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საქართველოს სახელით                             

კერძო საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის შესახებ 

 

საქმე №2ბ/2491-14 25 ივნისი 2014წ. 

თბილისი 

 

თბილისის სააპელაციო სასამართლო 

    სამოქალაქო საქმეთა პალატა 

 

თავმჯდომარე: 

მოსამართლეები: 

ქეთევან კუჭავა 

თინათინ ეცადაშვილი 

თამარ ზამბახიძე 

 

საქმის განხილვის ფორმა – ზეპირი განხილვის გარეშე  

 

კერძო საჩივრის ავტორი – შპს „ფ.“ 

 

მოწინააღმდეგე მხარე – სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 

 

გასაჩივრებული განჩინება – თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 

2014 წლის 31 მარტის განჩინება  

 

დავის საგანი - თანხის დაკისრება  

 

პალატამ გამოარკვია: 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 31 მარტის 

განჩინებით შპს „ფ.-ს“ უარი ეთქვა მოპასუხე სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 

მიმართ შეგებებული სარჩელის წარმოებაში მიღებაზე.  

 

სასამართლომ მიუთითა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 186-ე  მუხლზე, 

რომლის პირველი ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მოსამართლე სარჩელის ჩაბარებიდან 5 

დღის ვადაში არ მიიღებს სარჩელს, თუ: სარჩელი შეტანილია ამ კოდექსის 178-ე მუხლში (გარდა 

იმავე მუხლის პირველი ნაწილის „თ“ და „ი“ ქვეპუნქტებისა და მე-3 ნაწილისა, თუ მოსარჩელეს 

მითითებული აქვს მტკიცებულებათა წარუდგენლობის საპატიო მიზეზი) მითითებული 
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პირობების დარღვევით ან/და არ არსებობს მოსარჩელის სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან 

გათავისუფლების, მისი გადახდის გადავადების ან მისი ოდენობის შემცირების საფუძველი. 

ამავე კოდექსის 178-ე მუხლის 2-ე ნაწილის თანახმად, სარჩელს უნდა ერთოდეს სახელმწიფო 

ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი). 

 

სასამართლომ აღნიშნა, რომ განსახილველ შემთხვევაში, სარჩელს ერთვის სახელმწიფო ბაჟის 

100 ლარის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. მოპასუხის ინტერესი კი სადავო 

გარიგების ბათილად ცნობის მიმართ უკავშირდება 20 000 ლარის გადახდის 

ვალდებულებისაგან გათავისუფლებას.  შესაბამისად,  დავა   არ   არის   არაქონებრივი   და  

სარჩელის  ფასი სწორედ ამ თანხით განისაზღვრება. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის 39-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, სარჩელზე გადასახდელი 

სახელმწიფო ბაჟის ოდენობაა 20 000 ლარის 3%, რაც შეადგენს 600 ლარს. ამდენად, მოსარჩელის 

მიერ სრულად არ არის გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი. 

 

ზემოაღნიშნულ განჩინებაზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში კერძო საჩივარი წარადგინა 

შპს „ფ.-ს“ დირექტორმა გ. კ.-მ, რომელიც განსახილველად გადმოეგზავნა თბილისის 

სააპელაციო სასამართლოს.  

  

კერძო საჩივრის ავტორის მითითებით, შეგებებული სარჩელის მოთხოვნაა გარიგების ბათილად 

ცნობა, შესაბამისად სარჩელი აღიარებითია და ამ შემთხვევაში მისი ქონებრივი ან არაქონებრივი 

ხასიათი განისაზღვრება იურიდიული ინტერესის მიხედვით, მოცემულ შემთხვევაში, შპს „ფ.-ს“ 

იურიდიული ინტერესია ამ ბათილობით თავი დაიცვა სასამართლოში დავის მიმდინარეობისას, 

ანუ იურიდიულ ინტერესს წარმოადგენს სამოქალაქო საპროცესო უფლებების რეალიზაცია, რაც 

თავისთავად არაქონებრივი ხასიათისაა. 

