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საქართველოს სახელით

სარჩელის განუხილველად დატოვების შესახებ

19 აგვისტო, 2021 წელი ქ.

თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგია

მოსამართლელიელა ფოლადიშვილი

მოსარჩელე - ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობა“

მოპასუხე - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

დავის საგანი - მოსყიდვის ფაქტის აღიარება, რეგისტრაციის უფლების

არარსებობის აღიარება

სასამართლომ ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა სარჩელის

წარმოებაში მიღების საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა:

2021 წლის 18 აგვისტოს ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი

ნაციონალური მოძრაობის“ წარმომადგენლებმა სასარჩელო განცხადებით

მომართეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგიას, მოპასუხის - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის

მიმართ და მოითხოვეს: 1. საქართველოს ორგანული

კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ 47-ე მუხლით აკრძალული

ქმედების (საარჩევნო სუბიექტის კანდიდატის მიერ პირადად საქართველოს

მოქალაქეებისათვის მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა) - მოსყიდვის

ფაქტის განხორციელების აღიარება; 2. საქართველოს ადმინისტრაციული



საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების საფუძველზე,

საარჩევნო კანდიდატად რეგისტრაციის უფლების არარსებობის აღიარება.

მოსარჩელე განმარტავს, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის 2

აგვისტოს №02/08/01 განკარგულებით მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები

2021 წლის 2 ოქტომბერს დაინიშნა. შედეგად, 2021 წლის 2 აგვისტოდან

ოფიციალურად დაიწყო წინასაარჩევნო კამპანია (აგიტაცია). წინასაარჩევნო

კამპანიის დაწყებამდე, 2021 წლის 20 ივლისს პარტია „ქართული ოცნება -

დემოკრატიული საქართველოს“ თავმჯდომარემ - ირაკლი კობახიძემ,

მთაწმინდის პარკში გამართულ ღონისძიებაზე, კახა კალაძის კანდიდატურა

წარადგინა. თბილისის მერობის კანდიდატის - კახა კალაძის მიერ კი

თვითმმართველობის არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში დაფიქსირდა

ამომრჩევლის მოსყიდვის ფაქტი, კერძოდ, კახა კალაძემ გლდანის რაიონში

მცხოვრებ 36 ოჯახს საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობები გადასცა -

ოჯახებს საცხოვრებელი ფართები სიმბოლურ ფასად (1 ლარად) დაუკანონდათ.

აღნიშნული ინფორმაცია გავრცელდა 11 აგვისტოს, მერიის ოფიციალურ

ვებგვერდზე, ასევე, გამოქვეყნდა მერიის ოფიციალურ „ფეისბუქ-გვერდზე“.

მოსარჩელე აღნიშნავს, რომ თბილისის მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე 2020

წლის 20 მაისს გამოქვეყნებული მონაცემებით, მერიაში უძრავი ნივთების

დაკანონების მსურველთა ასობით განაცხადია შესული, რომელთა განხილვა და

დაკმაყოფილება ეტაპობრივად მიმდინარეობს. ხსენებული პერიოდისათვის

აღნიშნული პროგრამით 900-მდე ადამიანმა ისარგებლა. 2021 წლის 11 აგვისტოს

მონაცემებით კი, 2018 წლიდან დღემდე საცხოვრებელი ფართები 1847 ოჯახს

დაუკანონდა. ასევე, ჯერ კიდევ 2017 წლის 20 დეკემბერს კრწანისის რაიონში

მცხოვრებ 36 ოჯახს პირდაპირი განკარგვის ფორმით გადაეცათ საცხოვრებელი

ფართები. მოსარჩელე მიუთითებს, რომ თბილისის მერიის ოფიციალურ

ვებგვერდზე არ არის გასაჯაროვებული აღნიშნული პროექტის შესახებ

დეტალური ინფორმაცია და ოფიციალური დოკუმენტი გადაცემული ფართების

თაობაზე. ფართების დაკანონების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილებები

მხოლოდ „სიახლეების“ ველშია ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, მოსარჩელის

მოსაზრებით, ჩნდება გონივრული ეჭვი დასახელებული მონაცემების

სიზუსტესთან დაკავშირებით, რის გამოც მოსარჩელემ საჯარო ინფორმაციის

გამოთხოვის მიზნით 2021 წლის 17 აგვისტოს მერიას განცხადებით მიმართა.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მოსარჩელე მიიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო

აგიტაციის პერიოდში კახა კალაძის მიერ 36 ოჯახისთვის საკუთრების

მოწმობების გადაცემა წარმოადგენს არაკეთილსინდისიერი მეთოდებით

ამომრჩევლის კეთილგანწყობის მოპოვებას, რაც კანონმდებლობით აკრძალული

ქმედება - საარჩევნო სუბიექტის მიერ ამომრჩეველთა მოსყიდვაა.

