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გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა

საქართველოს სახელით

საქმის№3/4281-21

26 ივლისი, 2021 წელი

თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგია

მოსამართლე ბაია ოტიაშვილი

განხილვის ფორმა -ზეპირი მოსმენის გარეშე

მოსარჩელე - მინდია დავითაძე

მოპასუხე - საქართველოს მთავრობა,

მოპასუხე - საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი

დავის საგანი - ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

ბათილად ცნობა, სამსახურში აღდგენა, განაცდურის ანაზღაურება,

დისკრიმინაციის ფაქტის დადგენა, მორალური ზიანის ანაზღაურება 1

ლარის ოდენობით

სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა მინდია დავითაძის

შუამდგომლობა სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების

შესახებ და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

2021 წლის 9 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ

საქმეთა კოლეგიას სასარჩელო განცხადებით მომართა მინდია დავითაძემ,

მოპასუხეების - საქართველოს მთავრობისა და საქართველოს პრემიერ-

მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ და მოითხოვა:

1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2021

წლის 9 ივნისის N224 ბრძანება მინდია დავითაძის სსიპ საქართველოს

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის -

,,საქპატენტის’’ თავმჯდომარის თანამდებობიდან გათავისუფლების

შესახებ;

2. დაევალოს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ახალი
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ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის

გამოცემა, რომლითაც მინდია დავითაძე აღდგენილი იქნება სსიპ

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის

- ,,საქპატენტის’’თავმჯდომარის თანამდებობაზე.

3. დაეკისროს მოპასუხეს, მინდია დავითაძის სასარგებლოდ

განაცდური ხელფასის (საქართველოს ინტელექტუალური

საკუთრების ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის’’ ბიუჯეტით)

ანაზღაურება კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების

აღსრულების მომენტამდე, არაუმეტეს 2024 წლის 26 თებერვლამდე

(ზღვრული 4 წლის ვადის შესრულების ბოლო დღე) - თვეში

დარიცხული 7500ლარის ოდენობით.

4. დადგინდეს მოსარჩელის პოლიტიკური დისკრიმინაციის ფაქტი და

დაევალოს მოპასუხე მხარეს აუნაზღაუროს მინდია დავითაძეს

პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის მოტივით გათავისუფლების

გამო მიყენებული მორალური ზიანი 1ლარის ოდენობით.

ამავე სასარჩელო განცხადებით მხარემ იშუამდგომლა საქართველოს

პრემიერ-მინისტრის 2021 წლის 9 ივნისის №224 ბრძანების მოქმედების

შეჩერება და დავის დასრულებამდე აეკრძალოს უფლებამოსილ პირს სსიპ

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის -

,,საქპატენტის’’ თავმჯდომარის თანამდებობაზე სხვა პირის დანიშვნა, გარდა

მოვალეობის შემსრულებლისა.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 12 ივლისის განჩინებით

შუამდგომლობაზე დადგინდა ხარვეზი, რომლის შესავსებად მოსარჩელე

მხარეს განესაზღვრა 3 დღის ვადა, განჩინების ჩაბარების მომენტიდან.

2021 წლის 22 ივლისს მოსარჩელე მხარემ ხარვეზის შევსების მიზნით

შუამდგომლობით მომართა სასამართლოს და მიუთითა, რომ მოცემულ

დავასთან მიმართებით შუამდგომლობის განხილვის მომენტისთვის

ვარგისი სამართლებრივი საშუალება შეიძლება იყოს როგორც საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 29-ე, ასევე 31-ე მუხლი,

შესაბამისად სასამართლომ ინკვიზიციურობის პრინციპიდან გამომდინარე,

თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა შეარჩიოს ვარგისი

საშუალებადა დავის დასრულებამდე უნდა აეკრძალოს უფლებამოსილ

პირს, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული

ცენტრის ,,საქპატენტის’’ თავმჯდომარის თანამდებობაზე სხვა პირის

დანიშვნა, გარდა მოვალეობის შემსრულებლისა, რათა სარჩელის

დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეუძლებელი არ გახდეს თანამდებობაზე

აღდგენასთან დაკავშირებით მისი სასარჩელო მოთხოვნის აღსრულება.

სასამართლომ განიხილა განცხადება და თანდართული მასალები,
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მიიჩნევს, რომ შუამდგომლობა სარჩელის უზრუნველყოფის

ღონისძიების გამოყენების თაობაზე არ უნდა დაკმაყოფილდეს

შემდეგ გარემოებათა გამო:

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის I მუხლის მე-2

ნაწილის შესაბამისად, თუ ამ კოდექსით სხვა რამ არ არის დადგენილი,

ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში გამოიყენება საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის დებულებანი.

