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..

sarCeli
administraciul saqmeze

თბილისის საქალაქო
სასამართლოს ადმინისტრაციულ
საქმეთა კოლეგიას

mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

mosarCele: SeniSvna-1
ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა" 204952676 თბილისი, 0179. ფალიაშვილის 27/29, ბ.#13
saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-2

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2292773 greenalt@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mosarCelis warmomadgeneli: SeniSvna-4

ნინო გუჯარაიძე 01015010047 თბილისი, 0179, ფალიაშვილის 27/29, ბინა
13

saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2 292 773 599 902520 2 223 874 ngujaraidze@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mopasuxe: SeniSvna-5
1. საქართველოს მთავრობა
2.საქართველოს კულტურისა
და ძეგლთა დაცვის
სამინისტრო
3. კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტო

1.თბილისი 0114, ინგოროყვას ქ. 7

2. თბილისი 0105, სანაპიროს ქ. 4

3. თბილისი 0105, ათონელის ქ. 2

saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-6

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

1. 2990900

2. 29874 30
3. 2932411

saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

sakontaqto piri: SeniSvna-7

1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ადმინისტრაციული ორგან ო, ფიზიკური ან იური დიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელი ც არ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა)), ვისაც მიგაჩნიათ, რომ გაქვთ მა რთებული მ ოთხ ოვნა მოპასუხის მიმართ და სასამართლ ო წესით ი თხოვთ ამ უფლებაში აღდგენას. ადმინისტრაციულ სამართლებ რივ დავაში ერთი მხარე მაინც ადმინისტრაციული (საჯარო) უფლებამოსილების მატარებელი სუბიექტია.2 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველა დ დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთი თებთ ან ა რასწორა დ მიუთი თებთ თქვენს ძირითა დ მისამართზე ( ფაქტობ რივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემ თხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნ და შეატყობინოთ სასამართლოს.3 ,,ალტერნატიული მისამართის” ველში მიეთითება ის ადგილი, რომელსაც ძირითა დი მისამართის (ფაქტობრივი ა დგილსამყოფლის) თანადროულად იყენებთ ჩვეულებრივ საცხ ოვრებლად (საქმიანობის ადგილა დ) და რომელზეც პე რმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვე ნთან დაკავშირება.4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარი გებისმიერი წარმომა დგენელი (ნებისმიერი პირი). თუ სა რჩელის აღძვრის მ ომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმ ომადგენელი, სარჩელში უნდა მიუთითოთ, როგორც თქვენი და მოპასუხის, ასევე, წარმ ომადგენ ლის მონაცემები. თუ სარჩელი შეაქვს თქვენს წა რმომადგენელს, მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარი და მ ოპასუხის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმ ომადგენელმა სარჩელს უნდა დაურთოს წა რმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა, ამონაწე რი სამეწარმეო რეესტრი დან).5 მოპასუხე არის ადმინისტრა ციული ორგანო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელიც ა რ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა), რომელმაც მი გაჩნიათ, რომ ხელყო თქვენი უფლება ან/და კანონით დაცული ინტე რესი.6 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველად დატოვოს, თუ არ მიუთითებ თ ან არასწორად მიუთითებ თ მოპასუხის ძირი თად მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე).7 საკონტაქტო პირა დ შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პი რზე, რომელიც ა რ მონაწილეობს დავაში, მაგრამ, ნათესაური, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინა რე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლ ოს თქვენთან დაკავშირებაში. საკონტაქტო პირის მ ითითება არ არის სავალდებულ ო, თუმცა შედის თქვენსავე ინტერესში, რა დგან ხელს უწყ ობს დავის დროულ განხილვას.
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saxeli, gvari saxlis tel. mobiluri eleqtronuli fosta

SeniSvna-8
formasTan dakavSirebiT kiTxvis, SeniSvnis an rekomendaciis arsebobis SemTxvevaSi SegiZliaT dagvikavSirdeT
nomerze (995 32) 227-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge

....

8 ორი ან მეტი მოსა რჩელის, მოსარჩელის წა რმომადგენლის ან მოპასუხის არსებობისას, თითოე ული მათგანის პირა დი და საკონ ტაქტო მ ონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერი თ და დაინომ როს თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ალტე რნატიული მისამართის, სამუშა ო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელე ფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მი თითება არაა სავალდებულ ო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავაზე სწრა ფი და ე ფექტური მართლმსაჯულების განხ ორციელებას.
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia
saxiT:

dasabarebeli piris statusi SeniSvna-9

saxeli, gvari piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

SeniSvna-10

davis sagani
SeniSvna-11

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან.
qvemoT miuTiTeT Tqvens kanonier interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra.

SeniSvna-12

davis arsis mokle mimoxilva
SeniSvna-13

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის
2014 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილის და კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს
სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის სხდომის ოქმის მიხედვით,
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციამ განიხილა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროს“-თვის
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის საკითხი და სექციამ ხმათა
უმრავლესობით დაადგინა: ვინაიდან საყდრისის ობიექტი ისეა დაზიანებული, რომ
შეუძლებელია მისი ისტორიულ/კულტურული ღირებულების აღდგენა/შენარჩუნება, ასევე
დაკარგული აქვს ის ძირითადი მახასიათებლები, რის გამოც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი
საბჭო რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-ყაჩაღიანის
უძველესი ოქროს მაღარო“-ს მოეხსნას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი.

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271
ბრძანებით კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მოეხსნა „საყდრისი-ყაჩაღიანის
უძველეს ოქროს მაღაროს“.საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილებით შპს „RMG Gold”-ს მიეცა თანხმობა
არქეოლოგიური ობიექტის აღების (დაშლის) შესახებ.

საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12 დეკემბრის #03/266

ბრძანებით სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12

დეკემბრის #2/271 ბრძანებისა და სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის
12 დეკემბრის საფუძველზე:

9 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამ დგომლ ოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეციალისტების ან/და თა რჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამ დგომლ ობებს ეთმ ობა ცალკე გვერდი, ამ გრაფაში კი უნდა მიუთითოთ მხ ოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირა დი და საკონტაქტო მ ონაცემები.10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირის მითითებისას თი თოეული მა თგანის სტატუსი, პი რადი და საკონტაქტო მონაცემები უნ და დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომ როს თანმიმდევრულად, ა რაბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა).11 დავის საგანი არის თქვენი სასარჩელო მ ოთხ ოვნის სამართლებრივი ა რსი. ადმინისტრა ციული დავის საგანი შეიძლება იყოს: (1)ადმინისტრაცი ულ-სამართლებ რივი აქტის შესაბამისობა საქართველოს კანონმ დებლობასთან; (2)ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადება, შე სრულება ან შეწყვეტა; (3)ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაცი ულ-სამართლებ რივი აქტის გამოცემის ან სხვა რაიმე ქმედების განხორციელების თაობაზე; (4)აქტის არა რად ა ღიარების, უფლების ან სამართალურთიერთობის არსებ ობა-არარსებობის დადგენა; (5)სხვა საქმეები, იმ სამართლებრივ ურთიე რთობებთან დაკავშირებით, რომლებიც აგრე თვე გამ ომდინარე ობს ადმინისტრა ციული სამართლის კანონმ დებლობიდან.12 აღიარებითი სარჩელი შეიძლება აღიძრას აქტის ა რარად ა ღიარების, უფლების ან სამართლებრივი ურთიე რთობის არსებობა-არა რსებობის და დგენის თა ობაზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონიერი ინტერესი. ა ღიარებითი სარჩელი თ სასამართლ ოსადმი მიმართვა დასაშვებია მანამ, სანამ წამოჭრილი დავის გამო თქვენი უფლება დაი რღვევა. აღია რებითი სარჩელის აღძვ რისას უნდა მიუთითოთ იმის შესახებ, თუ რა კანონიერი ინტე რესი გაქვთ დავის საგანთან დაკავშირებით და სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, როგორ უზრუნველყოფთ თქვე ნი უფლების დაცვას. აღია რებითი სარჩელი არ შეიძლება აღიძ რას, თუ თქვენ შეგიძლიათ ა ღძრა თ სარჩელი: (1)ადმინისტრა ციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების მ ოთხ ოვნით; (2)ადმინისტრა ციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მოთხ ოვნით; (3)ისეთი მოქმე დების განხორციელების ან ისეთი მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ა დმინისტრაციულ -სამართლებ რივი აქტის გამოცემას.13 დავის არსის მოკლე მიმოხილვა წარმ ოადგენს მაქსიმალურა დ კონკრე ტულ და ლაკონურ მი თითებას სადავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოე ცით სარჩელის ა რსი, ზოგადად ისაუბ რეთ იმის შესახებ, თუ რამ გამ ოიწვია სასამართლოსა თვის მიმართვის აუცილებლ ობა და თქვენი რომელი უფლება იქნა და რღვეული. ა ღნიშნული გრაფის შევსება მიზნად ისახავს სასამართლოსა თვის საქმესთან დაკავშირებით ინ ფორმაციის მიწოდებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყ ოს დავის არსის ა ღქმასა და მოსამართლის შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებას. მოცემულ გრაფაში სიმბოლოთა რა ოდენ ობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 3200 სიმბოლ ო - 40 ხაზი).
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1. ძალადაკარგულად გამოცხადდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის
2013 წლის 5 ივლისის #03/108 ბრძანება - „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის
ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში
ისტორიისა და კულტურის ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი
ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის
მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის №3/133 ბრძანების ნაწილის ბათილად ცნობის თაობაზე.

