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ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერს
ბატონ დავით ჯიქიას

რ ე კ ო მ ე ნ დ ა ც ი ა

(სსიპ ლათინ კათოლიკეთა სამოციქულო ადმინისტრაციისათვის მშენებლობის სანებართვო მოწმობის 
გაცემის თაობაზე)

შემუშავებულია საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის შემოწმების შედეგების მიხედვით და 
გეგზავნებათ „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21–ე 
მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად.

ბატონო დავით,

2015 წლის 20 ნოემბერს საინფორმაციო საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, 
რომელიც შეეხებოდა რუსთავში, სსიპ ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის 
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ეკლესიის მშენებლობის ნებართვის გაუცემლობის ფაქტს,1 
საქართველოს სახალხო დამცველმა საქმისწარმოება საკუთარი ინიციატივით დაიწყო. საქართველოს 
სახალხო დამცველის აპარატის მიერ მოპოვებული დოკუმენტაციის შესწავლის შედეგები საფუძვლად 
დაედო წინამდებარე რეკომენდაციას.

ფაქტობრივი გარემოებები:

სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციამ“ (შემდეგში – კათოლიკური 
ეკლესია) მის საკუთრებაში  რეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთზე2 საკულტო ნაგებობის მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის თხოვნით ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს (შემდეგში – საკრებულო) 
მიმართა.3 მითითებული მოთხოვნის საფუძველზე, საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანებით,4 

1 http://1tv.ge/ge/news/view/111600.html.
2 მდებარე ქ.რუსთავი, მე-9 მ/რ, თოდრიას მე-2 ჩიხის მიმდებარე ტერიტორია, ს/კ 02.04.02.179.
3 სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის“ 2013 წლის 16 აპრილის N8456 განცხადება.
4 ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 21 მაისის N4992 ბრძანება.

http://1tv.ge/ge/news/view/111600.html


საპროექტო მიწის ნაკვეთზე საკულტო ნაგებობის მშენებლობის მიზნით, განისაზღვრა მიწის ნაკვეთის 
სამშენებლოდ გამოყენების პირობები.

მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, მშენებლობის ნებართვის პირველი სტადიით 
გათვალისწინებული აქტის გამოცემის შემდეგ, კათოლიკურმა ეკლესიამ საკრებულოს მშენებლობის 
ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემის თხოვნით მიმართა.5 კანონით დადგენილ ვადაში 
ადმინისტრაციულმა ორგანომ არ გამოსცა მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე ან მშენებლობის 
ნებართვის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 
აღნიშნულის გამო, ადმინისტრაციული ორგანოსათვის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის - მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის დავალდებულების თაობაზე 
კათოლიკურმა ეკლესიამ რუსთავის საქალაქო სასამართლოს (შემდეგში – სასამართლო) მიმართა. 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით,6 მოსარჩელის მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა მხოლოდ იმ 
საფუძვლით, რომ მშენებლობის ნებართვის მაძიებელს ნებართვის გაცემისათვის დადგენილი ვადის 
გასვლის შემდეგ, თავად არ მოუთხოვია მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემა. თუმცა, ამავე 
გადაწყვეტილებით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად,7 მშენებლობის ნებართვა ჩაითვალა 
გაცემულად. სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება შესულია კანონიერ ძალაში.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენელმა, არასამთავრობო 
ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა“ ქ.რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიას (შემდეგში – მერია) მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემის თაობაზე 
მიმართა.8 მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, მერიას დღემდე არ გაუცია მშენებლობის სანებართვო 
მოწმობა. მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაუცემლობის გამო, რუსთავის მუნიციპალიტეტში 
მცხოვრებ კათოლიკური ეკლესიის მრევლს, მათივე განმარტებით, შესაბამისი რიტუალების შესრულება 
კერძო საცხოვრებელ სახლში უწევს.