სასამართლოს მიაჩნია, რომ სასარჩელო განცხადება განუხილველად



უნდა იქნეს დატოვებული შემდეგ გარემოებათა გამო:

სასამართლო აღნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციის 31-ე მუხლითა და

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციის მე-6

მუხლით გარანტირებულია სასამართლოსადმი მიმართვის უფლება. ამასთან,

მიუხედავად დასახელებული უფლების განსაკუთრებული მნიშვნელობისა, იგი

არ არის აბსოლუტური და შეიძლება შეიზღუდოს კანონით გათვალისწინებულ

შემთხვევაში, ლეგიტიმური მიზნით. უფლების შეზღუდვის ამგვარ

შემთხვევებს განეკუთვნება კანონმდებლობით ცალკეულ დავებზე

სასამართლოში სარჩელის წარდგენაზე უფლებამოსილი კონკრეტული

სუბიექტების განსაზღვრა და სარჩელის დასაშვებობის კრიტერიუმების

გათვალისწინება, რომლებიც სარჩელის წარდგენის შემდეგ, სარჩელის

წარმოებაში მიღების ეტაპზევე სასამართლომ დამოუკიდებლად უნდა

შეისწავლოს და შეაფასოს. სწორედ ამიტომ, განსახილველ შემთხვევაში,

წარმოდგენილი სარჩელის წარმოებაში მიღების საკითხის განხილვისას,

სასამართლო ყურადღებას გაამახვილებს სასარჩელო მოთხოვნებზე. კერძოდ,

მოსარჩელის მოთხოვნას წარმოადგენს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 47-ე

მუხლით აკრძალული ქმედების განხორციელებისა და საარჩევნო კანდიდატად

რეგისტრაციის უფლების არარსებობის აღიარება.

სასამართლო მიუთითებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლის

პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტზე, რომლის თანახმად, არჩევნების დანიშვნის

შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან კენჭისყრის დღის

ჩათვლით, ხოლო მეორე ტურის გამართვის საჭიროებისას − არჩევნების

დანიშვნის შესახებ შესაბამისი სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებიდან მეორე

ტურის კენჭისყრის დღის ჩათვლით აკრძალულია: ა) საარჩევნო სუბიექტების,

საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებისა და მათი წარმომადგენლების

მიერ პირადად ან ვინმეს მეშვეობით საქართველოს მოქალაქეებისათვის

ფულადი სახსრების, საჩუქრებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა

გადაცემა (მიუხედავად მათი ღირებულებისა), შეღავათიან ფასად საქონლის

მიყიდვა, უფასოდ ნებისმიერი საქონლის (გარდა ამ კანონით

გათვალისწინებული სააგიტაციო მასალისა) მიწოდება ან გავრცელება, აგრეთვე

საქართველოს მოქალაქეების დაინტერესება ფულადი სახსრების, ფასიანი

ქაღალდებისა და სხვა მატერიალურ ფასეულობათა გადაცემის დაპირებით

(მიუხედავად მათი ღირებულებისა).

სასამართლო დამატებით მიუთითებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 47-ე

მუხლის მეორე ნაწილზე, რომელიც ადგენს, რომ საარჩევნო სუბიექტს, რომელიც

უშუალოდ ან თავისი წარმომადგენლის ან მის სასარგებლოდ მოქმედი

ნებისმიერი სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირის მეშვეობით ეწეოდა ამ

მუხლით გათვალისწინებულ აკრძალულ საქმიანობას, სასამართლოს

გადაწყვეტილებით უუქმდება რეგისტრაცია ასეთი ფაქტების



დადასტურების შემთხვევაში.

ზემოაღნიშნულ ნორმათა საფუძველზე, სასამართლო განმარტავს, რომ

მოსარჩელის მიერ მითითებული, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 47-ე

მუხლით, კონკრეტულ ქმედებათა განხორციელება ეკრძალებათ საარჩევნო

სუბიექტებს, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატებსა და მათ წარმომადგენლებს.