2. ბათილად იქნა ცნობილი „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და
კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და
კულტურის ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის
მინიჭების შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006

წლის 30 მარტის №3/133 ბრძანების დანართის რიგითი #2042 (საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი
ოქროს მაღარო, ბოლნისის მუნიციპალიტეტი).

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 27 თებერვლის #03/55
ბრძანებით ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული საჩივარი დატოვებული იქნა
განუხილველად.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2015 წლის 09 მარტის #21790 გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ
"მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული საჩივარი სზაკ-ის 185-ე და 83.5 მუხლის საფუძველზე
დატოვებული იქნა განუხილველად.

წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებით პირდაპირი და
უშუალო ზიანი ადგება მოსარჩელის კანონონიერ უფლებებსა და ინტერესებს, რის გამოც
დარღვეული უფლების დასაცავად ერთადერთ სამართლებრივ საშუალებას წარმოადგენს
სარჩელის აღძვრა სასამართლოში.
....
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davis faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15 SeniSvna-16

1. faqtobrivi garemoeba

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის № 03/108

ბრძანებით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 601 და 62-ე მუხლებისა და
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 28 მაისის №03/82

ბრძანებით შექმნილი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა საყდრისის უძველესი სამთამადნო
მრეწველობის ძეგლთან დაკავშირებული საკითხების შემსწავლელი კომისიის დასკვნის
საფუძველზე, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის
30 მარტის №3/133 ბრძანების დანართში უკანონოდ ასახული „საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი
ოქროს მაღაროს” დანართიდან ამოღების მიზნით:

1. ბათილად იქნა ცნობილი „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის
ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და კულტურის
ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების
შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30

მარტის №3/133 ბრძანების (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, 27.04.2006 წ. №9; ნაწ. IV;
გვ.49) დანართის რიგითი №2042 (საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო, ბოლნისის
მუნიციპალიტეტი).
mtkicebuleba:

დანართი: #1. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5

ივლისის № 03/108 ბრძანება.
....
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2. ამ ბრძანების შესრულების უზრუნველსაყოფად, დაევალა სამინისტროს კულტურული
მემკვიდრეობის სტრატეგიის, ორგანიზაციების კოორდინაციისა და ნებართვების დეპარტამენტს
(ბ. მაცაბერიძე) და სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტს (თ. ჩიხრაძე) უზრუნველყონ
საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციისათვის წარსადგენი, საქართველოს პრეზიდენტის
2006 წლის 7 ნოემბრის №665 ბრძანებულებაში ცვლილებისათვის საჭირო, შესაბამისი
დოკუმენტაციის მომზადება 3 დღის ვადაში.
3. სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის სტრატეგიის, ორგანიზაციების
კოორდინაციისა და ნებართვების დეპარტამენტს (ბ. მაცაბერიძე) დაევალა საყდრისი-
ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ზონაში არსებული, კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი ობიექტებისათვის კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლის სტატუსის
მინიჭებისათვის საჭირო ღონისძიებების განხორციელება.
4. სამინისტროს იურიდიულ დეპარტამენტს (თ. ჩიხრაძე) დაევალა სათანადო სამუზეუმო
სივრცის შესაქმნელად და ამ სივრცეში საყდრისი-ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ ზონაში
მოპოვებული კულტურული მემკვიდრეობის მოძრავი ძეგლების გადასატანად კომპანია
„არემჯი“-სა და სამინისტროს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების პროექტის მომზადება.
5. საყდრისი-ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტის შესწავლა განხორციელდეს 2013 წლის
15 სექტემბრამდე.
mtkicebuleba:

14 ფაქტობრივი გარემოება ა რის ერთი კ ონკრეტული მოვლენა, რომელიც მ ოხდა თქვენსა და მოპასუხეს შორის სადავო ურთიერთობისას (მაგ. უარი ა დმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე). წინამდებარე გრა ფა წარმ ოადგენს ,, დავის არსის მოკლე მიმ ოხილვის” ერთგვარ რეზიუმ ირებას, სადაც პუნქტობრივად უნ და მიუთი თოთ იმ კონკრე ტულ გა რემოებებზე, რომლებიც თქვენ მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად თქვენი მოთხ ოვნის დასასაბუთებლად და მიზნად ისახავთ, სასამართლოს ყ ურადღება მიაპყროთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახ დეს სასამართლო მსჯელობის საგანი და რომელთა დადასტურების შემთხვევაში თქვენი სასარჩელ ო მოთხოვნა დასაბუთებულად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ფაქტობრივი გა რემოებები დაედოს საფუძვლა დ თქვენს სასარჩელ ო მოთხოვნას. ამა ვე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფაქტობ რივ გარემ ოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან/და არ შეუძლია თ გავლენა მოახ დინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამგვარ ფაქტობრივ გა რემოებებს სასამართლ ო არ მიი ღებს მხედველობაში. პარალელურად, სასამართლ ო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეა გროვოს ფაქტობ რივი გარემ ოებები.15 ფაქტობ რივი გა რემოების ნამდვილ ობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თითოეული ფაქტობ რივი გარემ ოების დასა დასტურებლა დ ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვის ცნ ობილი ყველა მტკიცებულების შესახებ. ამასთან, თი თოე ულ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მი უთითე თ იმ გვერდზე, მ უხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინა დადებაზე, სადა ც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემ ული. იმ შემ თხვევაში, თუ თქვენ, საპატი ო მიზეზის გამო, ვერ ახე რხებთ სა რჩელთან ე რთა დ მტკიცებულების წარმოდგენას, ვალდებული ხა რთ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმ ოვადგინე შუამდგომლ ობა”) და წა რმოა დგინოთ შესაბამისი შუამდგომლ ობა მტკიცებით შუამდგომლ ობათა ნაწილში. წინააღმ დეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკიცებულება ა რ არსებ ობს, რა ც მნიშვნელოვნად გაზ რდის თქვენი სასარჩელ ო მოთხოვნის დაუსაბუთებლა დ მიჩნევისა და, შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე უა რის თქმის ალბა თობის ხარისხს. პარალელურად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეაგროვ ოს მტკიცებულებები. თუ კანონით სხვა რამ ა რ ა რის და დგენილი, ა დმინისტრაციულ -
სამართლებრივი აქტის არა რა აქტად აღია რების, ბათილად ცნ ობის ან ძალადაკარგულად გამ ოცხადების შესახებ დავაში, მტკიცების ტვი რთი ეკისრება იმ ადმინისტრაციულ ორგან ოს, რომელმაც გამ ოსცა ეს აქტი.16 ფაქტობრივი გარემოებები უნ და ჩამოაყალიბოთ ნა თლად და ლაკონურად. ფაქტობ რივი გარემ ოებები მიეთითება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრები თ. მხოლ ოდ განსაკუთრები თ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გა რემოებე ბი ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე მითითება შეუძლებელია, გა რთულდება რაიმე მ ოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მ ოვლენის არსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქ ტში რამდენიმე გარემოების მითი თება. თი თოეული ფაქტობ რივი გარემ ოებ ის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ გარემ ოების შინაარსს და ამ გა რემოების დამა დასტურებელ მ ტკიცებულებათა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამ ოიყოფა აბზაცებით და ინ ომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, .. .). მოცემულ ფორმაში არსებობს შვი დი ფაქტობრივი გარემოების დასა ფიქსირებელი გრა ფა. შვიდზე მე ტი ფაქტობრივი გა რემოების მითი თებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ფაქტობ რივი გარემ ოების შინაარსის თითოეულ გრაფაში სიმბოლ ოთა რაოდენობა შე ზღუდულია (მაქსიმუმ 1200 სიმბოლო - 15 ხაზი).
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დანართი: იხ. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის №
03/108 ბრძანება.
....

3. faqtobrivi garemoeba

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 28 მაისის #03/82

ბრძანებით შეიქმნა კომისია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა საყდრისის უძველესი
სამთამანდო მრეწველობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლისათვის სტატუსის მინიჭების
დოკუმენტაციის შესწავლისა და მისი გადატანისათვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავების
მიზნით. აღნიშნული ბრძანებით ცალსახადაა დადასტურებული, რომ ამ კომისიის შექმნის
მიზანია „საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს“ კულტურის ძეგლისთვის სტატუსის
მინიჭების დოკუმენტების შესწავლა და შესწავლის შედეგებისაგან დამოუკიდებლად, მისი
გადატანისათვის საჭირო რეკომენდაციების შემუშავება.
mtkicebuleba:

დანართი: #2-3. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 28 მაისის
#03/82 ბრძანება; კომისიის დასკვნა.
....

