
სტატისტიკური ინფორმაცია 2014წელს სასამართლოებში ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერიის მონაწილეობით წარმოებულ 
საქმეებთან დაკავშირებით  

N 

დავის მხარეები 

დავის საგანი პერიოდი 
რა შედეგით დასრულდა 

მერიისათვის 

დაკი
სრებ
ული 
თანხ
ა 

გადა
ხდი
ლი 
თანხ
ა 

შენ
იშვ
ნა მოსარჩელე მოპასუხე 

1 

სოფიო ლომთაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ქმედების განხორციელების 
დავალდებულება  

2014 წელი 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
სარჩელი დაკმაყოფილდა 

ნაწილობრივ, მერიას დაევალა 
შესწავლის საფუძველზე ახალი 
სამართლებრივი აქტის გამოცემა  

100     

2 

მარინა ბექაია 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014-2015 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა 

/ / / 

3 

შპს ,,ლერი 
ხონელიძის კლინიკა" 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ
ის მერია, ქალაქ 

ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ
ის საკრებულო 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა, ზიანის 

ანაზღაურება  

2014 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

ძალაში დარჩა პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს 

გადაწყვეტილება, მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა 

/ / / 

4 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ი/მ ლაშა 
კალანდაძე 

დასუფთავების 
მოსაკრებლის 
დავალიანების 
გადახდევინება  

2013-2014 

ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
მერიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა 

და მოპასუხეს დაეკისრა 1800 
ლარის მერიის სასარგებლოდ 

გადახდა 

      



5 

ელიზბარ ფრუიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 
ზიანის ანაზღაურება  2014 

სააპელაციო ინსტანციის 
სასამართლომ მოსარჩელი 

მოთხოვნა დააკმაყოფილა და 
მერიას დაეკისრა მოსარჩელის 
სასარგებლოდ დაეკისრა თანხის 
გადახდა. უზენაესმა დატოვა 

ძალაში 

3895 
ლარ
ი 

    

6 

თენგიზ 
ყუბანეიშვილი 

ქალაქ ქუთაისის 
მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

გამოცემის 
დავალდებულება 

2014 
საქალაქო სასამართლოს მიერ 

მოსარჩელი მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდა  

100 
ლარ
ი 

    

7 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 

შპს ,,ავერსი 
გეოფარმი" 

დასუფთავების 
მოსაკრებლის 
დავალიანების 
გადახდევინება  

2013-2014 

ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
მერიის მოთხოვნა დაკმაყოფილდა 

და მოპასუხეს დაეკისრა 3000 
ლარის მერიის სასარგებლოდ 

გადახდა 

      

8 

მაგული ბოგვერაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014 

ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლომ დატოვა 

განუხილველი 
      

9 

აკაკი გიორგაძე 

საჯარო 
რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო, 

მოქალაქე, ქალაქ 
ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტ
ის მერია, 

საკრებულო 

უძრავ ნივთზე მესამე 
პირის საკუთრების 

უფლების ბათილად ცნობა  
2014 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ  
მოსარჩელის მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდა  
      



10 

მარინე ფაშკურიძე, 
ნუგზარ ნიშნიანიძე 

ლელა ლომთაძე, 
საჯარო 

რეესტრის 
ეროვნული 

სააგენტო, ქალაქ 
ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტ
ის მერია 

უძრავი ნივთის 
მესაკუთრედ ცნობა  

2014-2015 

უზენაესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელეების მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა  

/ / / 

11 

ლილი თავბერიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა, უძრავ 
ქონებაზე მესაკუთრედ 

ცნობა  

2013-2014 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
მოსარჩელის მოთხოვნა 

ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა, 
ქალაქ ქუთაისის მერიას დაევალა 
საკითხის ხელახლა შესწავლა 

/ / / 

12 

გეორგიოს 
კირიაკიდი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია, 
საკრებულო 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა 
2014 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა 

