
1 

 საქმე № 160310019002974155  

           N3/73-19  

                               

გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა 
საქართველოს სახელით 

სარჩელის წარმოებაში მიღების, მესამე პირად ჩართვისა და 

მთავარი სხდომის დანიშვნის შესახებ 
      

01.05.2019 წელი                                                                                                        ქ. ბოლნისი 
 

ბოლნისის რაიონული სასამართლო 

მოსამართლე ხათუნა ნადიბაიძე 

 

მოსარჩელე  საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია; 

წარმომადგენელი კახაბერ ნარეკლიშვილი; 
 

მოპასუხე  ლაშა ქველაძე; 

 

დავის საგანი: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ლაშა ქველაძის 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა  

 

სასამართლომ განიხილა სარჩელის წარმოებაში მიღების საკითხი და 

 

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა: 

 

2019 წლის 1 მაისის საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიამ სარჩელით მომართა 

ბოლნისის რაიონულის სასამართლოს, მოპასუხე ლაშა ქველაძის მიმართ. მოსარჩელემ 

მოითხოვა: №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრის ლაშა ქველაძის 

უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტა.  
 

სასამართლომ შეამოწმა სარჩელი თანდართული მასალებით და მიიჩნევს, რომ იგი 

პასუხობს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს და მიღებული 

უნდა იქნეს წარმოებაში. 
 

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის 

თანახმად, მესამე პირი აუცილებლად უნდა იქნეს საქმეში ჩაბმული, თუ იგი არის იმ 

სამართალურთიერთობის მონაწილე, რომლის თაობაზედაც სასამართლოს მიერ 

მხოლოდ საერთო გადაწყვეტილების გამოტანაა შესაძლებელი. 
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დავის საგნიდან გამომდინარე, სასამართლო მიიჩნევს, რომ  საქართველოს 

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, საქმეში 

მესამე პირად  ჩაბმული უნდა იქნენ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა",    ,,ქართული 

ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’,  №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო კომისია და 

გიორგი თაბუკაშვილი;  
 

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 

პირველი მუხლის მეორე ნაწილით, მე-4, მე-19, მე-16, 22-ე, სამოქალაქო საპროცესო 

კოდექსის  284-ე, 285-ე, 445-446-ე მუხლებით და 

                

დ ა ა დ გ ი ნ ა: 

 

1. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სარჩელი მოპასუხე ლაშა ქველაძის 

მიმართ,  მიღებული იქნეს სასამართლოს წარმოებაში.   

 

2. მოპასუხეს შესაგებლის წარმოსადგენად განესაზღვროს საპროცესო ვადა 2019 წლის 2 

მაისს 13:00 საათამდე.   
 

3. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის 

თანახმად,  საქმეში მესამე პირად  ჩაბმული იქნენ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა",   

,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო’’, №22 მარნეულის საოლქო საარჩევნო 

კომისია და გიორგი თაბუკაშვილი;  
 

4. საქმეზე დაინიშნოს მთავარი სხდომა 2019 წლის 2 მაისს 17:00 საათზე, რის შესახებაც 

მხარეები გაფრთხილებული იქნენ კანონით დადგენილი წესით. 

 

5. სასამართლოს განჩინება სარჩელის წარმოებაში მიღების შესახებ არ გასაჩივრდება. 

 

6. საქმეში მესამე პირად ჩაბმის ნაწილში მიღებული განჩინება შეუძლია გაასაჩივროს 

მხოლოდ საქმეში ჩაბმულმა მესამე პირმა საბოლოო გადაწყვეტილებასთან ერთად.  

 

7. დანარჩენ ნაწილში განჩინება ცალკე არ საჩივრდება.   

  
  

    მოსამართლე:                                                                                     ხათუნა ნადიბაიძე  
 