4. faqtobrivi garemoeba

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 13

ივნისის გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ“მწვანე ალტერნატივა“-ს, დავით სახვაძის ადმინისტრაციული
სარჩელი დაკმაყოფილდა ნაწილობრივ: სადაო საკითხის გადაუწყვეტლად ბათილად იქნა
ცნობილი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის №
03/108 ბრძანება და საქართველოს ძეგლთა დაცვისა კულტურული მემკვიდრეობის
სამინისტროს დაევალა საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე გარემოებათა
გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში
იმავე საკითხზე გამოსცეს ახალი ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი.
ბათილად იქნა ცნობილი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013

წლის 08 აგვისტოს #03/130 ბრძანება, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 03 ოქტომბრის
#1430 განკარგულება, ცნობა,საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 4 ოქტომბრის #1433

განკარგულება და ცნობა,საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 7 ოქტომბრის #1436

განკარგულება. ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება უცვლელად იქნა დატოვებული თბილისის
სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2015 წლის 02 მარტის განჩინებით.
mtkicebuleba:

დანართი: #4-6.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2013
წლის   18 ნოემბრის განჩინება, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიის 2014 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილება,თბილისის სააპელაციო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2015 წლის 02 მარტის განჩინება.
....

5. faqtobrivi garemoeba

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის
2014 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილის და კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს
სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის სხდომის ოქმის მიხედვით
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციამ განიხილა
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის - საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროს“-თვის
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მოხსნის საკითხი და სექციამ ხმათა
უმრავლესობით დაადგინა: ვინაიდან საყდრისის ობიექტი ისეა დაზიანებული, რომ
შეუძლებელია მისი ისტორიულ/კულტურული ღირებულების აღდგენა/შენარჩუნება, ასევე
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დაკარგული აქვს ის ძირითადი მახასიათებლები, რის გამოც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი
საბჭო რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნულ სააგენტოს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-ყაჩაღიანის
უძველესი ოქროს მაღარო“ მოეხსნას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი.

mtkicebuleba:

დანართი: 7-8. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური
დირექტორის 2014 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილი; კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს
სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის სხდომის ოქმი;
....

6. faqtobrivi garemoeba

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის
#2/271 ბრძანებით - კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის
2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილებისა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის 2014

წლის 8 აპრილის #01 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტის საფუძველზე: 1. კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსი მოეხსნა
„საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველეს ოქროს მაღაროს“. 2. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
მინისტრს ეთხოვა „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის
ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიის და კულტურის
ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების
შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30

მარტის №3/133 ბრძანებაში ცვლილების შეტანა და ბრძანების რიგითი ნომერის „2042

საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“ ბრძანების დანართიდან ამოღება. 3.

განისაზღვრა წინამდებარე ბრძანების ამოქმედების დრო მისი გამოქვეყნებისა და ბრძანების მე-
2 პუნქტში მითითებული კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის შესაბამისი აქტის
ამოქმედებისთანავე.
mtkicebuleba:

დანართი: 9. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12
დეკემბრის #2/271 ბრძანება.
....

7. faqtobrivi garemoeba

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის
2014 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის მინისტრს შემდგომი რეაგირებისათვის წარედგინა სააგენტოს დირექტორის ბრძანება
და საბჭოს სხდომის ოქმი, ვინაიდან აღნიშნული ბრძანება ძალაში შევა მხოლოდ
„საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვისა და
გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და კულტურის ძეგლებად
გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ“
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის
№3/133 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის მინისტრის ბრძანების ამოქმედებისთანავე.
mtkicebuleba:

დანართი 10. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური
დირექტორის 2014 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილი.
....
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8. ფაქტობრივი გარემოება
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12
დეკემბრის გადაწყვეტილებით შპს „RMG Gold”-ს მიეცა თანხმობა არქეოლოგიური ობიექტის აღების
(დაშლის) შესახებ.

საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12 დეკემბრის #03/266
ბრძანებით სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12
დეკემბრის #2/271 ბრძანებისა და სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის
საფუძველზე:

1. ძალადაკარგულად გამოცხადდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013
წლის 5 ივლისის #03/108 ბრძანება - „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და
კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და
კულტურის ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის
მინიჭების შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის
30 მარტის №3/133 ბრძანების ნაწილის ბათილად ცნობის თაობაზე.

2 .ბათილად იქნა ცნობილი „საქართველოს სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის
ძეგლების დაცვისა და გამოყენების შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და კულტურის
ძეგლებად გამოცხადებული ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების
შესახებ“ საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის
№3/133 ბრძანების დანართის რიგითი #2042 (საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო,
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი).

მტკიცებულება
დანართი: 11-12. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014
წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება; საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის
2014 წლის 12 დეკემბრის #03/266 ბრძანება.

9. ფაქტობრივი გარემოება
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 09 იანვრის #01 ოქმით დადასტურებულია, რომ საბჭომ
მოწვეული არქეოლოგების (7 არქეოლოგი) მონაწილეობით განიხილა საყდრისი-ყაჩაღიანის
ტერიტორიაზე ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების ანგარიში (2013 წ. 21 ოქტომბერი - 12
ნოემბერი) და დაასკვნა, რომ საყდრისი-ყაჩაღიანის ტერიტორიაზე შპს „არქეოლოგთა
გაერთიანების“ მიერ ჩატარებული სამუშაოების ანგარიში (2013 წ. 21 ოქტომბერი -12 ნოემბერი) არ
არის სრულყოფილი და უნდა გაგრძელდეს ობიექტის არქეოლოგიური შესწავლა.

2014 წლის 08 იანვარს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის უფროსმა მეცნიერ თანამშრომელმა
გიორგი მინდიაშვილმა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს წარუდგინა
ბოლნისის მუნიციპალიტეტში საყდრისი-ყაჩაღიანის არქეოლოგიურ დამცავ ზონაში არსებული
ობიექტის სააღრიცხვო დოკუმენტაცია და მოითხოვა მისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის
სტატუსის მინიჭება.
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საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 27 იანვრის #02 ოქმით დადასტურებულია, რომ საბჭოს
გადაწყვეტილებით წარმოდგენილი სააღრიცხვო დოკუმენტაციის საფუძველზე  მიზანშეწონილად
მიიჩნიეს საყდრისი-ყაჩაღიანის ბორცვზე მდებარე არქეოლოგიური ობიექტისათვის კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭება და ძეგლის საზღვრების საბოლოო დაზუსტება.
საბჭოს ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება დღემდე უგულვებელყოფილია სამინისტროს მიერ.

მტკიცებულება
დანართი: 13-16. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 09 იანვრის #01 ოქმი, გიორგი
მინდიაშვილის 2014 წლის 08 იანვრის მიმართვა და ობიექტის სააღრიცხვო დოკუმენტაცია,
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 27 იანვრის #02 ოქმი.

10. ფაქტობრივი გარემოება
2015 წლის 09 თებერვალს ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-მ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს და მოითხოვა:

1. ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანება.
2. ბათილად იქნას ცნობილი სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანებით - კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული
საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსათვის რეკომენდაციით მიმართვის შესახებ, რომ
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“ მოეხსნას
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი.
3. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც შპს „RMG –gold”-ს მიეცა
თანხმობა არქეოლოგიური ობიექტის აღების(დაშლის) შესახებ.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 13 თებერვლის #04/13-826
წერილით ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორს ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე უარის
თქმის გადაწყვეტილების მიღებამდე 5 დღის ვადაში წერილობითითი მოსაზრებების წარდგენა
დაევალა. ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს მიერ წერილობითი მოსაზრებები მოცემულ წერილში
აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
სამინისტროში წარდგენილი იქნა 2015 წლის 20 თებერვალს.

მიუხედავად ამისა, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 27
თებერვლის #03/55 ბრძანებით ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული საჩივარი სზაკ-ის
182.1 მუხლის "ვ" და "ზ" ქვეპუნქტების საფუძველზე დატოვებული იქნა განუხილველად
ადმინისტრაციულმა ორგანომ მიიჩნია, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი არ არის
დაინტერესებული პირი და ამიტომ არ არის უფლებამოსილი გაასაჩივროს აღნიშნული
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები და რომ ადმინისტრაციული საჩივრის
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პირველი მოთხოვნა - ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის
დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანება - სამინისტროში
წარმოდგენილია სზაკ-ით დადგენილი ერთ თვიანი ვადის დარღვევით, ვინაიდან აღნიშნული
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი გამოქვეყნდა 2014 წლის 12 დეკემბერს,
შესაბამისად ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილი უნდა იყოს არაუგვიანეს 2015 წლის 12
იანვრისა.