/ / / 

13 

იმედა ხარატიშვილი 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2014 

საქალაქო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა სარჩელი, 

სააპელაციოს მიერ დატოვებულ 
იქნა ძალაში 

      

14 

ბეგლარ გიორბელიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია  

სახელფასო დავალიანების 
ანაზღაურების თაობაზე  

2015 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს მიერ მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. 
სააპელაციო სასამართლომ 
ძალაში დატოვა პირველი 

ინსტანციის გადაწყვეტილება  

      



15 

შპს ,,ფაუნა 2007" 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს მიერ მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა 

      

16 
მერი კახიანი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2014 
პირველი ინსტანციის 

სასამართლომ არ დააკმაყოფილა 
მოთხოვნა.  

      

17 

გულერი კოხრეიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა 
2013-2014 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება, 

მოსარჩელის მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდა. უზენაესმა 

სასამართლომარ მიიღო მერიის 
საკასაციო საჩივარი 

/ / / 

18 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,ფაუნა 2007" 

შპს ,,ფაუნა 2007"-ისათვის 
თანხის დაკისრების 

შესახებ 
2014-2015 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
მოსარჩელი მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდა, სააპელაციოს 
მიერ დარჩა ძალაში. შპს-ს მერიის 
სასარგებლოდ დაეკისრა 100 000 

ლარის გადახდა 

100 
000 
ლარ
ი 

    

19 

ზაურ მჭედლიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა, აქტის 

გამოცემის 
დავალდებულება  

2014 
ქუთაისის საქალაქო 

სასამართლოს განჩინებით საქმე 
დარჩა განუხილველი 

/ / / 



20 

თამარ 
ძიმისტარაშვილი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა, ქმედების 
განხორციელების 
დავალდებულება 

2013-2014 

საქალაქო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით 

დაკმაყოფილდა მოსარჩელის 
მოთხოვნა, მერიას დაევალა ახალი 
სამართლებრივი აქტის გამოცემა 

საცხოვრებელი სახლის 
უსასყიდლოდ საკუთრებაში 

გადაცემის შესახებ 

      

21 

ილიკო როგავა 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია, 
ს.ცინცაძე 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა და ზიანის 
25 000 ლარის ოდენობით 

ანაზღაურება  

2013-2015 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
სარჩელი ნაწილობრივ 

დაკმაყოფილდა, გაუქმდა 
ი.ცინცაძისათვის ბინისა 

საკუთრებაში გადაცემის შესახებ 
გადაწყვეტილება და მერიას 

დაეკისრა ზიანის ანაზღაურება. 
უზენაესი სასამართლოს მიერ 
მერიისა და როგავას საჩივრები 
მიჩნეულ იქნა დაუშვებლად  

3917 
ლარ
ი  

    

22 

კახაბერ მაჩიტიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2014 

პირველი ინსტანციის 
გადაწყვეტილებით მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა, 
სააპელაციო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა მოსარჩელის 

მოთხოვნა, უზენაესი 
სასამართლომ არ მიიღო მერიის 

საჩივარი 

      

23 

თეიმურაზ 
ამბროლაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

საკუთრების უფლების 
აღიარება 

2014-2015 სააპელაციო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა მოთხოვნა  

      



24 

ლევან კვიცარიძე 

მარინე 
კვიცარიძე, ქალაქ 
ქუთაისის მერია, 
ლალი ბიწაძე 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 
ნაწილობრივ ბათილად 

ცნობა  

2014 
საქალაქო სასამართლოს 
განჩინებით შეწყდა საქმის 

წარმოება 
/ / / 

25 

კობა გაბიანი 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერი  

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2013-2014 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლომ დააკმაყოფილა 
სარჩელი, სააპელაციო და 
უზენაესმა სასამართლომ დატოვა 
ძალაში 

      

26 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 

შპს ,,გრანდ 
მოლი 2012" 

დასუფთავების 
მოსაკრებლის 
დავალიანების 
გადახდევინება  

2013-2014 

ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოპასუხეს დაეკისრა 
დავალიანების 5000 ლარის 

გადახდა.  

