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პროექტი  

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  

დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა 

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 11 აგვისტოს 

№10  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე 

 

მუხლი 1.   

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 

პუნქტის შესაბამისად, „თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, 

ადმინისტრაციულ საქმეთა და სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა 

ვიწრო სპეციალიზაციის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

2020 წლის 11 აგვისტოს  №10  დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; გამოქვეყნების თარიღი 

18/08/20; სარეგისტრაციო კოდი: 010210060.74.086.016010) შეტანილ იქნეს ცვლილება და 

დადგენილების პირველი მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ა“ და „ბ.ბ“ ქვეპუნქტები 

ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:  

 „ბ.ა) ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერების თაობაზე დავები; 

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე დავები; ადმინისტრაციული 

ორგანოს ქმედების განხორციელების თაობაზე დავები; აღიარებითი სარჩელის თაობაზე 

დავები; სამშენებლო ურთიერთობიდან გამომდინარე დავები; სახელმწიფო სოციალური 

დაცვის თაობაზე დავები; საგადასახადო ურთიერთობიდან წარმოშობილი დავები; საარჩევნო 

დავები; საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII1 - VII21 თავებით 

განსაზღვრული დავები; 

ბ.ბ) ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული ორგანოს 

ვალდებულების თაობაზე დავები; შრომითი დავები: ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებებთან 

დაკავშირებული დავები; სახელმწიფო ქონების პრივატიზაციასთან დაკავშირებული დავები; 

მიწის კანონმდებლობიდან გამომდინარე დავები; საქართველოს ადმინისტრაციული 

საპროცესო კოდექსის VII1 - VII21 თავებით განსაზღვრული დავები;“. 
 

მუხლი 2. 

დადგენილება  ამოქმედდეს 2020 წლის  4  ნოემბრიდან.  

 

 

 

გიორგი მიქაუტაძე 
 

საქართველოს იუსტიციის  

უმაღლესი საბჭოს მდივანი 

 

 

http://www.matsne.gov.ge/
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განმარტებითი ბარათი  

„თბილისის სააპელაციო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა, ადმინისტრაციულ საქმეთა და 

სისხლის სამართლის საქმეთა პალატებში მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის 

განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 11 აგვისტოს 

№10  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე  დადგენილების პროექტზე 

 

პროექტის მიღების მიზეზი 

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის „ა“ და „ბ“ 

კატეგორიის მოსამართლეთა ვიწრო სპეციალიზაციის განსახილველ საქმეებს, გარდა 

დადგენილებით განსაზღვრული სხვა საქმეთა კატეგორიისა, მიეკუთვნება საქართველოს 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის VII1-VII17  თავებით განსაზღვრულ დავათა 

კატეგორია. 

საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსში განხორციელებული 

საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად (მიღების თარიღი 16.09.20; გამოქვეყნების თარიღი - 

21.09.20), ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსს დაემატა VII18 - VII21 თავები, რომელთა 

ამოქმედების თარიღად მიეთითა გამოქვეყნებიდან 45-ე დღე  (2020 წლის 4 ნოემბერი). 

ამდენად, მნიშვნელოვანია, რომ  შესაბამის პუნქტებს დაემატოს საპროცესო კოდექსში 

ცვლილების შედეგად დამატებული ახალი დავათა კატეგორიები და დადგენილებაში მათი 

ამოქმედების თარიღად მიეთითოს მათი ძალაში შესვლის თარიღი.  

                           

პროექტის მიღებით გამოწვეული საფინანსო-ეკონომიკური შედეგების გაანგარიშება 
 

პროექტის მიღება არ გამოიწვევს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 

დამატებითი ასიგნებების გამოყოფას და გავლენას არ მოახდენს საქართველოს სახელმწიფო 

ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე, სახელმწიფოსთვის არ წარმოშობს ახალ ფინანსურ 

ვალდებულებებს. 

 

პროექტის ავტორი და წარმდგენი 

 

პროექტის ავტორი და წარმდგენია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 