მტკიცებულება
დანართი: 17-19. 2015 წლის 09 თებერვლის ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული
საჩივარი, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 27 თებერვლის
#03/55 ბრძანება, ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს 2015 წლის 20 თებერვლის წერილობითი
მოსაზრებები, მისი ჩაბარების დოკუმენტი.

11. ფაქტობრივი გარემოება
2015 წლის 09 თებერვალს ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-მ ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა
საქართველოს მთავრობას და მოითხოვა :
1. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის
12 დეკემბრის #03/266 ბრძანება.
2. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ
სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის 2014 წლის 8 აპრილის #01
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.

საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის იურიდიული დეპარტამენტის 2015 წლის 13 თებერვლის
#13678 გადაწყვეტილებით (წერილი) ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორს ადმინისტრაციული
საჩივრის განხილვაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებამდე 5 დღის ვადაში წერილობითითი
მოსაზრებების წარდგენა დაევალა. ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს მიერ წერილობითი მოსაზრებები
მოცემულ წერილში აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის
ადმინისტრაციაში წარდგენილი იქნა 2015 წლის 20 თებერვალს.

მიუხედავად ამისა, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2015 წლის 9 მარტის #21790
გადაწყვეტილებით ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული საჩივარი სზაკ-ის 185-ე და
83.5 მუხლის საფუძველზე დატოვებული იქნა განუხილველად იმ საფუძვლით, რომ
ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორის მიერ ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით
წარმოდგენილი არ არის მოსაზრებები, რაც არ შეესაბამება სინამდვილეს.

მტკიცებულება
დანართი: 20-22. 2015 წლის 09 თებერვლის ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული
საჩივარი, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2015 წლის 09 მარტის #21790
გადაწყვეტილება (წერილი), ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს 2015 წლის 20 თებერვლის
წერილობითი მოსაზრებები, მისი ჩაბარების დოკუმენტი.

....
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sasarCelo moTxovna da misi samarTlebrivi safuZvlebi
SeniSvna-17 SeniSvna-18 SeniSvna-19

1. sasarCelo moTxovna

a. ბათილად იქნას ცნობილი სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12

დეკემბრის გადაწყვეტილება - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ
სააგენტოსათვის რეკომენდაციით მიმართვის შესახებ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლს „საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“-ს მოეხსნას კულტურული
მემკვიდრეობის სტატუსი.
ბ. ბათილად იქნეს ცნობილი სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის
ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანება.
გ. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც შპს RMG Gold-ს მიეცა
თანხმობა არქეოლოგიური ობიექტის აღების (დაშლის) შესახებ.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის
საბჭო წარმოადგენს კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოს თანახმად სზაკ-ის 1.2 მუხლის „ა“
ქვეპუნქტისა და 27-ე მუხლის "ბ" ქვეპუნქტისა და მასზე ვრცელდება ამ კოდექსის დებულებანი.

სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოს - სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს უფლება არ
აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.

გასაჩივრებული აქტი - სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის
გადაწყვეტილება - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსათვის
რეკომენდაციით მიმართვის შესახებ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-
ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“-ს მოეხსნას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი
წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს (შუალედური ხასიათის)
თანახმად სზაკ-ის 2.1 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტისა, ვინაიდან აღნიშნული აქტის საფუძველზე
განხორციელდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული კულტურის უძრავი ძეგლისათვის -
საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროსათვის კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის
მოხსნა. აღნიშნული აქტის შუალედური ხასიათი არ გამორიცხავს მისი გასაჩივრების
შესაძლებლობას, რადგანაც ეს ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დაშვებულია.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, ცალკე
გასაჩივრებას არ ექვემდებარება ადმინისტრაციულ წარმოებასთან დაკავშირებით მიღებული
ადმინისტრაციული ორგანოს გადაწყვეტილება. მოცემულ შემთხვევაში საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს
ზემოაღნიშნული გადაწყვეტილება  საჩივრდება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის

17 სარჩელი შეიძლება აღიძრას: (1)ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილა დ ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების მოთხ ოვნით; (2)ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამ ოცემის მოთხოვნი თ; (3)ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედებ ისაგან თავის შეკავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალ ური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას. გაი თვალისწინეთ, რომ სასამართლ ო არ ა რის უფლებამ ოსილი, გასცდეს სასა რჩელო მ ოთხოვნის ფარგლებს, მაგრამ იგი ა რ არის შებ ოჭილი თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის ფორმ ულირებით. პ როცესის დაჩქარების მიზნით, მ ოსამართლეს შე უძლია დაგეხმაროთ მ ოთხ ოვნის ტრანსფორმირებაში. მოთხოვნის მიუთითებლობა წა რმოადგენს სარჩელის ხარვეზს.18 სამართლებრივი საფუძვლები არის იმ ნ ორმათა ე რთობლიობა, რომლებზეც ამყარებ თ თქვენს სასარჩელ ო მოთხოვნას. ნ ორმათა შინაარსი გამომდინა რეობს სამართლებრივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმა თა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლ ო გადაწყვეტილებებსა და პ რაქტიკაზე, საერთაშ ორის ო სტანდა რტებზე, უცხოურ კანონმდებლ ობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მი თითებით. სამართლებ რივი საფუძვლები იური დიულად უნ და ამართლებ დეს სასარჩელო მ ოთხ ოვნას. სამართლებრივი საფუძვლების მითითება სავალდებულო არ არის, თუმცა გეძლევათ შესაძლებლობა, სასამართლ ოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია მიაწოდოთ, რა თა დაა რწმუნოთ იგი თქვენი მ ოთხ ოვნის მართებულ ობაში.19 თითოე ული სასარჩელო მ ოთხ ოვნა და მისი სამართლებ რივი საფუძვლები უნდა ჩამ ოაყალიბოთ ნათლა დ და ლაკ ონურა დ. სასარჩელო მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად არაბული ციფრებით. თითოე ული სასარჩელო მ ოთხოვნის ტექსტი უნ და შეიცავდეს უშ უალოდ მ ოთხ ოვნასა და მითი თებას ამ მოთხ ოვნის სამართლებ რივ საფუძვლებზე. მოცემულ ფორმაში ა რსებობს სამი სასარჩელო მ ოთხ ოვნის დასაფიქსირებელი გრაფა. სამზე მეტი სასა რჩელო მოთხოვნის მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა).
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დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანებასთან ერთად, რაც
დასახელებულ შეზღუდვას ხსნის.
მომავალში, საჩივრის არგუმენტაციის აღქმის გასაიოლებლად, დათქმის სახით ავღნიშნავთ, რომ
კანონი   (ზემოაღნიშნული ზაკის 177-ე მუხლის მე-4 ნაწილი) მართალია, უპირობოდ არ უშვებს
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში მიღებულ ყველა
გადაწყვეტილების გასაჩივრებას, მაგრამ ამით არ გამორიცხავს ამ წერილობითი დოკუმენტების,
როგორც ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბუნებას. ამიტომაც, მართებულია
ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტისადმი ადმინისტრაციული კანონმდებლობით დადგენილი
მოთხოვნების გავრცელება  სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს
კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის
გადაწყვეტილების    მიმართ და შესაბამისად, მათი დაუცველობის გამო  არა მხოლოდ სსიპ
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12 დეკემბრის #2/271
ბრძანების, არამედ  კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014
წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილების  ბათილად ცნობის მოთხოვნაც.

მიგვაჩნია, რომ სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული
მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის
გადაწყვეტილება საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსათვის
რეკომენდაციით მიმართვის შესახებ, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-
ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“-ს მოეხსნას კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი,
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12
დეკემბრის #2/271 ბრძანება და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება, რომლითაც შპს „არემჯი –გოლდ”-ს მიეცა
თანხმობა არქეოლოგიური ობიექტის აღების(დაშლის) შესახებ.  გამოცემულია მოქმედი
კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, რის გამოც ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი შემდეგ
გარემოებათა გამო:

სზაკ-ის 6011 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი
ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის
კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის არსებით დარღვევად
ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ამ კოდექსის 32-ე ან 34-ე მუხლით
გათვალისწინებული წესის დარღვევით ჩატარებულ სხდომაზე ან კანონით გათვალისწინებული
ადმინისტრაციული წარმოების სახის დარღვევით, ანდა კანონის ისეთი დარღვევა, რომლის
არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა სხვაგვარი გადაწყვეტილება.

სზაკ-ის 53.4 მუხლის თანახმად თუ ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის გამოცემისას მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში, წერილობით
დასაბუთებაში მიეთითება ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა
ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას. ამავე მუხლის მეხუთე ნაწილის
თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება
დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა
გამოკვლეული და შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს.
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სზაკ-ის 96.1 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული
წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და
გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, ხოლო
ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად დაუშვებელია, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან ფაქტი, რომელიც
კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.

საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებით უდავოდ არის დადგენილი და დადასტურებული, რომ
ადმინისტრაციულმა ორგანომ განსახილველ საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო ზემოაღნიშნული
სამართლის ნორმების უხეში დარღვევით, საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე
გარემოებების შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების გარეშე, გასაჩივრებული აქტით არ დგინდება რა
არის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების საფუძველი, ასევე უხეშად არის დარღვეული
კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოში ადმინისტრაციული წარმოების სზაკ-ით დადგენილი
მოთხოვნები(საბჭოს სხდომაში მონაწილეობს ნ. ანთიძე, რომელიც არ არის ამ საბჭოს წევრი), ასევე
დარღვეულია  სზაკ-ის 34-ე მუხლის მოთხოვნები, რომლის თანახმადაც კოლეგიური საჯარო
დაწესებულება ვალდებულია ერთი კვირით ადრე საჯაროდ გამოაცხადოს მომავალი სხდომის, მისი
ჩატარების ადგილის, დროისა და დღის წესრიგის თაობაზე. განსახილველ შემთხვევაში კი ყველა
გასაჩივრებული აქტი გამოცემულია ერთსა და იმავე დღეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ განსახილველ
საკითხზე ადმინისტრაციული წარმოება არ არის ჩატარებული ადმინისტრაციული
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 15.1 მუხლის თანახმად
ობიექტისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საფუძველია მისი
ისტორიული ან კულტურული ღირებულება, დაკავშირებული მის სიძველესთან, უნიკალურობასთან
ან ავთენტიკურობასთან. ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ ვერ ხერხდება ობიექტის რაობის
სრულყოფილი განსაზღვრა, ასევე როდესაც მის ისტორიულ ან კულტურულ ღირებულებასთან
დაკავშირებული მონაცემები გადამოწმებას ან დამატებით შესწავლას საჭიროებს, მინისტრი
უფლებამოსილია მაინც შეიტანოს ობიექტი კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში. ამ
მომენტიდან მასზე ვრცელდება ამ კანონის VI და IX თავებით ძეგლის მიმართ დადგენილი
სამართლებრივი რეჟიმი. მითითებული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე,  იმ პირობებში,
როდესაც „ვერ ხერხდება“ (სინამდვილეში დადგენილი და დადასტურებულია მისი არსეობობა)
საყდრისი-ყაჩაღიანის ობიექტის რაობის სრულყოფილი განსაზღვრა და ობიექტი დამატებით
შესწავლას საჭიროებს მინისტრს მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე    საყდრისი-
ყაჩაღიანის ობიექტი უნდა შეეტანა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში ნაცვლად ამისა,
სსიპ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12
დეკემბრის #2/271 ბრძანებით განხორციელდა კანონის უხეში დარღვევით კულტურული
მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლისათვის  სტატუსის მოხსნა.

"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონი.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-ე მუხლი, 32-ე მუხლი.
....

2. sasarCelo moTxovna
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ბათილად იქნას ცნობილი საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 20154 წლის 12
დეკემბრის #03/266 ბრძანება.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ
ორგანოს სზაკ-ის 1.2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტისა და მასზე ვრცელდება ამ კოდექსის დებულებანი.
სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს - საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების
საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.

მიგვაჩნია, რომ საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12

დეკემბრის #03/266 ბრძანება გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით,

რის გამოც ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი. კერძოდ:

სზაკ-ის 601 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილია, თუ იგი
ეწინააღმდეგება კანონს ან არსებითად დარღვეულია მისი მომზადების ან გამოცემის
კანონმდებლობით დადგენილი სხვა მოთხოვნები. ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მომზადების ან გამოცემის წესის არსებით დარღვევად
ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა ამ კოდექსის 32-ე ან 34-ე
მუხლით გათვალისწინებული წესის დარღვევით ჩატარებულ სხდომაზე ან კანონით
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების სახის დარღვევით, ანდა კანონის ისეთი
დარღვევა, რომლის არარსებობის შემთხვევაში მოცემულ საკითხზე მიღებული იქნებოდა
სხვაგვარი გადაწყვეტილება.

სზაკ-ის 53.4 მუხლის თანახმად თუ ადმინისტრაციული ორგანო ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემისას მოქმედებდა დისკრეციული უფლებამოსილების
ფარგლებში, წერილობით დასაბუთებაში მიეთითება ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება,
რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის
გამოცემისას. ამავე მუხლის მეხუთე ნაწილის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო
უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე,
მტკიცებულებებზე ან არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი
ადმინისტრაციული წარმოების დროს.

სზაკ-ის 96.1 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული
წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და
გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე,
ხოლო ამავე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად დაუშვებელია, ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან
ფაქტი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული
ორგანოს მიერ.

საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებით უდავოდ არის დადგენილი და დადასტურებული,
რომ ადმინისტრაციულმა ორგანომ განსახილველ საკითხზე გადაწყვეტილება მიიღო
ზემოაღნიშნული სამართლის ნორმების უხეში დარღვევით, საქმისათვის არსებითი
მნიშვნელობის მქონე გარემოებების შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების გარეშე,
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გასაჩივრებული აქტით არ დგინდება რა არის ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების
საფუძველი, ასევე უხეშად არის დარღვეული ადმინისტრაციულ ორგანოში ადმინისტრაციული
წარმოების სზაკ-ით დადგენილი მოთხოვნები, ერთ დღეში სადავო საკითხზე გადაწყვეტილების
მიღება ნიშნავს იმას, რომ განსახილველ საკითხზე ადმინისტრაციულმა ორგანომ
ადმინისტრაციული წარმოება არ ჩაატარა კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

„კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 15.1 მუხლის თანახმად
ობიექტისათვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭების საფუძველია მისი
ისტორიული ან კულტურული ღირებულება, დაკავშირებული მის სიძველესთან,
უნიკალურობასთან ან ავთენტიკურობასთან. ამავე მუხლის მე-4 ნაწილის თანახმად, თუ ვერ
ხერხდება ობიექტის რაობის სრულყოფილი განსაზღვრა, ასევე როდესაც მის ისტორიულ ან
კულტურულ ღირებულებასთან დაკავშირებული მონაცემები გადამოწმებას ან დამატებით
შესწავლას საჭიროებს, მინისტრი უფლებამოსილია მაინც შეიტანოს ობიექტი კულტურული
მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში. ამ მომენტიდან მასზე ვრცელდება ამ კანონის VI და IX

თავებით ძეგლის მიმართ დადგენილი სამართლებრივი რეჟიმი. მითითებული ნორმის
შინაარსიდან გამომდინარე, იმ პირობებში, როდესაც „ვერ ხერხდება“ (სინამდვილეში
დადგენილი და დადასტურებულია მისი არსეობობა) საყდრისი-ყაჩაღიანის ობიექტის რაობის
სრულყოფილი განსაზღვრა და ობიექტი დამატებით შესწავლას საჭიროებს მინისტრს
მინიჭებული უფლებამოსილების საფუძველზე საყდრისი-ყაჩაღიანის ობიექტი უნდა შეეტანა
კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა სიაში ნაცვლად ამისა, ადმინისტრაციულმა ორგანომ
გასაჩივრებული აქტით კვლავ კანონდარღვევით ცნო ბათილად ცნობილი „საქართველოს
სსრ 1977 წლის კანონის ისტორიისა და კულტურის ძეგლების დაცვისა და გამოყენების
შესახებ” მოქმედების პერიოდში ისტორიისა და კულტურის ძეგლებად გამოცხადებული
ობიექტებისათვის კულტურის უძრავი ძეგლის სტატუსის მინიჭების შესახებ“ საქართველოს
კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის მინისტრის 2006 წლის 30 მარტის №3/133

ბრძანების დანართის რიგითი #2042 (საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო,

ბოლნისის მუნიციპალიტეტი). საყურადღებოა, რომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არ შეიცავს რაიმე დასაბუთებას, თუ რატომ
დაექვემდებარა ზემოაღნიშნული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
ბათილად ცნობას იმ პირობებში, როდესაც საქმის მასალებით უტყუარადაა დადგენილი და
დადასტურებული, რომ - საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო წარმოადგენს
კულტურული მემკვიდრეობის უძრავ ძეგლს და ამ უძრავი ძეგლის სტატუსთან დაკავშირებით
მიმდინარე ადმინისტრაციული სამართალწარმოება ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული.

სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. სზაკ-ის მე-5, მე-13, 53-ე, 96-ე, მე-60 პრიმა მუხლები." კულტურული
მემკვიდრეობი შესახებ" საქართველოს კანონი.
....

3. sasarCelo moTxovna

ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ
სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს შორის 2014 წლის 8 აპრილის #01
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების 1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:
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საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს სზაკ-ის
1.2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტისა და მასზე ვრცელდება ამ კოდექსის დებულებანი.

სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ზ" ქვეპუნქტის თანახმად ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არის
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ საჯარო უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით ფიზიკურ
ან იურიდიულ პირთან, აგრეთვე სხვა ადმინისტრაციულ ორგანოსთან დადებული სამოქალაქო-
სამართლებრივი ხელშეკრულება; განსახილველ შემთხვევაში გასაჩივრებული ხელშეკრულება
წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ხელშეკრულებას, ვინაიდან იგი დადებულია ადმინისტრაციულ
ორგანოებს შორის საჯარო უფლებამოსილების დელეგირების მიზნით.

სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს - საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების
საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.

საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12 დეკემბრის #03/266

ბრძანება გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, ასევე საქართველოს
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსა და კულტურისა და ძეგლთა
დაცვის სამინისტროს შორის 2014 წლის 8 აპრილის #01 ადმინისტრაციული ხელშეკრულების
1-ლი მუხლის 1-ლი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ
კანონმდებლობას, რის გამოც ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი.

სზაკ-ის 66-ე მუხლით განსაზღვრულია სპეციალური მოთხოვნები, რომელსაც უნდა
აკმაყოფილებდეს ადმინისტრაციული ხელშეკრულება. კერძოდ, სზაკ-ის 66.1 მუხლის თანახმად
ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებისას ადმინისტრაციული ორგანო მოქმედებს მხოლოდ
კანონით მისთვის მინიჭებულ უფლებამოსილებათა ფარგლებში. ამავე მუხლის მე-2 ნაწილის
თანახმად  ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დადებული ადმინისტრაციული ხელშეკრულება არ
უნდა ეწინააღმდეგებოდეს საქართველოს კონსტიტუციასა და კანონმდებლობას, ხოლო სზაკ-ის 66.3
მუხლის თანახმად დაუშვებელია ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით საქართველოს
კონსტიტუციის მეორე თავში მითითებული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევა.

"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონი, საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დებულება. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული
სააგენტოს დებულება.სასკ-ის 25-ე პრიმა მუხლი.

....

4. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2015 წლის 09 მარტის
#21790 გადაწყვეტილება (წერილი), რომლითაც განუხილველად იქნა დატოვებული ა(ა)იპ "მწვანე
ალტერნატივა"-ს 2015 წლის 09 თებერვლის ადმინისტრაციული საჩივარი.

საქართველოს მთავრობა წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს თანახმად სზაკ-ის 1.2 მუხლის
„ა“ ქვეპუნქტისა და მასზე ვრცელდება ამ კოდექსის დებულებანი.
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სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს - საქართველოს მთავრობას უფლება არ
აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება. მიგვაჩნია,
რომ საქართველოს მთავრობის  ადმინისტრაციის 2015 წლის 09 მარტის #21790 გადაწყვეტილება
გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით და სზაკ-ის მე-601 მუხლის თანახმად
ექვემდებარება ბათილად ცნობას, ვინაიდან საქმის მასალებით უდავოდ არის დადასტურებული,
რომ ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-მ  2015 წლის 20 თებერვალს ჩააბარა ფოსტას დადგენილი წესით
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განსაზღვრული 5 დღიანი ვადის დაცვით ჩააბარა მოსაზრებები
ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით. ამ მოსაზრებების წარდგენისათვის
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განსაზღვრული  5 დღიანი ვადა იწურებოდა 21 თებერვალს.

მიგვაჩნია, რომ განსახილველ შემთხვევაში ადმინისტრაციულმა ორგანომ არასწორად გამოიყენა
სზაკ-ის 185-ე და 83.5 მუხლის დებულებები, ვინაიდან ადმინისტრაციული საჩივრის განუხილველად
დატოვების წინაპირობები მკაცრად არის რეგლამენტირებული სზაკ-ის 182-ე მუხლით, რაც
გამორიცხავს ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორის მიერ მოსაზრებების წარუდგენლობის გამო
ადმინისტრაციული საჩივრის განუხილველად დატოვების შესაძლებლობას. მით უფრო იმ
პირობებში, როდესაც უტყუარადაა დადასტურებული, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორის
მიერ ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განსაზღვრული 5 დღიანი ვადის დაცვით წარდგენილია
მოსაზრებები დადგენილი წესით.

მაშასადამე, ადმინისტრაციული საჩივართან დაკავშირებით დადგენილ ვადაში წარდგენილია
მოთხოვნილი მოსაზრებები, რომლითაც კიდევ ერთხელ დასაბუთებულია და დამტკიცებული, რომ
ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორი წარმოადგენს დაინტერესებულ პირს. ადმინისტრაციულმა
ორგანომ ამგვარი ფორმით აარიდა თავი ადმინისტრაციულ საჩივარში სადავო ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის - საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2014 წლის 12
დეკემბრის #03/266 ბრძანების ბათილობის საფუძვლებთან დაკავშირებით წარმოდგენილ
საფუძვლიანი პრეტენზიების განხილვა, გამოკვლევ-შეფასებასა და გადაწყვეტილების მიღებას.

სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები."გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ
სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ" კონვენცია. "კულტურული
მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონი.

5. ბათილად იქნეს ცნობილი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015
წლის 27 თებერვლის #03/55 ბრძანება, რომლითაც ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს
ადმინისტრაციული საჩივარი  დატოვებული იქნა განუხილველად.

საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ
ორგანოს სზაკ-ის 1.2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტისა და მასზე ვრცელდება ამ კოდექსის დებულებანი.

სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს - საქართველოს კულტურისა და
ძეგლთა დაცვის სამინისტროს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ
განახორციელოს რაიმე ქმედება.
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მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული აქტი - საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს
2015 წლის 27 თებერვლის #03/55 ბრძანება გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში
დარღვევით, რის გამოც სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლის საფუძველზე ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი.
"გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის,
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის  შესახებ" კონვენციის 2.3 მუხლის,
"კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონის, ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"ს
წესდების თანახმად დადგენილი და დადასტურებულია, რომ ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"
წარმოადგენს დაინტერესებულ პირს და მაშასადამე, ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენაზე
უფლებამოსილ პირს.  აღნიშნულთან დაკავშირებით დასაბუთებული მოსაზრებებია წარდგენილი
2015 წლის 20 თებერვალს მხარის მიერ სამინისტროში, რომლის გამაბათილებელ არც ერთ
არგუმენტს არ შეიცავს   გასაჩივრებულ აქტი.

ასევე უსაფუძვლოა და არ უნდა იქნეს გაზიარებული გასაჩივრებული აქტის  დასკვნა მასზედ, რომ
ადმინისტრაციული საჩივარი  სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს"
2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანების ბათილად ცნობის მოთხოვნით წარმოდგენილია
გასაჩივრების ერთთვიანი ვადის დარღვევით და რომ ადმინისტრაციული საჩივარი წარმოდგენილი
უნდა ყოფილიყო არაუგვიანეს 2015 წლის 12 იანვრისა.

ადმინისტრაციული საჩივარი ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს მიერ სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს" 2014 წლის 12 დეკემბრის #2/271 ბრძანების
ბათილად ცნობის მოთხოვნით სამინისტროში წარდგენილია 2014 წლის 09 თებერვალს ანუ სზაკ-ის
180-ე და 58-ე მუხლების მოთხოვნათა დაცვით - მისი ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის
ვადაში. გასაჩივრებული აქტი და ადმინისტრაციული წარმოების მასალები მოსარჩელეს ჩაჰბარდა
2015 წლის 09 იანვარს. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ისიც, რომ ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს
ადმინისტრაციული საჩივრის მოთხოვნა გარდა ზემოაღნიშნული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობისა ასევე იყო - სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული
საკითხების სექციის 2014 წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილების - საქართველოს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსათვის რეკომენდაციით მიმართვის შესახებ, რომ
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს „საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღარო“-ს მოეხსნას
კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი და

სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 12 დეკემბრის
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობა, რომლითაც შპს RMG Gold-ს მიეცა თანხმობა არქეოლოგიური
ობიექტის აღების(დაშლის) შესახებ. აღნიშნულ მოთხოვნებზე სამინისტრომ საერთოდ არ იმსჯელა,
რაც გასაჩივრებული გადაწყვეტილების კანონსაწინააღმდეგოდ გამოტანილად მიჩნევისა და მისი
ბათილობის საფუძველია.

სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. "კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ" საქართველოს კანონი,
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დებულება. სსიპ კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დებულება.
....
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mtkicebiTi Suamdgomlobebi
SeniSvna-20

mowme faqtobrivi garemoeba(ebi)

eqsperti faqtobrivi garemoeba(ebi)

specialisti faqtobrivi garemoeba(ebi)

SeniSvna-21

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, mtkicebulebaTa warmodgenis gadavadebis Taobaze.

1.
SeniSvna-22

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.

1. დაევალოს მოპასუხეებს სადავო ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებთან დაკავშირებით
ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების სრულყოფილად წარმოდგენა.