მერიის მიერ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატისათვის მოწოდებული ინფორმაციით,9 
კათოლიკური ეკლესიის მიერ საკულტო ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის მოთხოვნის პერიოდში, 
ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტში ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების წესებს არეგულირებდა 
ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება,10 რომლის მიხედვითაც, საცხოვრებელ 
ზონა 5-ში საკულტო ნაგებობის მშენებლობა მხოლოდ სპეციალური ზონალური შეთანხმების არსებობის 
პირობებში იყო შესაძლებელი. ხოლო, ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერის განმარტებით,11 
დღესდღეობით მოქმედი აქტი სრულად კრძალავს საცხოვრებელ ზონა 5-ში საკულტო ნაგებობის 
მშენებლობას და სპეციალური ზონალური შეთანხმების მიღების შესაძლებლობასაც არ ითვალისწინებს. 
აღნიშნული არ შეესაბამება სინამდვილეს. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ქ.რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ზონა 5 არის მაღალი სიმჭიდროვის საცხოვრებელი 
ზონა, სადაც განაშენიანების მთავარი გამოყენებაა მრავალ ერთეულიანი საცხოვრებლები, როგორიცაა: 
მრავალბინიანი კორპუსები, სასტუმროები, კონდომინიუმები, ამხანაგობები და საერთო 
საცხოვრებლები. ასევე, დასაშვები გამოყენებებია საზოგადოებრივი, ყოველდღიური მოხმარების და 
სამეზობლო კომერციული ცენტრები, ამასთანავე ყველა გამოყენება, რომელიც დასაშვებია საცხოვრებელ 

5 სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის“ 2013 წლის 26 ივლისის N13341 განცხადება.
6 რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 7 ივლისის გადაწყვეტილება, საქმე N3-47-14.
7„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 
წლის 24 მარტის N57 დადგენილების 54-ე მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად.
8 არასამთავრობო ორგანიზაცია „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ 2015 წლის 24 
სექტემბრის N13213/02 განცხადება.
9 ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის 11 იანვრის N02/159 წერილი. 
10„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 
დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 11 მარტის N70 დადგენილება.
11 ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერთან დავით ჯიქიასთან 2016 წლის 10 თებერვლის გასაუბრების ოქმი.



ზონა 3-ში.12 თავის მხრივ, საცხოვრებელ ზონა 3 -ში დასაშვებია ყველა ის გამოყენება, რაც დასაშვებია 
საცხორებელ ზონა 2-ში.13 როგორც ცნობილია, საცხოვრებელ ზონა 2-ში საკულტო ნაგებობის 
მშენებლობა შესაძლებელია.14 ამდენად, საცხოვრებელ ზონა 5-ზე ვრცელდება ყველა იმ შენობა-
ნაგებობის მშენებლობის შესაძლებლობა, რომელიც გათვალისწინებულია საცხოვრებელ ზონა 2-სა და 3-
ში, რომელთა შორისაა რელიგიური დანიშნულების ნაგებობა. მოცემული ნორმები არ მიუთითებს 
სპეციალური ზონალური შეთანხმების საჭიროებაზე.

მერიის მიერ კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლებს საკულტო ნაგებობის მშენებლობა 
ალტერნატიულ ტერიტორიაზე შეეთავაზათ,15 თუმცა, კათოლიკური ეკლესიის წარმომადგენლების 
განმარტებით, აღნიშნული ტერიტორია მდებარეობდა ქ.რუსთავიდან მოშორებით. მითითებული 
გარემოება წარმოადგენდა მათი მხრიდან შეთავაზებაზე უარის თქმის ერთ–ერთ მიზეზს. 

სამართლებრივი შეფასება:

ა) საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაუცემლობა არ შეესაბამება მოქმედ კანონმდებლობას, შემდეგ 
გარემოებათა გამო:

მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი რეგულირებულია „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონითა და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.16 ხსენებული სამართლებრივი აქტების თანახმად, 
მშენებლობის სანებართვო მოწმობა სამი ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული 
წარმოების დასრულების შემდეგ გაიცემა.17 თუმცა, მოქმედი კანონმდებლობა მშენებლობის ნებართვის 
მაძიებელს შესაძლებლობას აძლევს უფრო შემჭიდროებულ ვადებში მოიპოვოს შესაბამისი ნებართვა. 
კერძოდ, დაინტერესებული პირის სურვილის შემთხვევაში, შესაძლებელია მშენებლობის სანებართვო 
მოწმობა ორსტადიიანი ადმინისტრაციული წარმოების დასრულების შემდეგ გაიცეს.18 აღნიშნული 
პროცედურა საშენებლო სამართალში მშენებლობის ნებართვის გამარტივებული წესით გაცემის 
სახელით არის ცნობილი. 