ამასთანავე, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატი, საქართველოს საარჩევნო

კოდექსის მეორე მუხლის „ჟ“ ქვეპუნქტის მიხედვით, არის პირი, რომელიც

არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით წარდგენილია რეგისტრაციისათვის

შესაბამის საარჩევნო კომისიაში, ხოლო ამავე მუხლის „ღ“ ქვეპუნქტის

შესაბამისად, მერობის კანდიდატი არის მერის არჩევნებში მონაწილეობის

მიზნით შესაბამისი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ

რეგისტრირებული საქართველოს მოქალაქე. ამრიგად, კანონმდებლობით

პირდაპირ არის განსაზღვრული არა მხოლოდ აკრძალული ქმედებების

ჩამონათვალი, არამედ ის პირებიც, რომელთაც ეკრძალებათ ამ ქმედებათა

განხორციელება და ასეთ პირებს, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 47-ე

მუხლის მიზნებისთვის, წარმოადგენენ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების

მიზნად საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციისთვის წარდგენილი ან უკვე

რეგისტრირებული პირები. სწორედ ნორმის ადრესატთა სტატუსის

გათვალისწინებით, კანონი, ასევე, ითვალისწინებს აკრძალული ქმედების

განხორციელების თანმდევ შედეგს - რეგისტრაციის გაუქმებას. ამრიგად,

ამომრჩეველთა მოსყიდვის ფაქტზე მითითებით სარჩელის წარმოდგენისას,

მოსარჩელემ, ერთი მხრივ, უნდა დაადასტუროს, რომ კანონით განსაზღვრულმა

სუბიექტმა ჩაიდინა აკრძალული ქმედება, მეორე მხრივ კი, მოსარჩელემ

სასარჩელო მოთხოვნა უნდა ჩამოაყალიბოს კანონმდებლობითვე

გათვალისწინებული სამართლებრივი შედეგის მიღწევის მიზნით და

შესაბამისად (მოხდეს რეგისტრაციის გაუქმება).

სადავო შემთხვევაში მოსარჩელე მოთხოვნას აფუძნებს სწორედ საქართველოს

საარჩევნო კოდექსის 47-ე მუხლზე, მაგრამ ითხოვს არა პირის საარჩევნო

სუბიექტად რეგისტრაციის გაუქმებას, არამედ სარჩელი წარმოდგენილია

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლით -

აღიარებითი სარჩელის ფორმით.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 25-ე მუხლის

მიხედვით, აღიარებითი სარჩელი შეიძლება აღიძრას აქტის არარად აღიარების,

უფლების ან სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის დადგენის

შესახებ, თუ მოსარჩელეს აქვს ამის კანონიერი ინტერესი. აღიარებითი

სარჩელი არ შეიძლება აღიძრას, თუ მოსარჩელეს შეუძლია აღძრას

სარჩელი ამ კოდექსის 22-24-ე მუხლების საფუძველზე. ამრიგად,

„აღიარებითი სარჩელის აღძვრა დაუშვებელია, თუ შესაძლებელია აღიძრას



შეცილების ან მავალდებულებელი (მიკუთვნებითი) სარჩელი საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-24-ე მუხლებით დადგენილი

საფუძვლით, ანუ შეცილებისა და მავალდებულებელი სარჩელების აღძვრის

შესაძლებლობა გამორიცხავს განსაზღვრული სამართლებრივი ურთიერთობის

არსებობა-არარსებობის დადგენის მოთხოვნით აღიარებითი სარჩელის აღძვრის

შესაძლებლობას. გარდა ამისა, აღიარებითი სარჩელი ყოველთვის გულისხმობს

მოდავე მხარეებს, ანუ მოსარჩელისა და შესაბამისი მოპასუხის არსებობას,

რომელიც უნდა ედავებოდეს მოსარჩელეს გარკვეულ უფლებაში და სახეზე

უნდა იყოს მათ შორის დავა. აღიარებითი სარჩელისგან განუყოფელია

მოსარჩელის კანონიერი ინტერესიც, რომლის არსებობაც აუცილებელია

აღიარებითი სარჩელის სასამართლოს მიერ მიღებისა და განხილვისთვის.

ამასთან, აღიარებითი სამოქალაქო სარჩელისგან განსხვავებით, აღიარებითი

ადმინისტრაციული სარჩელის თავისებურება გამოიხატება იმაში, რომ იგი

დაუშვებელია საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 25-ე

მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, კერძოდ, აღნიშნული

ნაწილის შინაარსიდან ნათლად ჩანს, რომ კონკრეტული სარჩელი

შეუძლებელია იყოს ერთდროულად, როგორც აღიარებითი, ისე მავალდებული

(მიკუთვნებითი)“ (საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ადმინისტრაციულ

საქმეთა პალატის 2007 წლის 11 აპრილის№ბს-827-793(კ-06) განჩინება).