SeniSvna-23

sxva saxis Suamdgomlobebi
SeniSvna-24

1. moTxovna

argumentacia:

....

2. moTxovna

argumentacia:

....

dagWirdebaT Tu ara Tqven an/da dasabarebel pirs Tarjimani saqmis zepiri ganxilvisas?

diax vis? romeli enis mcodne?
ara

...

20 შუამდგომლ ობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლ ოსადმი კონკ რეტული პროცესუალური მოქმე დების განხორციელების მოთხოვნით. შ უამდგომლობა უნ და იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრე ტულად უნ და მიეთი თოს მოთხოვნა და მისი არგუმენ ტაცია, რომელიც უნ და შეეხებოდეს შუამდგომლ ობაში დასმულ საკითხთან უშუალო კავშირში მყ ოფ გარემოებებს. მტკიცები თი შუამდგომლ ობები შეეხება მტკიცებულებებს.21 ზემოთ მოცემულია საქმის ზეპირ მოსმენაზე მ ოწმეთა, ექსპერტთა და სპეციალისტთა მოწვევის გრაფები. მა რცხენა მხარეს იწერება მოსაწვევი მოწმის, ექსპე რტის ან/და სპეციალისტის სახელი და გვა რი, ხოლ ო მარჯვენა მხარეს - დავის იმ ფაქტობ რივ გარემ ოებათა ნომ რები, რომლებსაც მიგაჩნიათ, რომ დაადასტურებენ აღნიშნული პი რები.22 თუკი საპატიო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას, შეგიძლია თ იშუამდგომლოთ სასამართლ ოს წინაშე, რა თა მან მოგცეთ გონივრული ვადა მის წარსადგენად. ვალდებული ხა რთ, შ უამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)წარმოდგე ნის შეუძლებლობის საპატიო მიზეზი; (3)გონივრული ვადა მის წარმ ოსადგენად. თი თოეულ ამგვა რ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამ დგომლობები მიეთითება სა თითაოდ (პუნქტობ რივად) და ინ ომრება თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით.23 თუკი საკუთარი ძალებით ვე რ შეძელით მტკიცებულების მი ღება იმ პირისაგან, ვისთანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამ დგომლოთ სასამართლ ოს წინაშე, რათა სასამართლომ გამოითხ ოვოს ი გი. ვალდებული ხართ, შუამდგომლ ობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დავის იმ ფაქტობრივ გა რემოებათა ნ ომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკიცებულები თ; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი და გვარი (სახელწოდება) და მისი საცხ ოვრებელი ადგილი (ფაქტობ რივი ადგილსამყოფელი); (4)რა საფუძვლი თ გე თქვათ უარი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მ ტკიცებულება თქვენ მიერ მი თითებული პირის ხელ თაა. თითოეულ ამგვა რ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამ დგომლობები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობ რივად) და ინომ რება თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით.24 ამ გრაფაში შეგიძლია თ ჩაწეროთ ნებისმიერი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირის ჩაბმის თაობაზე). თი თოეული შ უამდგომლობა უნ და მიუთი თოთ ნათლად და ლაკონურად. მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად, არაბული ცი ფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავ დეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის არგუმენტაციას. მოცემ ულ ფორმაში არსებ ობს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა. ორზე მე ტი შუამდგომლობის მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი.
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sarCelis fasi
SeniSvna-25

— lari

saxelmwifo baJi
SeniSvna-26

— 100 lari

saxelmwifo baJis gadaxdis wesi

saxelmwifo baJi Seitaneba saxelmwifo biujetSi, xazinis erTian angariSze:

bankis kodi: TRESGE22
angariSis #: 200122900 (ix. saxazino kodebi)

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan? diax ara

romeli norma?

mtkicebuleba:

2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze:
5.

SeniSvna-27

gamoiyeneT Tu ara, sasamarTlosaTvis momarTvamde, administraciuli saCivris erTjeradad

wardgenis SesaZlebloba?

diax mtkicebuleba: administraciuli saCivari

ara radgan

Tqvens interesSi Sedis saqmis morigebiT damTavreba. morigeba warmoadgens davis gadawyvetis

yvelaze swraf, efeqtur da iaf saSualebas. amasTan, geZlevaT SesaZlebloba, Tavad

gansazRvroT davis Sedegi, aseve, aRmofxvraT konfliqti erTmaneTs Soris.

sasamarTlo sxdomamde mxareTa morigebis SemTxvevaSi mxareebi mTlianad Tavisufldebian

saxelmwifo baJis gadaxdisagan, xolo sasamarTlo sxdomaze morigebis SemTxvevaSi

saxelmwifo baJis odenoba naxevrdeba.

mourigeblobis negatiuri Sedegebia:

» rTuladganWvretadi Sedegi;

» xangrZlivi sasamarTlo procesi;

» sasamarTlo xarjebi;

» sasamarTlosgareSe xarjebi;

» yoveldRiuri xarjebi.
.

Tanaxma xarT Tu ara, rom saqme daamTavroT morigebiT?

diax morigebis pirobebi:

ara radgan davis sagnidan gamomdinare mxareTa Soris morigeba SeuZlebelia

25 სარჩელის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება სასამართლოს სარჩელზე გა დასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზ ღვრაში. სარჩელის ფასის დაანგარიშების წესი მოცემულია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 41 -ე მუხლ ში.26 სახელმწიფო ბაჟი არის შენატანი საქართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პ როცესის წარმართვისათვის. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობები და დგენილია სამოქალაქო საპ როცეს ო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწი ფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კან ონის მე-4 მუხლებით. სახელმწ იფო ბაჟის ოდენ ობა პირველი ინსტანციის სასამართლ ოში არ უნ და აღემატებ ოდეს ფიზიკურ პირთათვის 30 00 ლარს, ხ ოლო ი ურიდი ულ პირთა თვის - 500 0 ლარს. ვალდებული ხა რთ, სა რჩელს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულად გადახ დის დამადასტურებელი დოკუმენ ტი ან მიუთითოთ, რომ კან ონი გათავისუფლებთ მისი გადახ დისაგან, ან წარმ ოადგინ ოთ შუამ დგომლობა ბაჟის გადახდისა გან გათავისუფლების, მისი ოდენობის შემცი რების ან/და გადახ დის გადავადების მოთხოვნი თ. წინააღმდე გ შემთხვევაში, თქვენს სარჩელ ზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლ ო არ მიი ღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის ა ღმოფხვრამდე.27 შემთხვევები, როდესაც კანონი გა თავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისა გან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კ ოდექსის 46-ე, ადმინისტრა ციული საპროცესო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლებით. ამასთან, სასამ ართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრივი მდგომა რეობის გა თვალისწინებით (რაც უნ და დასტურდებ ოდეს შესაბამისი უტყუარი მ ტკიცებულებებით), გაგა თავისუფლ ოთ ბაჟის გადახ დისაგან, შეგიმციროთ მისი ოდენ ობა ან გადაგივა დოთ გადახ და. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მ ოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრები თ.
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SeniSvna-28

28 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის მორიგებით დამთავრებას თან დაკავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში მიუთი თეთ, თუ რა პირობებით ხართ თანახმა მორი გებაზე. უარის შემ თხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთი თოთ უარის მ ოტივებზე). ადმინის ტრაციული ორგანო მხოლ ოდ იმ შემ თხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდე გება საქართველ ოს კანონმდებლ ობას.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan dava mosarCelisaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania.ara

SeniSvna-29

ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

25 wuTze meti radgan დავა განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონეა
ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?

I sxdomaSi radgan saxezea administraciuli organos mier sajaro uflebamosilebis

ganxorcieleba kanondarRveviT.
SeniSvna-30

Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos daCqarebuli wesiT?

diax

radganara

SeniSvna-31

Tqven mier miTiTebul romel misamarTze isurvebdiT sasamarTlo Setyobinebis miRebas?

ZiriTad misamarTze drois optimaluri Sualedi: 14:00 - 18:00

Tanaxma xarT Tu ara, rom werilobiTi masalebi miiRoT eleqtronuli fostis meSveobiT?

diax

radganara

SeniSvna-32

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-33 SeniSvna-34

დანართი 1. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის
№ 03/108 ბრძანება - 1 ფურცელი.

დანართი 2. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 28 მაისის #03/82
ბრძანება - 2 ფურცელი.

დანართი 3. კომისიის დასკვნა - 7 ფურცელი.

დანართი 4. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2013 წლის
18 ნოემბრის განჩინება - 2 ფურცელი.

