,
რომელიც შესაბამისობაში იქნება მათ რელიგიურ და ფილოსოფიურ
რწმენასთან.
4.10. ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ
საერთაშორისო პაქტის მე-13 მუხლის მიხედვით, ამ პაქტის მონაწილე
სახელმწიფოები აღიარებენ თითოეული ადამიანის განათლების უფლებას.
ისინი თანახმა არიან, რომ განათლება მიზნად უნდა ისახავდეს ადამიანის
პიროვნებისა და მისი ღირსების შეგნების სრულ განვითარებას და უნდა
განამტკიცებდეს ადამიანის უფლებისა და ძირითადი თავისუფლებების
პატივისცემას. უმაღლესი განათლება უნდა გახდეს ერთნაირად მისაწვდომი
ყველასათვის
თითოეულის
ნიჭის
საფუძველზე
ყველა
საჭირო
ღონისძიების განხორციელების გზით.
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4.11. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის
„ა“ და „ფ“ ქვეპუნქტების შესაბამისად, აბიტურიენტი არის სრული ზოგადი
განათლების მქონე პირი, რომელსაც აქვს საქართველოში გაცემული ან
მასთან გათანაბრებული სრული ზოგადი საშუალო განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი და სწავლის გაგრძელებას აპირებს
უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, ხოლო ერთიანი ეროვნული
გამოცდა არის პროცედურა, რომელიც ადგენს აბიტურიენტის მზაობას
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის ასათვისებლად. ამავე კანონის 52-ე
მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, უმაღლეს საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ბაკალავრიატის, საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის
უფლება აქვს მხოლოდ იმ აბიტურიენტს, რომელმაც გაიარა შესაბამისი
ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების
სამინისტროს
მიერ დამტკიცებული წესის შესაბამისად,
ხოლო იმავე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად,
აბიტურიენტი ერთიან ეროვნულ გამოცდამდე გადის შესაბამის კონკურსს
სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამის
განმახორციელებელი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
დადგენილი წესით სახელოვნებო-შემოქმედებითი ან სასპორტო უმაღლესი
განათლების მისაღებად. აღნიშნული მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად,
ერთიანი
ეროვნული
გამოცდების
საფუძველზე
აბიტურიენტები
საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიიღებიან საგამოცდო საგნებისათვის
მინიჭებული კოეფიციენტების მიხედვით, ხოლო მე-9 პუნქტის შესაბამისად,
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი ადგენს იმ აბიტურიენტთა
სიებს, რომლებმაც გაიარეს ერთიანი ეროვნული გამოცდები და უფლება
მოიპოვეს,
ისწავლონ
ძირითად
საგანმანათლებლო
ერთეულში
ბაკალავრიატის, საგანმანათლებლო პროგრამით და მათ უგზავნის შესაბამის
ძირითად საგანმანათლებლო ერთეულს.
4.12. „ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და
სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18
თებერვლის №19/ნ ბრძანებით დამტკიცებული დებულების 37-ე მუხლის
შესაბამისად, სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
შეიმუშავებს და ამტკიცებს კოეფიციენტებით რანჟირების დოკუმენტს
თითოეული აბიტურიენტისათვის იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულებისა და საგანმანათლებლო პროგრამის მითითებით, რომელზე
სწავლის უფლებაც მან მოიპოვა. ამავე დებულების მე-5 მუხლის, მე-2
პუნქტის თანახმად, უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
ან
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე,
აგრეთვე
სამხედრო
უმაღლეს
საგანმანათლებლო
დაწესებულებაში ჩარიცხვა ხდება შესაბამისი კონკურსისა და ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩაბარების საფუძველზე.
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4.13. ამავე დებულების მე-8 მუხლი ადგენს სახელოვნებო-შემოქმედებით
საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისათვის აუცილებელ პირობებს
კერძოდ, აბიტურიენტები, რომლებსაც სურთ სახელოვნებო-შემოქმედებითი
ან/და სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლა, ერთიანი