მოცემულ შემთხვევაში, დაინტერესებული მხარის მიერ სწორედ მშენებლობის ნებართვის გაცემისათვის 
გამარტივებული წესით გათვალისწინებული პროცედურა იქნა არჩეული. მხარემ წარმატებით გაიარა 
მშენებლობის ნებართვის მოსაპოვებლად გათვალისწინებული პირველი სტადია, კერძოდ, ქ.რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული იქნა მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების 
პირობები. თუმცა, მშენებლობის ნებართვის მოპოვების მეორე სტადიით გათვალისწინებული 

12„ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშინიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის N226 დადგენილების მე–20 მუხლი, პ. 1, „ა“ 
ქვეპუნქტი.
13„ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშინიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის N226 დადგენილების მე–20 მუხლი, პ. 1, „ბ“ 
ქვეპუნქტი.
14„ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშინიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის N226 დადგენილების მე–20 მუხლი, პ. 1, „გ“ 
ქვეპუნქტი.
15 ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერთან დავით ჯიქიასთან 2016 წლის 10 თებერვლის გასაუბრების ოქმი და 
ქვემო ქართლის გუბერნატორთან პაატა ხიზანიშვილთან  2016  წლის 7 მარტის გასაუბრების ოქმი.
16 საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის N57 დადგენილება.
17 პირველი სტადია - ქალაქმშენებლობითი პირობების დადგენა, მეორე სტადია- არქიტექტურული პროექტის 
შეთანხმება, მესამე სტადია - მშენებლობის ნებართვის გაცემა. „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონის 264 მუხლის პირველი პუნქტი.
18 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 
წლის 24 მარტის N57 დადგენილების 39–ე მუხლის პირველი პუნქტი.



განაცხადით მიმართვის შემდეგ, საქმის განმხილველმა ორგანომ დადგენილ ვადაში არ გასცა შესაბამისი 
გადაწყვეტილება, მშენებლობის ნებართვის გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის შესახებ. აღნიშნული 
გარემოება სასამართლოს მიერ მიჩნეული იქნა როგორც მშენებლობის ნებართვის გაცემა, თუმცა, 
მოპასუხე მხარეს ვერ დაევალა სანებართვო მოწმობის გაცემა იმ მიზეზით, რომ თავად 
დაინტერესებულმა მხარემ არ მოითხოვა მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაცემა. მოგვიანებით, 
კათოლიკურმა ეკლესიამ მოითხოვა სანებართვო მოწმობის გაცემა, თუმცა ქ.რუსთავის 
მუნიციპალიტეტის მერიას კანონით მოთხოვნათა დარღვევით დღემდე არ გაუცია აღნიშნული 
დოკუმენტი.

ადმინისტრაციული ორგანოს შეფასებით, კათოლიკური ეკლესიის სახელზე გაცემული 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი19 არის კანონის მოთხოვნათა დარღვევით 
გაცემული, ვინაიდან, 2013 წელს მოქმედი წესები საცხოვრებელ ზონა 5-ში საკულტო ნაგებობის 
მშენებლობის ნებართვის გაცემის წინაპირობად სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებას მოიაზრებდა, რაც 
საქმეში არ მოიპოვება. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, სპეციალურ ზონალურ შეთანხმებაზე 
გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე.20 
ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის პოზიციით, ვინადან პირველი სტადიისათვის 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი გაცემულია კანონის მოთხოვნათა 
დარღვევით, ხოლო დღესდღეობით მოქმედი წესები საცხოვრებელ ზონა 5-ში კრძალავს საკულტო 
ნაგებობის მშენებლობას, ორგანო არ არის უფლებამოსილი გასცეს მშენებლობის სანებართვო მოწმობა. 
აღნიშნული არ შეესაბამება სინამდვილეს.

ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციითა21 და მოქმედი 
სამართლებრივი აქტის22 თანახმად, სამშენებლოდ მოთხოვნილი მიწის ნაკვეთი მდებარეობს 
საცხოვრებელ ზონა 5-ში. აღნიშნულ საცხოვრებელ ზონაში, ყოველგვარი სპეციალური ზონალური 
შეთანხმების გარეშე, შესაძლებელია ყველა იმ შენობა-ნაგებობის მშენებლობა, რომელიც 
გათვალისწინებულია საცხოვრებელ ზონა 2-სა და 3-ში, მათ შორის რელიგიური დანიშნულების 
ნაგებობების. შესაბამისად, ქ.რუსთავის მერიის პოზიცია კათოლიკური ეკლესიის მშენებლობის 
საცხოვრებელ ზონა 5-ში მშენებლობის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით, არ შეესაბამება მოქმედ 
კანონმდებლობას. 

საკრებულოს თავმჯდომარის ბრძანება,23 რომლითაც განისაზღვრა მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ 
გამოყენების პირობები, თავისი ბუნებით წარმოადგენს აღმჭურველ ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს. მერიის პოზიციით, მითითებული ბრძანება 
კანონსაწინააღმდეგოა. 2013 წელს მოქმედი წესებით სამშენებლოდ მოთხოვნილ მიწის ნაკვეთზე 
საკულტო ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის გასაცემად საჭირო იყო სპეციალურ ზონალურ 
შეთანხმებაზე გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა, როგორც აღინიშნა, დღეისათვის აღნიშნული 
შეზღუდვა მოხსნილია. შესაბამისად, წინამდებარე სამართლებრივი აქტი შესაბამისობაშია მოქმედ 
კანონმდებლობასთან, არ იწვევს სახელმწიფო, საზოგადოებრივი თუ სხვა პირების კანონიერი 
უფლებებისა და ინტერესების დარღვევას და ინარჩუნებს სამართლებრივ ძალას. 

19 მიწის ნაკვეთის სამშენებლო პირობების გამოყენების შესახებ.
20„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესების 
დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 2011 წლის 11 მარტის N70 
დადგენილების 23–ე მუხლის მე–4 პუნქტი.
21 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის 2016 წლის 11 იანვრის N02/159 წერილი.
22 ქალაქ რუსთავის ტერიტორიული გამოყენებისა და განაშინიანების რეგულირების წესების დამტკიცების შესახებ 
რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 25 ივნისის N226 დადგენილება.
23 ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის 2013 წლის 21 მაისის N4992 ბრძანება.



ბ)  საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, ქ.რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ 
მშენებლობის სანებართვო მოწმობის გაუცემლობით დარღვეეულია კათოლიკური ეკლესიის 
წარმომადგენლების რელიგიის თავისუფლება, შემდეგ გარემოებათა გამო: 

საქართველოს კონსტიტუცია რელიგიის თავისუფლებას ადამიანის ძირითად უფლებებსა და 
თავისუფლებებს მიაკუთვნებს.  კონსტიტუციის მე-19 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, „ყოველ 
ადამიანს აქვს სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლება“.  რელიგიის 
თავისუფლება მოიცავს პირის უფლებას ინდივიდუალურად ან სხვებთან ერთად აღიარებდეს 
ნებისმიერ რელიგიას ან არ აღიარებდეს არცერთს, თავისუფლად აირჩიოს, ჰქონდეს და გაავრცელოს 
რელიგიური ან არარელიგიური მრწამსი და იმოქმედოს მათ შესაბამისად.24 დაცული სფერო მოიცავს 
როგორც ადამიანის შინაგან რელიგიურ და მსოფლმხედველობრივ რწმენას (შინაგანი თავისუფლება), 
ისე რელიგიური და მსოფლმხედველობრივი რწმენის გამოვლინების თავისუფლებას (გარეგანი 
თავისუფლება). დემოკრატიული საზოგადოებისაგან განუყოფელი პლურალიზმი, რომელიც მაღალ 
ფასად იქნა მოპოვებული საუკუნეების განმავლობაში, დამოკიდებულია რელიგიის თავისუფლებაზე.25 
რელიგიის თავისუფლების სფეროში და სხვადასხვა რელიგიებთან, დენომინაციებთან და 
აღმსარებლობასთან ურთიერთობაში მარეგულირებელი ფუნქციების განხორციელებისას სახელმწიფოს 
აქვს ვალდებულება დარჩეს ნეიტრალური და მიუკერძოებელი. ამ შემთხვევაში სასწორზე დევს 
მრავალფეროვნების დაცვა და დემოკრატიის ჯეროვანი ფუნქციონირება [..] შესაბამისად, 
ხელისუფლების ვალდებულება ასეთ შემთხვევებში ის კი არ არის, რომ დაძაბულობის მიზეზი 
აღმოფხვრას პლურალიზმის გამორიცხვით, არამედ ის, რომ უზრუნველყოს კონკურენტი ჯგუფების 
მიერ ერთმანეთის შეწყნარება.26