      

27 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2014 

პირველი ორი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა  

      

28 

შპს ,,ნინო" 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

მენარდისათვის 
საზღაურის გადახდა  

2014 
სააპელაციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა სარჩელი 

2360
4 

ლარ
ი 

    

29 

ი/მ გიორგი დვალი 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შესრულება /თანხის 
გადახდა/ 

2014 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
დამტკიცებულ იქნა მხარეთა 

შორის მორიგება. მერიამ აიღო 26 
592 ლარის 6 თვეში დაფარვის 

ვალდებულება  

26 
592     



30 

ლაშა დვალიშვილი 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება  

2013-2014 

ქუთაისის საქალაქო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა. სააპელაციო 
საამართლოში შეწყდა საქმის 

განხილვა 

      

31 

შპს 
,,დასავლეთსაქგაზმშ

ენი", ზურაბ 
ფილიპია 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ჩუქების ხელშეკრულების 
ბათილად ცნობა  

2014-2015 

პირველი ორი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა  

/ / / 

32 

ზვიად სვანიძე, 
ირინე მაკარიძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა 
2013-2014 

პირველი ინსტანციის 
გადაწყვეტილებით მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. 
სააპელაციო სასამართლომ 
დააკმაყოფილა მოსარჩელის 

მოთხოვნა. უზენაესმა 
სასამართლომ არ მიიღო მერიის 

საჩივარი 

/ 150 / 

33 

ზვიად ბეშკენაძე 
ქალაქ ქუთაისის 

მერია 

სამსახურში აღდგენა, 
განაცდური მიღება /2000 

ლარი/ 
2014 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს მიერ მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა 

      

34 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 

ეროვნული 
სკოლა გიმნაზია/ 

შპს 
მრავალდარგოვა

ნი კოლეჯი 

საიჯარო თანხის 
დავალიანების დაკისრება  

2012-2014 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
დაკმაყოფილდა მერიის მოთხოვნა 
და მორიგების აქტის საფუძველზე 

შპს დაეკისრა 2347.64 ლარის 
ეტაპობრივად გადახდა  

      



35 

ეთერ ტალახაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2013-2014 

პირველი ორი ინსტანციის 
სასამართლოს მიერ მოსარჩელის 
მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. 
უზენაესმა სასამართლომ არ 

მიიღო მოქალაქის სააპელაციო 
საჩივარი 

      

36 

სონა ხიჯაკაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია, 
შიტრიტ ჯგუფი 

ჩუქების ხელშეკრულების 
ბათილად ცნობა  

2014 

არც ერთი ინსტანციის 
სასამართლოს მიერ არ 

დაკმაყოფილდა მოსარჩელის 
მოთხოვნა  

      

37 

შპს ,,სერვისცენტრი 
ევროპა+" 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
დამტკიცებულ იქნა მორიგების 

აქტი 
/ / / 

38 

მარინე გურგენიძე, 
შოთა ძიგრაშვილი, 
ჯუღუ გიორგიძე და 

სხვები 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

სახელფასო დავალიანების 
გადახდა 

2014-2015 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
მერიას დაეკისრა მოსარჩელეების 
სასარგებლოდ თანხის გადახდა  

5102
4. 18 
ლარ
ი 

5102
4. 18 
ლარ
ი 

  

39 

ტარიელ იობიძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014-2015 

პირველი ორი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელის მოთხოვნა  
დაკმაყოფილდა. უზენაესმა 

სასამართლომ მერიის საკასაციო 
საჩივარი არ მიიღო  

/ / / 

40 

გიორგი კალანდაძე, 
თემალი 

გიორგობიანი, მაკა 
სახამბერიძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ 
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 
მოსარჩელეების მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა. სააპელაციო 

სასამართლოში არ 
გასაჩივრებულა. ბიუჯეტი 

დაცული იქნა ჯარიმის სახით 

/ / / 



დაკისრებული თანხის 3000 
ლარის გადინებისაგან. 