დანართი 5. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის
13 ივნისის გადაწყვეტილება - 15 ფურცელი;

29 წარმოადგინე თ თქვენი მ ოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გა რეშე განხილვის თაობაზე. ზეპირი მოსმენის გა რეშე საქმის განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფა დ გა დაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მ ოპასუხის თანხმობის შემ თხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია, მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე განიხილოს ზეპი რი მოსმენის გა რეშე.30 მოცემული გრაფის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლ ომ საქმე განიხილოს ზეპირი მ ოსმენის გარეშე. პ ოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება მთავარი სხდომის უშუალოდ თქვენ თვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევთ 2 5-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მეტ სხ დომას, ვალდებული ხა რთ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარე ობს თქვენი საქმის სპეციფიკური სი რთულე . ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლოსა თვის სავალდებულო ა რაა თქვენ მიერ მი თითებული დრო და სხდომათა რაოდენობა.31 დაჩქარებული წესით საქმის განხილვის დროს სასამართლ ო უფლებამოსილია: (1)შეამოკლოს მოპასუხის მიერ თავისი შესაგებლის ან შეგებებული სარჩელის წარდგენის ვადა; (2)მესამე პირს არ განუსაზღვ როს ვადა სა რჩელზე საკუთარი მ ოსაზრებების წარდგენისათვის; (3)ა რ დაადგინოს მხარეების მიერ ექსპე რტის დანიშვნასთან დაკავშირებით საკუთა რი მოსაზრებების წარდგენის ვადა; (4)შეუმ ოკლოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნასთან დაკავშირებით საკუთარი მ ოსაზრებების წარდგენის ვადა.32 შეგიძლიათ განაცხადოთ თანხმობა, რომ წერილ ობითი მასალები გადმ ოგეგზავნოთ ელექ ტრონული ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნველყ ოფს მა თ უფრო დროულ მ ოწოდებასა და კომ ფორტულ ხელმისაწვდომობას. ამავე დროს, სასამართლოს სპეციალური პროგრამა დროის რეალურ რეჟიმში მოგაწვ დით ინ ფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე.33 ვალდებული ხართ, სა რჩელს დაურთოთ მასში მითი თებული ყველა მტკიცებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, საპატი ო მიზეზის გამ ო, ვერ ახერხებ თ მათ წა რმოდგენას და ა ღნიშნულის თაობაზე მიუთითე თ მტკიცებით შ უამდგომლობათა ნაწილში. წე რილობითი მ ტკიცე ბულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნის სახით. თუ წერილ ობითი მტკიცებულების დედანი უცხ ო ენაზეა შედგენილი, იგი უნდა ი თარგმნ ოს ქართულად (ა ფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). ნორმა ტიული მასალის დართვა სარჩელზე მხოლ ოდ განსაკუთრებით გამ ონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული. თანდა რთული საბუთები იწერება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ (მაგ. დანართი 1, დანართი 2, ...). თი თოეული საბუთის გასწვრივ მიუთითე თ ფურცლების რაოდე ნობაზე, ხოლო ნუსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რა ოდენ ობაზე. თი თოეულ თანდა რთულ საბუთს ზედა მა რჯვენა კუთხეში უნდა წააწე როთ - ,, დანართი X”. დანა რთის ნ ომერი უნ და ემთხვეოდეს სარჩელის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგი თობას.34 სასამართლოს უნ და წარუდგინოთ სარჩელისა და თანდა რთული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი მ ოპასუხეც არის საქმეში. წინააღმდე გ შემთხვევაში თქვენს სარჩელზე შესაძლ ოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლ ო არ მიი ღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხა რვეზის აღმ ოფხვრამ დე.
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დანართი 6. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2015 წლის
02 მარტის განჩინება __ფურცელი.

დანართი 7. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური
დირექტორის 2015 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილი - 1 ფურცელი.

დანართი 8. კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს სტრატეგიული საკითხების სექციის 2014 წლის 12
დეკემბრის სხდომის ოქმი - 10 ფურცელი.

დანართი 9. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2015 წლის 12
დეკემბრის #2/271 ბრძანება - 1 ფურცელი.

დანართი 10. სსიპ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური
დირექტორის 2015 წლის 12 დეკემბრის #05/09/1857 წერილი - 1 ფურცელი.

დანართი 11. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს 2014
წლის 12 დეკემბრის გადაწყვეტილება - 1 ფურცელი.

დანართი 12. საქართველოსა და კულტურის ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2015 წლის 12 დეკემბრის
#03/266 ბრძანება -1 ფურცელი.

დანართი 13. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 09 იანვრის #01 ოქმი - 3
ფურცელი.

დანართი 14. გიორგი მინდიაშვილის 2014 წლის 08 იანვრის მიმართვა - 1 ფურცელი.

დანართი 15. ობიექტის სააღრიცხვო დოკუმენტაცია - 21 ფურცელი.

დანართი 16. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის  სამინისტროს კულტურული
მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს არქეოლოგიური სექციის 2014 წლის 27 იანვრის #02 ოქმი 10
ფურცელი.

დანართი 17. 2015 წლის 09 თებერვლის ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული საჩივარი
- 10 ფურცელი.

დანართი 18. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 2015 წლის 27
თებერვლის #03/55 ბრძანება - 3 ფურცელი.

დანართი 19. ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს 2015 წლის 20 თებერვლის წერილობითი მოსაზრებები
- 25 ფურცელი.

დანართი 20. 2015 წლის 09 თებერვლის ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს ადმინისტრაციული
საჩივარი - 9 ფურცელი.
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დანართი 21. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის 2015 წლის 09 მარტის #21790
გადაწყვეტილება (წერილი) - 1 ფურცელი.

დანართი 22. ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა"-ს 2015 წლის 20 თებერვლის წერილობითი მოსაზრებები,
მისი ჩაბარების დოკუმენტი - 4 ფურცელი.

დანართი 23. ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა"-ს ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან - 2 ფურცელი;

დანართი 24. რწმუნებულება - 1 ფურცელი

დანართი 25. სახელმწიფო ბაჟის გადახდის ქვითარი- 1 ფურცელი.

furclebis saerTo raodenoba: 133
....
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sarCelis formaluri gamarTuloba
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT sarCelis formalur (da ara
Sinaarsobriv) mxares. gaiTvaliswineT, rom nebismieri pirobis daucveloba SesaZloa gaxdes Tqvens

sarCelze xarvezis dadgenisa da SemdgomSi mis miRebaze uaris Tqmis safuZveli.

diax ara

1. miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT sarCeli.

2. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis

saxeli, gvari (saxelwodeba), piradi (saidentifikacio) nomeri da ZiriTadi misamarTi

(faqtobrivi adgilsamyofeli).

3. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis
alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni,

mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi.

4. miTiTebulia sxdomaze dasabarebeli piris saxeli, gvari, ZiriTadi misamarTi,
alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni,

mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi. miTiTebulia sakontaqto piris monacemebi.

5. miTiTebulia davis sagani.

6. miTiTebulia sarCelis fasi.

7. miTiTebulia Tqveni (sasarCelo) moTxovna.

8. miTiTebulia sarCelisaTvis TandarTuli sabuTebis nusxa.

9. sarCels erTvis TandarTuli sabuTebis nusxaSi miTiTebuli yvela dokumenti, garda

im SemTxvevisa, rodesac mtkicebulebis warmoudgenloba sapatio mizeziTaa
gamarTlebuli.

10. sarCels erTvis saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli dokumenti an

warmodgenilia Suamdgomloba saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebis, misi

odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze.

11. miTiTebulia Tqveni mosazreba saqmis zepiri mosmenis gareSe ganxilvis Taobaze.

12. sarCels erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli dokumenti (Tu

sarCeli Seaqvs warmomadgenels).

13. sarCeli xelmowerilia.

14. sarCeli da TandarTuli dokumentebi warmodgenilia imdeni asliT, ramdenic
mopasuxea.

mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis

sarCeli formalurad
gamarTulia:

sarCeli formalurad araa
gamarTuli: xelmowera saxeli da gvari

punqtebis CamonaTvali
....
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gTxovT, gaiTvaliswinoT!

sasamarTloSi saqmis ganxilva mimdinareobs Tanasworobisa da SejibrebiTobis principis

safuZvelze _ Tqven gekisrebaT rogorc faqtebis miTiTebis, aseve maTi damtkicebis tvirTi.

saqmis saboloo Sedegi damokidebulia imaze, Tu rogor daasabuTebT Tqvens pozicias da

romeli mtkicebulebiT daadasturebT maT anu warmatebas ganapirobebs Tqveni profesionalizmi

da Tqvens mier warmodgenili mtkicebulebebi.

Cemi (Cemi marwmuneblis) codnis, informirebulobisa da rwmenis saukeTeso gamovlinebiT, am

formaSi faqtebi mivuTiTe sruli saxiT da isini Seesabameba sinamdviles. vacnobiereb, Tu ra

SedegTan aris dakavSirebuli monacemebis araswori an/da arasruli miTiTeba.

ნინო გუჯარაიძე,
ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას
აღმასრულებელი დირექტორი

30.03.2015

xelmowera xelmomweris saxeli da gvari Se sebis TariRi

Sevsebuli forma SegiZliaT CaabaroT sasamarTlos kancelariis (misaRebis) moxeles an gamoagzavnoT fostis

meSveobiT. sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs 09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT.

.