სწორედ სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის“ რელიგიის 
თავისუფლების შეზღუდვად უნდა განვიხილოთ რუსთავის მერიის მიერ მათთვის მშენებლობის 
სანებართვო მოწმობის გაუცემლობა კანონის მოთხოვნათა დარღვევით. აღნიშნულის გამო, რელიგიური 
გაერთიანება ვერ ახერხებს რუსთავში, მის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ეკლესიის 
სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას, ამავე ქალაქში მცხოვრებ კათოლიკეებს კი რელიგიური 
რიტუალების შესრულება საცხოვრებელ სახლში უწევთ. 

რელიგიის თავისუფლება დაცულია ასევე ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 
ევროპული კონვენციის მე–9 მუხლით. აღნიშნული მუხლი შესაძლებლად მიიჩნევს რელიგიის 
გამოვლენის თავისუფლების შეზღუდვას მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ერთდროულად 
დაკმაყოფილებულია სამი პირობა: 1) შეზღუდვა გათვალისწინებულია კანონით; 2) შეზღუდვა 
ემსახურება ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას; 3) შეზღუდვა აუცილებელია დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში და ლეგიტიმური მიზნის პროპორციულია.

მოცემულ შემთხვევაში, სახეზე არ არის პირველივე პირობა – შეზღუდვა კანონით არ არის 
გათვალისწინებული. სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესულ გადაწყვეტილებაში27 ხაზგასმითაა 
აღნიშნული, რომ მოცემულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვა ითვლება გაცემულად, მშენებლობის 
სანებართვო მოწმობის გაცემა კი ავტომატური პროცედურაა და მხარის მიერ მის მოთხოვნას 
უკავშირდება. გარდა ამისა, კანონმდებლობა არ აწესებს რაიმე შეზღუდვას მოცემული მიწის ნაკვეთის 
მდებარეობის ზონაში (საცხოვრებელი ზონა 5) რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის კუთხით. 
შესაბამისად, ზემოთ მითითებული სამ–საფეხურიანი ტესტის მიხედვით, სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა 
კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციის“ რელიგიის თავისუფლებაში ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ჩარევა არ არის გამართლებული, წინააღმდეგობაშია ადამიანის უფლებათა და 
ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციის მე–9 მუხლთან და არღვევს რელიგიის 

24 ძირითადი უფლებები, კ. კუბლაშვილი, გამომცემლობა „ჯისიაი“,  თბილისი, 2005 წელი, გვ. 138.
25 “Buscarini and Others v. San Marino”, Application no. 24645/94, Para. 34.
26 „Metropolitan Church of Bessarabia and Others v. Moldova”, Application no. 45701/99, para. 116.
27 რუსთავის საქალაქო სასამართლოს 2014 წლის 7 ივლისის გადაწყვეტილება, საქმე N3-47-14.
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თავისუფლებას. ადგილობრივმა თვითმმართველობამ კათოლიკურ ეკლესიას ქალაქისაგან მოშორებით 
რელიგიური ნაგებობის მშენებლობისათვის ალტერნატიული ტერიტორია ასევე კანონის გვერდის 
ავლით შესთავაზა.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ 
საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, მოგმართავთ 
რეკომენდაციით, სსიპ „ლათინ კათოლიკეთა კავკასიის სამოციქულო ადმინისტრაციაზე“ გასცეთ 
მშენებლობის სანებართვო მოწმობა, რათა მრევლმა შეძლოს რელიგიის თავისუფლების ეფექტური 
რეალიზაცია. აღნიშნული რეკომენდაციის საფუძველზე თქვენს მიერ გატარებული ღონისძიებების 
შესახებ, გთხოვთ, მაცნობოთ ამავე კანონის 24-ე მუხლით დადგენილ ვადაში და წარმომიდგინოთ 
შესაბამისი წარმოების მასალების ასლები.

პატივისცემით,

უჩა ნანუაშვილი

სახალხო დამცველი

.


