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ქუთაისის სააპელაციო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - ხათუნა ხომერიკიხათუნა ხომერიკი

2021 წლის 13 აპრილს ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალა-
ტამ, მოსამართლეები - ხათუნა ხომერიკი (მომხ-
სენებელი), ნანა კალანდაძე, შოთა სირაძე, არ 
დააკმაყოფილა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე-
ტის მერიისა და ა(ა)იპ „ბათუმის ახალი მეჩეთის 
მშენებლობის ფონდის“ სააპელაციო საჩივრები 
და უცვლელად დატოვა ბათუმის საქალაქო სა-
სამართლოს 2019 წლის 30 სექტემბრის გადა-
წყვეტილება, რომლის მიხედვითაც, მოსამართლე 
ჯუმბერ ბეჟანიძემ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა 
ფონდის სარჩელი, კერძოდ:

 › დადგინდა ქ.ბათუმის მუნიციპალიტეტის მე-
რიის მიერ განხორციელებული დისკრი-
მინაცია, ფონდის მიერ მოთხოვნილი ადმი-
ნისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამო-
ცემისას;

 › ბათილად იქნა ცნობილი სადავოდ გამხდარი ქ. 
ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის მიერ გამო-
ცემული ორი ბრძანება;

 › ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას დაე-
ვალა გადაწყვეტილებაში მითითებული, საქმი-
სათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარე-
მოებების სრულყოფილი გამოკვლევისა და შე-
ფასების შემდეგ, კანონით დადგენილ ვადაში 
შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამარ თლებრივი 
აქტი (გადაწყვეტილება) გამოცემა, ფონდის 
განცხადებაზე, სპეციალური (ზონა ლური) შეთა-
ნხმებისა და მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გა-
მოყენების პირობების დამ ტკი  ცების თაობაზე.

რას ითხოვდა მოსარჩელე?რას ითხოვდა მოსარჩელე?

 › აპელანტი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერიამერია ითხოვდა გასაჩივრებული გადაწყვე-
ტილების გაუქმებას ა(ა)იპ „ბათუმის ახალი მე-
ჩეთის მშენებლობის ფონდის“ სარჩელის დაკ-
მაყოფილების ნაწილში და სარჩელის სრულად 
უარყოფას.

 › აპელანტის განმარტებით, სააპელაციო 
სასამართლოს მიერ უნდა შეფასებუ-
ლიყო იმ კონკრეტული კვარტლის მაცხო-
ვრე ბლების სურვილი, სადაც მდებარე-
ობს საპროექტო მიწის ნაკვეთი, რათა  

გაუ მართლებლად არ შელახულიყო სხვა 
პირთა კერძო ინტერესები.

 › აპელანტის მტკიცებით, საქალაქო სასა-
მართლოს გადაწყვეტილება იური  დი-იური  დი-
ულად არ იყო საკმარისად დასაბუთე-ულად არ იყო საკმარისად დასაბუთე-
ბული,ბული, ვინაიდან სასამართლოს მიერ არ 
გამოკვლეულა და გადაწყვეტილებაში არ 
ასახულა იმ ტერიტორიის მოსახლეობის 
სურვილი დაგეგმილ მშენებლობასთან 
დაკავშირებით, რომელიც უნდა განხორ-
ციელდეს მათ კვარტალში.

 › ქალაქის მუნიციპალიტეტის განმარტე-
ბით, ადგილი არ ჰქონია დისკრიმინა-
ციულ მოპყრობას, ვინაიდან არ არსე-
ბობდა პირთა ჯგუფი, რომელთან შედა-
რებითაც მოსარჩელეს მერია მოეპყრო 
განსხვა ვებულად. 

 › აპელანტის მტკიცებით, პირველი ინსტა-
ნციის სასამართლოს განმარტებები განმარტებები 
ეწი ნა   აღ მდეეწი ნა   აღ მდე    გებოდაგებოდა როგორც სამშე ნე-
ბლო ნორმებსა და რეგულაციებს, ასევე 
ადმინის ტრაციული სამართლის ძირითად 
პრინციპს.