41 
თეიმურაზ გელოვანი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

მორალური ზიანის 
ანაზღაურება / 159 000 

მილიონი 
2013-2014 

საქალაქო სასამართლოს მიერ 
მოსარჩელის მოთხოვნა არ 

დაკმაყოფილდა  
      

42 

მერაბ ქორქოსაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ
ის მერია, მიწის 

კომისია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა 
2015 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით 

დაკმაყოფილდა მოთხოვნა და 
კომისიას დაევალა საკითხის 

ხელახლა შესწავლა  

/ / / 

43 

ნაზი 
პოლონიკაშვილი, 

მირანდა 
პოლონიკაშვილი, 
ნინო კოროლიოვა 

ფიქრია 
მამაგეიშვილი, 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციული 
ხელშეკრულების 
ბათილად ცნობა  

2013-2014 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ნაწილობრივ 
დაკმაყოფილდა მოსარჩელის 

მოთხოვნა, უზენაესი 
სასამართლოს მიერ საკასაციო 

საჩივარი მიჩნეულ იქნა 
დაუშვებლად 

      

44 

ირინა მაისურაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ
ის მერია, საჯარო 

რეესტრის 
ეროვნული 
სააგენტო 

საჯარო რეესტრის 
მონაცემებში ცვლილების 

შეტანა, მერის 
ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა  

2014 

არც ერთი ინსტანციის 
სასამართლოს მიერ არ 

დაკმაყოფილდა მოსარჩელის 
მოთხოვნა  

/ / / 



45 

ნინო მაისაშვილი 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა  

2014 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

მოსარჩელის მოთხოვნა არ 
დაკმაყოფილდა. მოსარჩელის 

მიერ არ გასაჩივრებულა  

/ / / 

46 

კონსტანტინე კიკვაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2015 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს მოსარჩელის 

მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. 
სააპელაციო სასამართლომ 

მოქალაქის მოთხოვნა 
დააკმაყოფილა  

500 
ლარ
ი 

    

47 

რუსუდან 
მარგველაშვილი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ 
სამართლებრივი აქტის 
ბათილად ცნობა/ ბინის 

პრივატიზება   

2015 
სააპელაციო სასამართლოს მიერ  

მოსარჩელის მოთხოვნა 
დაკმაყოფილდა  

/ / / 

48 
ნანა ფხაკაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2015 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
დამტკიცებულ იქნა მხარეთა 

მორიგების აქტი 
      

49 

მარინა გიორგაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2015 წელი 

სააპელაციო სასამართლო მიერ 
მოსარჩელის მოთხოვნა 

დაკმაყოფილდა. უზენაესმა 
მიღებული გადაწყვეტილება 

დატოვა ძალაში  

      

50 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,გეგი" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება  

2015 

ქუთაისის სააპელაციო 
სასამართლოს გადაწყვეტილებით 

შპს ,,გეგის" დაეკისრა 51 900 
ლარის გადახდა ქალაქ ქუთაისის 

მუნიციპალიტეტის მერიის 
სასარგებლოდ 

/ / / 



51 

ციური 
მამრიკიშვილი 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2015 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით მოსარჩელის 

მოთხოვნა დაკმაყოფილდა. 
უზენაესმა ძალაში დატოვა 

სააპელაციოს გადაწყვეტილება  

      

52 

ავთანდილ 
სინაურიძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

აქტის გამოცემის 
დავალდებულება  

2014-2015 

უზენაესი სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ქალაქ 

ქუთაისის მუნიციპალიტეტის 
მერიას დევალა 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემა 

/ / / 

53 

გიორგი გიორგაძე 
ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 
აქტის ბათილად ცნობა  2014 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
დაკმაყოფილდა მოსარჩელის 