სასამართლო მიუთითებს საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლის

თანახმად, ყოველი პირისათვის უზრუნველყოფილია უფლების

სასამართლო წესით დაცვა. ადმინისტრაციული მართლმსაჯულების

ორგანიზაცია და პროცესი უნდა პასუხობდეს მოქალაქის კონსტიტუციურ

უფლებას საჯარო ხელისუფლებასთან მიმართებაში მისი უფლების

ეფექტიან დაცვაზე. ეფექტიანი მართლმსაჯულება გულისხმობს არა მარტო

რეპრესიულ დაცვას, ანუ დარღვეული უფლების აღდგენას, არამედ

დროებით დაცვას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს, რომ საქმეზე საბოლოო

გადაწყვეტილებამდე საჯარო ხელისუფლებამ არ დააყენოს პირი რეალური

ფაქტების წინაშე. უფლების დროებითი დაცვა ასევე გულისხმობს უფლების

პრევენციულ დაცვას, ანუ მოსალოდნელი ღონისძიებების შედეგების

თავიდან აცილებას.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი ადგენს საერთო

სასამართლოების მიერ იმ საქმეთა განხილვისა და გადაწყვეტის წესებს,

რომლებიც ადმინისტრაციული კანონმდებლობიდან გამომდინარეობს. სასკ-

ის 29-ე და 31-ე მუხლებით გათვალისწინებული უფლების დაცვის

სამართლებრივი საშუალებები ემსახურება ეფექტიანი მართლმსაჯულების

განხორციელების უზრუნველყოფას. 29-ე მუხლში განსაზღვრული

სარჩელის სუსპენზიური ეფექტი სწორედ უფლების დროებით დაცვას

ემსახურება, რომლის მიზანია დაიცვას პირი მმართველობის ღონისძიებების

შედეგებისაგან დავის საგანზე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების

პროცესში გადაწყვეტილების მიღებამდე. თუმცა ეს მოიცავს იმ

შემთხვევებს, როდესაც დავის საგანია უკვე გამოცემული ადმინისტრაციულ

სამართლებრივი აქტი, ხოლო როდესაც საქმე ეხება მოსალოდნელ

მმართველობით ღონისძიებას - ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ

სამართლებრივი აქტის გამოცემას ან მოქმედების განხორციელებას ან

განხორციელებისაგან თავის შეკავებას – და აქედან გამომდინარე პირის

უფლებების მოსალოდნელ შეზღუდვებს, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია

პირის უფლების პრევენციული დაცვის მექანიზმი, რომელსაც განსაზღრავს

ამ კოდექსის 31-ე მუხლი, კერძოდ მისი პირველი ნაწილის მიხედვით,

განცხადების საფუძველზე, სასამართლოს სარჩელის აღძვრამდე შეუძლია

დავის საგანთან დაკავშირებით მიიღოს დროებითი განჩინება, როდესაც
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არსებობს საშიშროება, რომ არსებული მდგომარეობის შეცვლით ხელი

შეეშლება განმცხადებლის უფლების რეალიზაციას ან აღნიშნული

მნიშვნელოვნად გართულდება. სასამართლოს დროებითი განჩინების

გამოყენება დასაშვებია ასევე სადავო სამართლებრივი ურთიერთობის

წინასწარი მოწესრიგებისათვის, თუ ეს მოწესრიგება, უპირველეს ყოვლისა,

გრძელვადიანი სამართლებრივი ურთიერთობის შემთხვევაში

აუცილებელია მნიშვნელოვანი ზიანის, არსებული საფრთხის ან სხვა

საფუძვლის გამო.

აღნიშნულს გააჩნია პრევენციის დანიშნულება, ვინაიდან იგი

ითვალისწინებს მოსალოდნელ საშიშროებას, რაც შეიძლება გამოიხატოს

არსებული მდგომარეობის შეცვლაში ან განმცხადებლის უფლების

რეალიზაციისათვის ხელის შეშლაში ან გართულებაში. ამასთან, დროებითი

განჩინება ფაქტობრივად წარმოადგენს უფლების დაცვის დროებით

ღონისძიებას სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანამდე. ნორმის

შინაარსიდან ნათელია, რომ სასამართლო უფლებამოსილია (შეუძლია) და

არ არის ვალდებული მიიღოს ამგვარი განჩინება, საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის მოთხოვნის

შესაბამისად, როდესაც სარჩელის შეტანა თავისთავად არ იწვევს

მოსარჩელის უფლების დაცვას და აუცილებელი ხდება დამატებითი

ღონისძიებების განხორციელება პირის სამართლებრივი მდგომარეობის

დასაცავად.