ეროვნული გამოცდების ჩაბარებამდე გადიან კონკურსს უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ დადგენილი წესით. სახელოვნებოშემოქმედებითი
ან/და
სასპორტო
საგანმანათლებლო
პროგრამაზე
ჩარიცხვისთვის სავალდებულოა როგორც უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების მიერ დადგენილი კონკურსის გავლა, ასევე ბაკალავრიატზე
ამ დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
სავალდებულო
საგნების,
ხოლო
უმაღლესი
საგანმანათლებლო
დაწესებულების გადაწყვეტილების შემთხვევაში, ამ დებულების მე-6
მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი არჩევითი საგნის
გამოცდის ჩაბარება, ხოლო დებულების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებულია
აკადემიურ
პროგრამაზე
ჩარიცხვისთვის
სავალდებულო ისეთი საგნები, როგორიც არის ქართული
ენა
და
ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, ერთი ან რამდენიმე შემდეგ უცხოურ
ენათაგან
უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების
არჩევით
აკადემიური პროგრამის შესაბამისად, ინგლისური ენა, გერმანული ენა,
ფრანგული ენა, რუსული ენა.
4.14. დადგენილია, რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ, რომელიც იყო აბიტურიენტი,
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - სსიპ თბილისის
ვ.
სარაჯიშვილის
სახელობის
სახელმწიფო
კონსერვატორიის
მიერ
დადგენილი კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები) წარმატებით გაირა
სახელოვნებო-შემოქმედებით საგანმანათლებლო საბაკალავრო პროგრამაზე
„საშემსრულებლო ხელოვნება“ საორკესტრო-სიმებიანი საკრავები (ალტი),
რაც აღიარებული იქნა აღნიშნული საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ
და კანონმდებლობით დადგენილი წესით წერილობით გადაეგზავნა სსიპ
შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს. კერძოდ, 2015 წლის 29
ივნისის N2/500-16(3250) წერილით სსიპ თბილისის ვ. სარაჯიშვილის
სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორის მოვალეობის
შემსრულებელმა გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აცნობა 2015-2016 სასწავლო
წლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე შემოქმედებითი
ტურების შედეგები, რომლის მიხედვითაც რ. კ.-მ მიიღო შეფასება XXX.6
ქულა (მაქსიმალური ქულა 1200 მინიმალური 612).
ასევე დადგენილია ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ,
აღნიშნული კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, მონაწილეობა მიიღო
ერთიან
ეროვნულ
გამოცდაში
და
მან
წარმატებით
გადალახა
კანონმდებლობით დადგენილი მინიმალური ზღვარი ქართულ ენასა და
ლიტერატურაში, ზოგად უნარებში და უცხოურ ენაში.
4.15. სააპელაციო პალატა ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს
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მოსაზრებას იმის შესაახებ, რომ მოსარჩელე რ. კ.-მ წარმატებით შეასრულა
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამით
სწავლისათვის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონითა და
დებულებით დადგენილი ყველა საჭირო პირობა კერძოდ, მან წარმატებით
გაიარა შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების - სსიპ
თბილისის ვ. სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის
მიერ დადგენილი კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები) და წარმატებით
ჩააბარა სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამის
ბაკალავრიატისათვის აუცილებელი გამოცდები (დებულების მე-6 მუხლის
მე-2 პუნქტის შესაბამისად) ე.ი. მან გადალახა მინიმალური კომპეტენციის
საჭირო ზღვარი.
4.16. პირველი ინსტანციის სასამართლომ სწორად მიუთითა დებულების 36ე მუხლზე, რომლის თანახმად, იმ შემთხვევაში, თუ რანჟირების
დოკუმენტის დამტკიცებამდე გამოვლინდა, რომ ელექტრონულ ბაზაში
აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის დროს არ იქნა შეყვანილი ჩარიცხვის
უფლების მქონე პირი, რომელიც შეცდომის არდაშვების შემთხვევაში
ჩაირიცხებოდა კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და ამის
