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თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ 

საქმეთა პალატის მოსამართლე - შოთა გეწაძეშოთა გეწაძე

2021 წლის 23 სექტემბერს თბილისის სააპელა-
ციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კო-
ლეგიის მოსამართლე -  შოთა გეწაძემ შოთა გეწაძემ დააკმაყო-
ფილა მოსარჩელის შუამდგომლობა და მიიღო 
დროებითი განჩინება, რომლის საფუძველზეც 
მოპასუხეს, საქართველოს პრემიერ მინისტრს, 
დავის დასრულებამდე აუკრძალა სსიპ საქართვე-
ლოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული   
ცენტრის  ,,საქპატენტის’’ თავჯდომარის თანამდე-
ბობაზე სხვა პირის დანიშვნა, გარდა მოვალეობის 
შემსრულებლისა.

რას ითხოვდა განმცხადებელი? რას ითხოვდა განმცხადებელი? 

 › მოპასუხისათვის მოსარჩელის სასარგებლოდ 
გა ნა ც დური ხელფასის ანაზღაურების და კი ს -
რებას კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტი-
ლების აღსრულების მომენტამდე, არაუმეტეს 
2024 წლის 26 თებერვლამდე - თვეში და-
რიცხული 7500  ლარის ოდენობით;

 › პოლიტიკური დისკრიმინაციის ფაქტის დადგე-
ნასა და პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის 
მოტივით გათავისუფლების გამო მიყენებული 
მორალური ზიანის (1 ლარის ოდენობით) 
ანაზღა ურების დაკისრებას მოპასუხისათვის; 

 › თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმი-
ნის   ტრა  ციულ საქმეთა კოლეგიის 2021 წლის 
ივლისის განჩინების გაუქმებასა და შუა მდგომ-
ლობის დაკმაყოფილებას;

რა განმარტა სასამართლომ?რა განმარტა სასამართლომ?

პალატამ განმარტა,პალატამ განმარტა, რომ პირველი ინსტანციის 
სასამართლოში წარდგენილი დაზუსტებული შუამ-
დგომლობით მხარე აღარ ითხოვდა აქტის მოქმე-
დების შეჩერებას, არამედ - მხოლოდ გარკვეული 
მოქმედების განხორციელების დროებით აკრძალ-
ვას, ამდენად, სადავო ურთიერთობის მიმართ გა-
მოსაყენებელი იყო მხოლოდ ადმინისტრაციული 
საპროცესო კოდექსის 31-ე მუხლი.

სასამართლომ მიუთითა,სასამართლომ მიუთითა, რომ ადამიანის უფლე-
ბათა საყოველთაო დეკლარაციის 21-ე მუხლის 
მეორე პუნქტის და 23-ე მუხლის პირველი პუნ-
ქტის შესაბამისად, ყოველ ადამიანს აქვს უფლება 
თანაბარ საფუძველზე შევიდეს თავისი ქვეყნის 

სახელმწიფო სამსახურში. ყოველ ადამიანს აქვს 
შრომის, სამუშაოს თავისუფალი არჩევის, შრომის 
სამართლიანი და ხელსაყრელი პირობების და 
უმუშევრობისაგან დაცვის უფლება. სასამართლომ 
ასევე  მიუთითა ადამიანის უფლებათა ევროპული 
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალზე, და 
აღნიშნა, რომ თანამდებობიდან გათავისუფლება 
შეიძლება განხილულ იქნეს პიროვნული განვითა-
რებისა და პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის 
უფლების დარღვევად.1

პალატამ არ გაიაზიარაპალატამ არ გაიაზიარა საქმის პირველი ინსტან-
ციით განმხილველი სასამართლოს მსჯელობა, 
სასარჩელო მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემ-
თხვევაში, მოსარჩელის უფლებაში აღდგენასთან 
დაკავშირებით. აღნიშნულის საპირისპიროდ, სა-
სა მარ თლო დაეთანხმა საჩივრის ავტორის მოსა-
ზრებას, რომ თუ მოხდებოდა ახალი ხელმძღვა-
ნელის დანიშვნა, მისი (ახალდანიშნული პირის) 
კანო ნიერი ნდობის ინტერესიდან გამომდინარე, 
მოსარჩელის სარჩელის დაკმაყოფილების შემ-
თხვევაში, მისი (მოსარჩელის) აღდგენა ვერ გა-
ნხორციელდებოდა, რადგან აღარ იარსებებდა 
თავჯდო  მარის ვაკანტური თანამდებობა.ამდენა დ, 
საფრთხე შეექმნებოდა მიმდინარე დავაზე სა-
რჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში სასამა-
რთლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას - თანამ-
დებობაზე აღდგენას, რაც მოსარჩელისათვის ზია-
ნის მომტანი იქნებოდა.

სასამართლომ განმარტებით,სასამართლომ განმარტებით, უზრუნველყოფის 
ღონისძიების მთავარ მიზანს წარმოა დგენდა 
საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე    პირის 
დაცვა არასასურველი მმართველობითი ღონის-
ძიების განხორციელებისგან. ამენად, სხვა პირის 
დანიშვნის აკრძალვა მიზნად ისახავს სასა-
მართლო გადაწყვეტილების შეუფერხებლად აღს-
რუ ლებას.

 

1 დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ ადამიანის უფლებათა ევ-

რო  პული სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, ალექსანდდრე 

ვოლკოვი უკრაინის წინააღმდეგ , 2012 წლის 11 დეკემბერი.
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სასამართლომ მიუთითა, რომ სარჩელის უზრუნ -
ველ  ყოფის ღონისძიების გამოყენების მიზან-
შეწონილობის საკითხის განხილვისას, სასა მარ-
თლო არ შედის აქტის კანონიერება-უკანო ნობის 
სა კი თხის შეფასებაში. შესაბამისად, პა ლა   ტას 
აღარ უმსჯელია, იმაზე თუ არსებითად რამდენად 
კანონიერი იყო გასაჩივრებული ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი ან რამდენად საფუძვლიანი, 
დასაბუთებული და დასა    კმა  ყოფილებელია სასარ-
ჩელო მოთხოვნები.

რა დაადგინა სასამართლომ?რა დაადგინა სასამართლომ?

სასამართლომ დააკმაყოფილა მოსარჩელის 
კერძო საჩივარი და მიიღო დროებითი განჩინება, 
რომლის საფუძველზეც დავის დასრულებამდე 
აუკრძალა უფლებამოსილ პირს - საქართველოს 
პრემიერ-მინისტრს სსიპ საქართველოს ინტელექ-
ტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის 
-,,საქპატენტის’’ თავჯდომარის თანამდებობაზე 
სხვა პირის დანიშვნა, გარდა მოვალეობის 
შემსრუ ლებლისა.