 › თავის მხრივ, ა(ა)იპ „ბათუმის ახალი მეჩეთის ა(ა)იპ „ბათუმის ახალი მეჩეთის 
მშენებლობის ფონდი“მშენებლობის ფონდი“ ითხოვდა სარჩელის 
სრულად დაკმაყოფილებას.1

„ფონდს“ გასაჩივრებული აქტებით უარი ეთქვა 
მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთის სამ-
შენებლო დანიშნულებით განვითარებაზე, რის  

1 მოსარჩელე პირველ ინსტანციაში ითხოვდა
 -„სპეციალური (ზონალურ) შეთანხმებაზე უარის თქმის შესახებ“ 

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიის 2017 წლის 4 მაისის 
ბრძანების ბათილად ცნობას;

 -„მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების 
დამტკიცებაზე უარის თქმის შესახებ“ ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის 
მერისს 2017 წლის 5 მაისის ბრძანების ბათილად ცნობას;

 -აღმჭურველი აქტის გამოცემას მოსარჩელის საკუთრებაში 
რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე საკულტო ნაგებობის-მეჩეთის 
მშენებლობის მიზნით: სპეციალური ზონალური შეთანხმების 
გაცემა და მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების 
პირობების დადგენა;

 -მერიის მხრიდან განხორციელებული დისკრიმინაციული 
მოპყრობის შედეგების აღმოფხვრას მოპასუხისთვის ახალი 
აქტის გამოცემის დავალდებულებით.
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შედეგადაც შეიზღუდა მისი საკუთრების, რელი-
გიის თავისუფლებისა და თანასწორობის უფლება.

 › აპელანტის განმარტებით, სასამართლოს 
გადაწყვეტილებაში არ არის საკმარისად არ არის საკმარისად 
დასაბუთებული,დასაბუთებული, თუ რატომ არ შეეძლო 
სასამართლოს არსებითად გადაეწყვიტა 
დავა და რატომ  დაუბრუნა საქმე კვლავ 
ადმინისტრაციულ ორგანოს.

 › აპელანტის აზრით, სასამართლომ გამო-
იყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოე-არ უნდა გამოე-
ყენებინაყენებინა (32-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) და 
არ გამოიყენა კანონი, არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა 
გამოეყენებინა (საქა რ თვე ლოს ადმი-
ნისტრაციული საპროცესო კოდექსის - 
32.1, 33.1 და 331 მუხლები).  

 › სასამართლომ არასწორად განმა-
რტა კანონი,  როდესაც აღნიშნა, რომ 
-,,სასამართლო ვერ შეზღუდავს ადმი-
ნის   ტრაციული ორგანოს დისკრე ციულ 
უფლებამოსილებას”, იმ მიზეზით, რომ 
ისეთი საკითხებია სახეზე, რომელიც 
მხოლოდ ადმინისტრაციული ორგანოს 
გამოსაკვლევია. ამის საწინააღმდეგოდ, 
უზენაესი სასამართლოს ერთგვარო-
ვანი განმარტებით, დისკრიმინაციის და-
დგენის შემთხვევაში გაუმართლებელია 
დისკრი მინაციის ჩამდენი დაწესებულები-
სათვის საქმის ხელახლა დაბრუნება.2

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

სააპელაციო პალატამ მიუთითა,მიუთითა, რომ სრულად 
ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასა მართლოს 
შეფასებასა და დასკვნებს საქმის ფაქტობრივ 
საკითხებთან დაკავშირებით. აღ ნი  შნუ  ლიდან გა-
მომდინარე,  სააპელაციო სასა მართლო გასაჩი-
ვრებული გადაწყვეტილების სამართლებრივი და 
ფაქტობრივი საფუძვლების განმეორების ნაცვ-
ლად ყურადღებას გაამა ხვილებს მხოლოდ იმ გა-
რემოებებზე, რომლებზეც აპელანტები ამყარებენ 
თავიანთ სააპელაციო საჩივრებს. 

2 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, საქმე N ბს-834-
826(2კ-16), 16.03.2017 წელი.

სასამართლომ კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა ხაზი გაუსვა რე-
ლიგიის თავისუფლებით დაცულ სფეროს და აღ-
ნიშნა, რომ  პირადი რელიგიური მრწამსის ან შე-
ხედულების გამოხატვა, თავისთავად გულის ხმობს 
გამოხატვის სივრცეს და ობიექტს....რელიგიისა 
და რწმენის თავისუფლების გარეგანი ასპექტი 
მოიცავს ყველაფერს, რაც პირის ან ჯგუფის რე-
ლიგიურ პრაქტიკას უკავშირდება, მათ შორის: 
ღვთისმსახურების უფლებას (ამ მიზნით შეკრების, 
შესაბამისი შენობებისა თუ ადგილების მოწყობისა 
და მათი სარგებლობის უფლების ჩათვლით).

სააპელაციო პალატამ გაიზიარაგაიზიარა საქალაქო სასა-
მართლოს დასკვნა დისკრიმინაციის ფაქ ტის და-
დგენის თაობაზე და აღნიშნა, რომ მო პა სუხე ადმი-
ნისტრაციული ორგანოს მიერ ნორმა ტიული აქტის 
გაუმართლებელი ინტერპრე ტაციის საფუძველზე 
მოხდა პირის უფლების შეზღუდვა. სასამართლომ 
იქვე აღნიშნა, რომ სათანადო კანონმდებლობის 
არსებობასთან ერთად, განსაკუთრებით მნიშვნე-
ლოვანია, ამ კანონმდებლობის განუხრელი აღს-
რულება. სწორედ ამ პროცესში, სამართლებრივი 
წესრი გიდან გადახვევა იწვევს დისკრიმინაციულ 
მოპყრობას.