სასამართლოს მიაჩნია, რომ განსახილველ შემთხვევაში მოსარჩელეს არ აქვს

შერჩეული სარჩელის სახე სადავო სამართლებრივი ურთიერთობის სპეციფიკის

მიხედვით და არ იკვეთება აღიარებითი სარჩელის წარმოდგენის აუცილებელი

წინაპირობა - სარჩელის სხვა სახით წარმოდგენის შეუძლებლობა. ვინაიდან

კანონმდებლობა პირდაპირ განსაზღვრავს, რომ ამომრჩეველთა მოსყიდვას

საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმება უნდა მოჰყვეს შედეგად,

სასარჩელო მოთხოვნა მსგავსი ფაქტის არსებობისას წარმოდგენილი უნდა იქნეს

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლის

საფუძველზე, საარჩევნო სუბიექტის რეგისტრაციის შესახებ ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გაუქმების მოთხოვნით; ამომრჩეველთა მოსყიდვის

ფაქტის დადასტურება კი წარმოადგენს არა ცალკე სასარჩელო მოთხოვნას,

არამედ რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ სარჩელის დაკმაყოფილების

განმაპირობებელ გარემოებას. ამასთანავე, სასამართლო განსაკუთრებულ

ყურადღებას გაამახვილებს მასზედ, რომ არ დასტურდება (არც მოსარჩელე

მიუთითებს) სასარჩელო მოთხოვნაში დასახელებული პირის მერობის

კანდიდატად საარჩევნო კომისიაში წარდგენისა თუ რეგისტრაციის ფაქტი.

ამრიგად, არსებული ფაქტობრივი ვითარება ამ ეტაპზე არ იძლევა სარჩელის

არსებითად განხილვისა და გადაწყვეტის შესაძლებლობას არა მხოლოდ

არსებული სასარჩელო მოთხოვნების ფარგლებში, არამედ გამორიცხავს

სარჩელის ტრანსფორმირების შესაძლებლობასაც, რადგან არ არსებობს

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი პირის საარჩევნო სუბიექტად

რეგისტრაციის შესახებ. ამასთან, მსგავსი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი



აქტის გამოცემის შემთხვევაში, მოსარჩელეს ექნება უფლება, კანონმდებლობით

დადგენილი წესით, გაასაჩივროს აქტი, თუკი მას უკანონოდ მიიჩნევს.

სასამართლო მიუთითებს საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 77-ე მუხლის მე-5

ნაწილზე, რომლის თანახმად, ცესკოს/ცესკოს ხელმძღვანელი პირების

გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში

მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში. თბილისის საქალაქო

სასამართლო საჩივარს იხილავს 2 კალენდარული დღის ვადაში. თბილისის

საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს

გადაწყვეტილების გამოტანიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში სააპელაციო

სასამართლოში, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებს საჩივრის შეტანიდან 2

კალენდარული დღის ვადაში. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება

საბოლოოა და არ გასაჩივრდება. იმავე მუხლის 101 ნაწილის მიხედვით კი,

განცხადება/საჩივარი განუხილველი რჩება, თუ დაირღვა მისი შეტანის ვადა და

წესი.

ამდენად, ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ა(ა)იპ მოქალაქეთა

პოლიტიკური გაერთიანება „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სარჩელი,

მოპასუხე - საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიას მიმართ,

დატოვებულ უნდა იქნეს განუხილველად.

ს ა რ ე ზ ოლ უ ც ი ო ნ ა წ ი ლ ი :

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო

კოდექსის პირველი, მე-2, 22-25-ე მუხლებით, საქართველოს სამოქალაქო

საპროცესო კოდექსის 284-ე, 285-ე, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 77-ე, 78-ე

მუხლით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა :

1. ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთიანი ნაციონალური

მოძრაობის“ სასარჩელო განცხადება დატოვებული იქნას განუხილველად;

2. ა(ა)იპ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთიანი ნაციონალური

მოძრაობას“ უკან დაუბრუნდეს, 2021 წლის 18 აგვისტოს N6569902

საგადასახადო დავალებით სახელმწიფო ბაჟის სახით გადახდილი თანხა 100

(ასი) ლარის ოდენობით (მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

საბიუჯეტო შემოსავლის კოდი - 300773150; მიმღების ბანკი - სახელმწიფო

ხაზინა; ბანკის კოდი - TRESGE22; გადახდის დანიშნულება - ა(ა)იპ მოქალაქეთა

პოლიტიკური გაერთიანება ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის“ სარჩელზე

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ სარჩელზე);



3. განჩინება შეიძლება გასაჩივრდეს მისი გამოტანიდან 2 (ორი) კალენდარული

დღის ვადაში, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

პალატაში (მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის გამზირი

№7ა) კერძო საჩივრით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ

საქმეთა კოლეგიის (მდებარე მისამართზე: ქ. თბილისი, დავით. აღმაშენებლის

ხეივანი N64) მეშვეობით.

მოსამართლე

ლიელა ფოლადიშვილი