 

სააპელაციო სასამართლო გაეცნო რა წარმოდგენილ კერძო საჩივარს¸შეისწავლა საქმის 

მასალები, მიაჩნია, რომ იგი არ უნდა დაკმაყოფილდეს, შემდეგ გარემოებათა გამო:   

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 1971-ე მე-4 ნაწილის მიხედვით, ზემდგომი 

ინსტანციის სასამართლოში საჩივარი განიხილება ამ კოდექსის 419-ე და 420-ე მუხლებით 

დადგენილი წესებით. ამავე კოდექსის 420-ე მუხლის თანახმად, კერძო საჩივრის განხილვა 

ზემდგომ სასამართლოებში წარმოებს შესაბამისად ამ სასამართლოებისათვის 

გათვალისწინებული წესების დაცვით. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 377-ე 

მუხლის საფუძველზე სააპელაციო სასამართლო ამოწმებს გადაწყვეტილებას (განჩინებას) 

სააპელაციო საჩივრის (კერძო საჩივრის, საჩივრის) ფარგლებში ფაქტობრივი და სამართლებრივი 

თვალსაზრისით. სამართლებრივი თვალსაზრისით შემოწმებისას სასამართლო 

ხელმძღვანელობს 393-ე და 394-ე მუხლების მოთხოვნებით.   

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 390-ე მუხლის საფუძველზე, სააპელაციო 

სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლითაც საქმე არსებითად არ წყდება, მიიღება განჩინების 

ფორმით. მითითებული მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, განჩინება 

სამოტივაციო ნაწილის ნაცვლად უნდა შეიცავდეს მოკლე დასაბუთებას გასაჩივრებული 

გადაწყვეტილების გაუქმების ან უცვლელად დატოვების შესახებ.  
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საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 189-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 

შეგებებული სარჩელის წარდგენა შეიძლება სარჩელის წარდგენის შესახებ არსებული წესების 

დაცვით. ამავე კოდექსის 186-ე მუხლის პირველი ნაწილის ”თ” ქვეპუნქტი ადგენს, რომ 

მოსამართლე სარჩელის ჩაბარებიდან 5 დღის ვადაში არ მიიღებს სარჩელს, თუ სარჩელი 

შეტანილია ამავე კოდექსის 178-ე მუხლში მითითებული პირობების დარღვევით ან/და არ 

არსებობს მოსარჩელის სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან განთავისუფლების, მისი გადახდის 

გადავადების ან მისი ოდენობის შემცირების საფუძველი.  

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 178-ე მუხლის 2-ე ნაწილის თანახმად, სარჩელს 

უნდა ერთოდეს სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი (დედანი). 

  

მოცემულ შემთხვევაში, კერძო საჩივრის ავტორი მიიჩნევს, რომ შეგებებული სარჩელის 

მოთხოვნა არაქონებრივი ხაისათისაა, რის გამოც შეგებებულ სარჩელზე გადახდილი 100 ლარის 

ოდენობით სახელმწიფო ბაჟი შესაბამისია, რასაც სააპელაციო პალატა ვერ გაიზიარებს შემდეგ 

გარემოებათა გამო:  

 

პალატა განმარტავს, რომ ქონებრივ-სამართლებრივი დავების დროს, მიუხედავად იმისა, თუ რა 

სამართლებრივი ურთიერთობა უდევს მას საფუძვლად – საპროცესო მოთხოვნა მიმართულია 

ფულად თანხაზე, ფულადი ღირებულების მქონე ნივთებზე, ან უფლებებზე – მოთხოვნა 

განხილული უნდა იქნეს ქონებრივ-სამართლებრივად იმ შემთხვევებში, როცა მას საფუძვლად 

ქონებრივი ხასიათის სამართლებრივი ურთიერთობა უდევს, მიუხედავად იმისა, თუ რა სახის 

სარჩელი იქნა სასამართლოში წარდგენილი (აღიარებითი, მიკუთვნებითი თუ სამართლებრივი 

ურთიერთობის შეცვლისაკენ მიმართული). არაქონებრივ-სამართლებრივია დავა, როდესაც 

საქმე ეხება მხოლოდ პირად ან მის სოციალურ გარემოსთან დაკავშირებულ უფლებებს 

ყოველგვარი ეკონომიკური სარჩულის გარეშე. ქონებრივ-სამართლებრივი ურთიერთობა კი 

არის ყველა სხვა ურთიერთობა, რომლის მიზანს წარმოადგენს მოგების მიღება ფულადი 

თანხით, ან ფულადი ღირებულების საგნების შენარჩუნებით ან ქონებრივი უფლების შეძენით. 