მოწმეთა ჩვენებების ურთიერთშეჯერებით სასა-
მართლომ  მიიჩნია,მიიჩნია, რომ კომისიას სრულ ყო -
ფილად არ შეუსწავლია საკულტო ნაგებობის მშე-
ნებლობის პირველი ეტაპისთვის მნიშვნელოვანი 
საკითხები და მხოლოდ ზედაპირულად, დასაბუ-
თებული მსჯელობის გარეშე გასცა უარყოფითი 
დასკვნა, რაც მუნიციპალიტეტის შესაბამისი სამ-
სახურის მხრიდან ყოველგვარი კრიტიკის გარეშე 
იქნა გაზიარებული, მიუხედავად მისი სარეკომე-
ნდაციო ხასიათისა.

სააპელაციო პალატამ გაიზიარაგაიზიარა საქალაქო სასა-
მართლოს მსჯელობა, რომ მერიის დისკრეცია 
სპეციალური ზონალური შეთანხების გაცემასთან 
დაკავშირებით არ იყო შეუზღუდავი, და საჯარო და 
კერძო ინტერესების პროპორციულობის დაცვა-
სთან ერთად მოითხოვდა კონკრეტული პირობე-
ბის არსებობის შესწავლის ვალდე ბულებასაც,რაც 
მოცემულ შემთხვევაში ქ.ბათუმის მუნი  ციპალიტეტის 
მერიის მხრიდან არ განხორციელებულა. მერიას 
უნდა გამოეკვლია საქმისათვის მნიშვნელოვანი 
ყველა გარემოება, უნდა შეეფასებინა რამდენად 
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ქუთაისის სააპელაციო  სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - ხათუნა ხომერიკიხათუნა ხომერიკი

წარმოადგენდა ქ. ბათუმში მუსლიმი მრევლის 
მოთხოვნა და ამ თემის ასეულობით წარმომა-
დგენლის ხელმოწერით დადასტურებული მეჩეთის 
მშენებლობის მოთხოვნა ისეთ განსაკუთრებულ ისეთ განსაკუთრებულ 
მიზეზსმიზეზს, რომელსაც შეეძლო გადაეფარა კონკრე-
ტული კვარტლის მხოლოდ საცხოვრებელი სა-
ხლების დანიშნულებით გან ვი თარების ინტერესი. 
სასამართლომ ასევე აღნიშნა,აღნიშნა, რომ ქ.ბათუმის მე-
რიას არ უმსჯელია იმ მიმართებითაც, რომ საცხო-
ვრებელ ზონაში კულტურული დანიშნულების ობი-
ექტების მშენე ბლობა განხილული შეიძლებოდა 
ყოფილიყო როგორც სოციალური საჭიროება და 
საზოგა დოების მოთხოვნა. 

სასამართლომ ხაზი გაუსვახაზი გაუსვა იმასაც, რომ ბათუ-
მის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ერთი მეჩე-
თის არსებობის პირობებში, მუსლიმი თემისთვის 
არასაკმარისი იყო სალოცავი სივრცე, რის გამოც 
ისინი წლების განმავლობაში ღია ცის ქვეშ ლო-
ცულობენ. ამავდროულად დადგენილ ფაქტობ-
რივ გარემოებებზე დაყრდნობით, სასამართლომ 
 დაასკვნა,დაასკვნა, რომ ერთსა და იმავე ფუნქციურ ზო-
ნაში ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიამ დაუშვა 
მართლმადიდებლური ტაძრების მშენებლობა და 
ფუნქციონირება, ხოლო მუსლიმი თემის განცხა-
დება მეჩეთის მშენებლობის ნე ბართვის გაცემაზე 
უარყო. შესაბამისად, საქა ლაქო სასამართლომ 
სრულიად მართებულად მიიჩნია ამგვარი მაღალი 
ინტენსივობის მქონე განსხვავებული მოპყრობა 
გაუმართლებლად

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

 › სააპელაციო სასამართლომ ქალაქ ბათუმის 
მუნიციპალიტეტის მერიისა და ა(ა)იპ „ბათუმის 
ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდის“ სააპე-
ლაციო საჩივრები არ დააკმაყოფილა.

 › უცვლელად დატოვა ბათუმის საქალაქო სასა-
მართლოს 2019 წლის 30 სექტემბრის გადა-
წყვეტილება.