შედეგად არც ერთი სხვა აბიტურიენტის ჩარიცხვის უფლება არ შეიზღუდა
ან არ გაუარესდა მისი/მათი მდგომარეობა, ჩარიცხვის გამოქვეყნებული
მონაცემები რჩება ძალაში, ხოლო ჩარიცხვის ელექტრონულ ბაზაში
შეცდომით არშეყვანილი აბიტურიენტის ჩარიცხვის მიზნით, საჭიროების
შემთხვევაში საგანმანათლებლო პროგრამას დაემატება მისაღებ სტუდენტთა
ადგილების ის რაოდენობა, რაც აუცილებელია ამ პუნქტით განსაზღვრული
აბიტურიენტების ჩასარიცხად.
4.17. სააპელაციო პალატა ასევე ეთანხმება პირველი ინსტანციის
სასამართლოს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ ვის მიერ იქნა დაშვებული
შეცდომა ამას მოცემულ შემთხვევაში განმსაზღვრელი მნიშვნელობა არა აქვს,
რადგან როგორც ზემოთ აღინიშნა დებულების 36-ე მუხლი მნიშვნელობას არ
ანიჭებს შეცდომის დამშვებ სუბიექტს და იგი განმსაზღვრელად მიიჩნევს იმ
გარემოებას, რომ პირი, რომელიც შეცდომის არ დაშვების შემთხვევაში
ჩაირიცხებოდა კონკრეტულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და არ
იქნა შეყვანილი ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტთა მონაცემთა შეყვანის
დროს. დებულების მე-15 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად, ერთიან
ეროვნულ გამოცდაზე რეგისტრაციის დროს აბიტურიენტი უთითებს
ტექნიკურ მონაცემებს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების დაგეგმვისათვის
საჭირო მონაცემებს, რომელიც მათ შორის მოიცავს იმ აკადემიური
პროგრამის საიდენტიფიკაციო კოდს, სადაც მას სურს სწავლის გაგრძელება.
4.18. პირველი ინსტანციის სასამართლომ
სწორად დაადგინა, რომ
ელექტრონულ ბაზაში აბიტურიენტის - რ. კ.-ს მონაცემების შეყვანის დროს
დაშვებული იქნა
შეცდომა კერძოდ, შეცდომით იქნა შეყვანილი
სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამის სხვა ქვე
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მიმართულება (საორკესტრო სიმებიანი საკრავები(ვიოლინო)) ე.ი. მონაცემთა
ელექტრონულ ბაზაში არ იქნა შეყვანილი სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ის
მიმართულება
(სიმებიანი
საკრავები(ალტი)), რომელიც რეალურად აბიტურიენტს - რ. კ.-ს სურდა,
რამდენადაც ერთიანი ეროვნული გამოცდების წინაპირობა - კონკურსი
(შემოქმედებითი ტურები) რ. კ.-მ სწორედ სიმებიანი საკრავების (ალტი)
მიმართულებით გაირა. „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს
კანონისა და დებულების შესაბამისად, როგორც ზემოთ აღინიშნა,
მოსარჩელე რ. კ.-ს მიერ გავლილი კონკურსი (შემოქმედებითი ტურები) და
ერთიან ეროვნულ გამოცდებში ჩაბარებული საგნები საკმარისია
სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო პროგრამით, მათ შორის
სიმებიანი საკრავების (ალტი) მიმართულებით სწავლის უფლების
მოსაპოვებლად, რაც იმას ნიშნავს, რომ აღნიშნული შეცდომის გარდა,
რ. კ.-ს მიერ, საშემსრულებლო ფაკულტეტზე, სიმებიანი საკრავის (ალტი)
მიმართულებით სწავლის უფლების მოპოვებისათვის სხვა წინააღმდეგობა
არ არსებობს. სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ,
აღნიშნული
შეცდომა
გამოვლენილია
რანჟირების
დოკუმენტის
დამტკიცებამდე, რამდენადაც სსიპ თბილისის ვ.სარაჯიშვილის სახელობის
სახელმწიფო კონსერვატორიამ დებულების მე-8 მუხლის, მე-5 პუნქტის
შესაბამისად, ერთიან ეროვნულ გამოცდებამდე გადასცა სსიპ შეფასებისა და
გამოცდების ეროვნულ ცენტრს რ. კ.-ს კონკურსის (შემოქმედებითი
ტურების) შედეგები, სადაც ასახული იყო მათ შორის, რ. კ.-ს მიერ შეცდომით
არჩეული საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება - სიმებიანი საკრავი
(ვიოლინო).
4.19. სააპელაციო პალატა ასევე ეთანხმება პირველი ინსტანციის
სასამართლოს მოსაზრებას დებულების 36-ე მუხლის განმარტებას იმის
შესახებ, რომ შესაბამის აბიტურიენტთა მონაცემთა ელექტრონულ რ. კ.-ს
მიერ
სახელოვნებო-შემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
ქვე/მიმართულების არჩევისას დაშვებული შეცდომა (მიუხედავად იმისა ვის
მიერ იქნა შეცდომა დაშვებული), არა თუ არ ქმნის რ. კ.-ს სახელოვნებოშემოქმედებითი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
საშემსრულებლო