 

მოცემულ შემთხვევაში, შეგებებული სარჩელის მოთხოვნაა ბათილად იქნეს ცნობილი  

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის სახელზე 

შედგენილი შპს „ფ.-ს“ დირექტორის გ. კ.-ს  2012 წლის 6 მარტის N2 განცხადება, რომლითაც შპს 

„ფ.-მ“ იკისრა ვალდებულება 2014 წლის ბოლომდე ეტაპობრივად სახელმწიფო ბიუჯეტში 

გადაეხადა 20000 ლარი. ამდენად, შეგებებული სარჩელით მისი ავტორი სადავოდ ხდის იმ 

წერილს, რომელსაც ეფუძნება სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს“ 

თავდაპირველი სარჩელი შპს „ფ.-საგან“ 20000 ლარის გადახდის დაკისრების შესახებ. 

შეგებებული სარჩელის მოთხოვნა წარმოადგენს სწორედ ქონებრივ-სამართლებრივი 

ურთიერთობიდან გამომდინარე მოთხოვნას, რადგანაც მოსარჩელის ინტერესი წარდგენილი 

აღიარებითი მოთხოვნის მიმართ 06.03.2012წ. N2 განცხადებით აღიარებული 

ვალდებულებისაგან გათავისუფლებისაკენ არის მიმართული. ამდენად, შეგებებული სარჩელის 

ღირებულებაც სწორედ იმ თანხის შესაბამისად განისაზღვრება და შეგებებულ სარჩელზე 

გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობაც ამ თანხის 3%-ს შეადგენს.  

 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სააპელაციო პალატა სრულად ეთანხმება თბილისის 

საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 31.03.2014წ. განჩინებაში მოყვანილ 
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მსჯელობას და მიიჩნევს,  კერძო საჩივარში მითითებული გარემოებები არ ქმნიან სამოქალაქო 

საპროცესო კოდექსის 393-ე და 394-ე მუხლებით გათვალისწინებულ განჩინების გაუქმების 

საფუძვლებს, რის გამოც იგი უნდა დარჩეს უცვლელი. 

 

პალატა განუმარტავს კერძო საჩივრის ავტორს, რომ სსსკ-ის 186-ე მუხლის მე-2 ნაწილის 

თანახმად, ამავე მუხლის პირველი ნაწილის "ე,ზ, და თ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული 

საფუძვლებით მოსამართლის მიერ სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა ხელს არ უშლის პირს, 

განმეორებით მიმართოს სასამართლოს იმავე სარჩელით, თუ აცილებული იქნება დაშვებული 

დარღვევა. 

 

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 419-ე მუხლის მე-3 ნაწილის შესაბამისად, 

ზემდგომი სასამართლოს განჩინება კერძო საჩივრის თაობაზე არ გასაჩივრდება.   

 

სააპელაციო სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 

372-ე, 390-ე, 394-ე, 419-ე, 420-ე მუხლებით   

 

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 

1. შპს „ფ.-ს“ კერძო საჩივარი არ დაკმაყოფილდეს.  

 

2. თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 31 მარტის  

განჩინება დარჩეს უცვლელად.   

 

3. განჩინება არ გასაჩივრდება. 

 

 

თავმჯდომარე: 

 

 

 ქ. კუჭავა 

მოსამართლეები:  თ. ეცადაშვილი 

 

 

თ. ზამბახიძე 

  

        

 

                                                                                                          

 

  

                                                                                              

 

 

 