მოთხოვნა, უზენაესი 
სასამართლოს მიერ დატოვებულ 

იქნა ძალაში 

      

54 

ირაკლი სურგულაძე 
შპს,,ამმა+" 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტ

ის მერია 

ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა  
2014 

სააპელაციო სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით ძალაში დარჩა 

პირველი ინსტანციის 
სასამართლოს გადაწყვეტილება 
რომლითაც დაკმაყოფილდა 

მოსარჩელის მოთხოვნა და მერიას 
შპს-ს სასარგებელოდ დაეკისრა 30 

000 ლარის გადახდა  

30 
000 
ლარ
ი  

    

55 

ზვიად ბეშკენაძე 
ქალაქ ქუთაისის 

მერია 

ადმინისტრაციულ 
სამართლებრივი აქტის 

ბათილად ცნობა 
2014 

სააპელაციო სასამართლოს მიერ 
მოსარჩელი მოთხოვნა არ 

დაკმაყოფილდა  
      



56 

ბაგრატ რუხაძე 
ქალაქ ქუთაისის 

მერია 

პრივატიზაციის 
ხელშეკრულების 

ბათილად ცნობა და ზიანის 
ანაზღაურება /25000 ლარი/ 

2014 სარჩელი არ დაკმაყოფილდა 

      

57 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,იბერია-21" 

ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული 

საიჯარო თანხის გადახდის 
დავალდებულება /13224,5 

ლარი/ 

2014 სარჩელი დაკმაყოფილდა 

      

58 

ზურაბ ფილიპია 
ქალაქ ქუთაისის 

მერია 

ჩუქების ხელშეკრულების 
ბათილად ცნობა და 
გადაცემული ქონების 

კანონიერი 
მფლობელისათვის 

დაბრუნება /774 160 ლარი/ 

2014 
ქუთაისის საქალაქო 

სასამართლომ სარჩელი არ 
დააკმაყოფილა 

      

59 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,სამი ძმა+" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება/40 800 

ლარი/ 

2014 
ქუთაისის საქალაქო 

სასამართლოს მიერ სარჩელი 
დაკმაყოფილდა  

      

60 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,საბა 2010" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება/214663 

ლარი/ 

2014 სასამართლოს მიერ 
დაკმაყოფილდა მერიის მოთხოვნა 

      

61 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,მსმ გროუპი" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება 

/222295.6 ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დაკმაყოფილდა მერიის მოთხოვნა 

      



62 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,euro group" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება /42500 

ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დაკმაყოფილდა მერიის მოთხოვნა 

      

63 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,ფაუნა 2007" 

ხელშეკრულებით ნაკისრი 
ვალდებულების 

შეუსრულებლობის გამო 
თანხის დაკისრება /100000 

ლარი/ 

2014 სასამართლოს მიერ 
დაკმაყოფილდა მერიის მოთხოვნა 

      

64 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,დიანა" 

საიჯარო ქირის თანხის 
დაკისრება/4344 ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დამტკიცებულ იქნა მხარეთა 
შორის მორიგება       

65 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,ხარება 2010" 

საიჯარო ქირის თანხის 
დაკისრება/5532 ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დამტკიცებულ იქნა მხარეთა 
შორის მორიგება       

66 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,ნიკა XXI" 

საიჯარო ქირის თანხის 
დაკისრება/13661 ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დამტკიცებულ იქნა მხარეთა 
შორის მორიგება       

67 

ქალაქ ქუთაისის 
მუნიციპალიტეტის 

მერია 
შპს ,,მარკო 8" 

ხელშეკრულების 
პირობების დარღვევის 
გამო თანხის დაკისრება 

/50291,81 ლარი/ 

2014 
სასამართლოს მიერ 

დაკმაყოფილდა მერიის სარჩელი 
      

68 
გიორგი კილაძე 

ქალაქ ქუთაისის 
მერია 

ზიანის ანაზღაურება /9091 
ლარი/ 

2014 საქმე დასრულდა მხარეთა 
მორიგებით       

 