ფაკულტეტზე, სიმებიანი საკრავების (ალტი) მიმართულებით ჩარიცხვაზე
უარის
თქმის სამართლებრივ საფუძველს, არამედ ასეთ შემთხვევაში
აბიტურიენტი დებულების შესაბამისად აუცილებლად უნდა იქნეს
ჩარიცხული შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე.
4.20. დებულების მე-15 მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად, აბიტურიენტს
ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის/ტესტების შეფასებასთან
დაკავშირებით საპრეტენზიო განაცხადის მიღების დასრულებამდე აქვს
უფლება შეცვალოს ამ მუხლის ,,ბ.გ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
მონაცემები, ხოლო იმავე მუხლის, მე-7 პუნქტის, "ბ.გ." ქვეპუნქტი
გულისხმობს იმ აკადემიური პროგრამის ან/და ქართულ ენაში მომზადების
საგანმანათლებლო პროგრამის საიდენტიფიკაციო კოდს, სადაც მას სურს
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სწავლის გაგრძელება.
4.21. დებულების მე-8 მუხლის თანახმად, საგანმანათლებლო პროგრამის
ერთ - ერთი სახეობა არის სახელოვნებო-შემოქმედებითი საგანმანათლებლო
(აკადემიური) პროგრამა. შესაბამისად, პირველი ინსტანციის სასამართლომ
მხედველობაში სწორად მიიღო ის გარემოება, რომ დებულების ზემოთ
აღნიშნული ნორმის განმარტების შესაბამისად, აბიტურიენტის - რ. კ.-ს მიერ
საგანმანათლებლო პროგრამის შეცვლის აუცილებლობა მოცემულ
შემთხვევაში ვერ დადგებოდა, რადგან მას ის საგანმანათლებლო პროგრამა
(სახელოვნებო-შემოქმედებითი) ჰქონდა სარეგისტრაციო მონაცემებში
მითითებული, რომელზე სწავლის გაგრძელებაც მას სურდა, შეცდომა
შეეხებოდა საგანმანათლებლო პროგრამის ერთ-ერთ სპეციალობას
(საგანმანათლებლო პროგრამის ქვე მიმართულებას), რომლის შეცვლის
მექანიზმს დებულება არ ითვალისწინებს. ამდენად სარჩელი საფუძვლიანია.
5. შემაჯამებელი სასამართლო დასკვნა
ზემოაღნიშნული გარემოებების ანალიზის საფუძველზე სააპელაციო
პალატას მიაჩნია, რომ სააპელაციო საჩივრით ვერ იქნა გაბათილებული
თბილისის საქალაქო სასამართლოს დასკვნები სარჩელის დაკმაყოფილების
თაობაზე. პირველი ინსტანციის სასამართლომ არსებითად სწორად
გადაწყვიტა სადავო საკითხი, რის გამოც არ არსებობს სააპელაციო საჩივრის
დაკმაყოფილებისა და გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გაუქმების
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 393-ე და 394-ე მუხლებით
გათვალისწინებულ
პროცესუალურ-სამართლებრივი
საფუძვლები.
შესაბამისად, უცვლელად უნდა დარჩეს მოცემულ საქმეზე თბილისის
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2016 წლის
20 იანვრის გადაწყვეტილება.
6. საპროცესო ხარჯები
აპელანტის - მიერ გადახდილი სახემწიფო ბაჟი სამოქალაქო საპროცესი
კოდექისის 55-ე მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად დარჩეს სახელმწიფო
ბიუჯეტში გადახდილად.
სარეზოლუციო ნაწილი
იხელმძღვანელა რა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის
პირველი მუხლის მე-2 ნაწილით, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო
კოდექსის 257-ე, 372-ე, 390-ე, 395-ე, 397-ე მუხლებით
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სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატამ
დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1.

სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის სააპელაციო

საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს;
2.

უცვლელად

ადმინისტრაციულ

დარჩეს
საქმეთა

თბილისის
კოლეგიის

საქალაქო
2016

სასამართლოს

წლის

20

იანვრის

გადაწყვეტილება;
3.

განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს საკასაციო საჩივრით საქართველოს

უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატაში (თბილისი,
ძმები ზუბალაშვილების ქ. №32) თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის მეშვეობით (თბილისი, გრ. რობაქიძის
გამზ. №7ა) მხარეთათვის დასაბუთებული განჩინების ასლის ჩაბარებიდან 21
(ოცდაერთი) დღის ვადაში.

თავმჯდომარე:

მოსამართლეები:

გიორგი ტყავაძე

მირანდა ერემაძე

ნათია ქუთათელაძე
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