სასამართლო დამატებით განმარტავს, რომ საქართველოს სამოქალაქო

საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის თანახმად, მოსარჩელეს შეუძლია

მიმართოს სასამართლოს სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ

განცხადებით, რომელიც უნდა შეიცავდეს მითითებას იმ გარემოებებზე,

რომელთა გამოც სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა

განუხორციელებლობა გააძნელებს ან შეუძლებელს გახდის

გადაწყვეტილების აღსრულებას და შესაბამის დასაბუთებას, თუ სარჩელის

უზრუნველყოფის რომელი ღონისძიების გატარება მიაჩნია მოსარჩელეს

აუცილებლად.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 191-ე მუხლის მე-2 და მე-3

ნაწილის დარღვევით წარდგენილ განცხადებაზე სასამართლოს გამოაქვს

განჩინება ხარვეზის თაობაზე და განმცხადებელს აძლევს ვადას მის

შესავსებად. გარდა ზემოაღნიშნული მუხლის მოთხოვნებისა,

შუამდგომლობა (სარჩელის უზრუნველყოფოს განცხადება) ასევე უნდა

აკმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რასაც ზოგადად უნდა

აკმაყოფილებდეს სასამართლოში წარმოდგენილი განცხადება, რამეთუ

შუამდგომლობის (სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიება) გამოყენების

საკითხს სასამართლო წყვეტს სწორედ სასარჩელო მოთხოვნის ხასიათისა და

შინაარსის გათვალისწინებით.
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მოცემულ შემთხვევაში, მოსარჩელე - მინდია დავითაძის შუამდგომლობის

მოთხოვნას წარმოადგენს, რომ დავის დასრულებამდე აეკრძალოს

უფლებამოსილ პირს, სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების

ეროვნული ცენტრის ,,საქპატენტის’’ თავმჯდომარის თანამდებობაზე სხვა

პირის დანიშვნა, გარდა მოვალეობის შემსრულებლისა, რათა სარჩელის

დაკმაყოფილების შემთხვევაში შეუძლებელი არ გახდეს მოსარჩელის

თანამდებობაზე აღდგენასთან დაკავშირებით მისი სასარჩელო მოთხოვნის

აღსრულება.

აღნიშნული მოთხოვნა სასამართლოს მიერ განხილული იქნა საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლის ფარგლებში,

ვინაიდან აღნიშნული მუხლი მხარეს აძლევს შესაძლებლობას მიმართოს

სასამართლოს მოთხოვნით, დავის საგანთან დაკავშირებით მიიღოს

დროებითი განჩინება, როდესაც არსებობს საშიშროება, რომ არსებული

მდგომარეობის შეცვლით ხელი შეეშლება განმცხადებლის უფლების

რეალიზაციას ან აღნიშნული მნიშვნელოვნად გართულდება. სასამართლოს

დროებითი განჩინება გამოიყენება ასევე სადავო სამართლებრივი

ურთიერთობის წინასწარი მოწესრიგებისათვის, თუ ეს მოწესრიგება

აუცილებელია მნიშვნელოვანი ზიანის, ან არსებული საფრთხის თავიდან

ასაცილებლად ან სხვა საფუძვლების გამო. ორივე შემთხვევაში დროებითი

განჩინების მიზანი ერთია - დავის საგანზე საბოლოო გადაწყვეტილების

მიღებამდე ისეთი მდგომარეობის შენარჩუნება, რომელიც შესაძლებელს

გახდის სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების აღსრულებას.

სასამართლო ყურადღებას გაამახვილებს „საჯარო სამსახურის შესახებ“

საქართველოს კანონზე, რომლის 118-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად,

ზემდგომი ორგანოს ან სასამართლოს მიერ მოხელის სამსახურიდან

გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილების გაუქმების შემთხვევაში

საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მოხელე დაუყოვნებლივ აღადგინოს

იმავე თანამდებობაზე, ხოლო ასეთი თანამდებობის არარსებობისას –

ტოლფას თანამდებობაზე იმავე საჯარო დაწესებულების სისტემაში. თუ

სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული მოხელის სამსახურში

აღდგენა შეუძლებელია იმავე საჯარო დაწესებულების სისტემაში ტოლფასი

ვაკანტური თანამდებობის არარსებობის გამო, საჯარო დაწესებულება

ვალდებულია დაუყოვნებლივ მიმართოს ბიუროს საჯარო სამსახურის

სისტემაში ტოლფასი ვაკანტური თანამდებობის მოძიების თხოვნით.

სამსახურიდან უკანონოდ გათავისუფლებული მოხელის სხვა საჯარო

დაწესებულებაში ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენა დასაშვებია უკანონოდ

გათავისუფლებული მოხელისა და ამ საჯარო დაწესებულების თანხმობით.

ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით

გათვალისწინებულ შემთხვევაში სამსახურში აღდგენილ მოხელეს ეძლევა
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განაცდური თანამდებობრივი სარგო და საკლასო დანამატი, აგრეთვე

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული წელთა

ნამსახურობის დანამატი და წოდებრივი სარგო (ასეთის არსებობის

შემთხვევაში). ამავე ნორმის მე-5 ნაწილით, ამ მუხლის მე-3 პუნქტით

გათვალისწინებულ შემთხვევაში, როდესაც მოხელის სამსახურში აღდგენა

შეუძლებელია, იგი მოხელეთა რეზერვში ირიცხება და ეძლევა განაცდური

თანამდებობრივი სარგო და საკლასო დანამატი, აგრეთვე საქართველოს

კანონმდებლობის შესაბამისად განსაზღვრული წელთა ნამსახურობის

დანამატი და წოდებრივი სარგო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ასევე

კომპენსაცია ბოლო თანამდებობრივი სარგოს სრული ოდენობით 6 თვის

განმავლობაში.

ამავე კანონის 52-ე მუხლით ასევე გათვალისწინებული მობილობა, კერძოდ

 საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან/და მისი სხვა

საჯარო დაწესებულებასთან შერწყმის გამო შტატის შემცირებისას

შესაბამისი მოხელე შესაძლებელია მისი თანხმობით გადაყვანილ იქნეს

იმავე ან სხვა საჯარო დაწესებულებაში მისი თანამდებობის ტოლფას

თანამდებობაზე, ხოლო ასეთი თანამდებობის არარსებობისას – დაბალ

თანამდებობაზე, მისი კომპეტენციის გათვალისწინებით. ხოლო 105-ე

მუხლის თანახმად, მოხელის მობილობა ვერ განხორციელდა, იგი სურვილის

შემთხვევაში მოხელეთა რეზერვში ირიცხება და ეძლევა კომპენსაცია 3 თვის

თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით. მოხელეთა რეზერვში ირიცხება ასევე

მოხელე, რომელიც პროფესიული განვითარების პროგრამაში მონაწილეობის

მიზნით თავისუფლდება თანამდებობიდან.

დასახელებული მუხლების დანაწესიდან გამომდინარე, მოსარჩელის

სამუშაოდან გათავისუფლების თაობაზე ბრძანების ბათილად ცნობის

შემთხვევაში, კანონით უზრუნველყოფილია მისი უფლებების დაცვა.

ამდენად, არ არსებობს ამ მიზნით სასამართლოს მიერ დამატებითი

ღონისძიების გამოყენების საფუძველი.

სასამართლო მიიჩნევს, რომ მოსარჩელემ ვერ შეძლო სარჩელის

უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების აუცილებლობის დასაბუთება -

სარჩელის დაკმაყოფილების თაობაზე სავარაუდო გადაწყვეტილების

აღსრულების შეუძლებლობასთან მიმართებით. ამასთან, მოსარჩელემ ვერ

შეძლო იმ გარემოების დადასტურება, აღემატება თუ არა მისთვის

მიყენებული ზიანი, იმ ზიანს, რომელიც შეიძლება მიადგეს მოპასუხე

მხარეს, განცხადებაში მითითებული გარემოებები არ ქმნის საკმარის

საფუძველს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისათვის,

რის გამოც მინდია დავითაძეს უარი უნდა ეთქვას მოთხოვილი სარჩელის

უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებაზე.
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ამდენად, სასამართლო მიიჩნევს, რომ კონკრეტულ შემთხვევაში, არ

არსებობს სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების, დროებითი

განჩინების გამოყენების წინაპირობები, შესაბამისად, მოსარჩელე მხარეს

სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენების შესახებ, უარი უნდა

ეთქვას.

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული

საპროცესო კოდექსის პირველი, მე-12, 31-ე საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 284-285-ე, 414-ე მუხლებით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. მინდია დავითაძის შუამდგომლობა არ დაკმაყოფილდეს;

2. განჩინებაზე შეიძლება კერძო საჩივრის შეტანა თბილისის საქალაქო

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დავით

აღმაშენებლის ხეივანი №64) 12 დღის განმავლობაში მოსარჩელისთვის

განჩინების ასლის გადაცემის მომენტიდან, რის შემდეგაც კერძო საჩივარი

საქმესთან ერთად გადაეგზავნება ზემდგომ სასამართლოს _ თბილისის

სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატას (თბილისი,

გრიგოლ რობაქიძის 7ა).

მოსამართლე ბაია ოტიაშვილი


