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..  
 

 

 
 

sarCeli 
administraciul saqmeze 

 

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 

administraciul saqmeTa kolegia 
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis 

 
 

Stampis adgili 

 

 
mosarCele: SeniSvna-1 

ზაზა წიკლაური 
 

            

saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-2 

            
alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mosarCelis warmomadgeneli: SeniSvna-4 
                  
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri 
 

piradi nomeri ZiriTadi misamarTi 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mopasuxe: SeniSvna-5 
1. საქართველოს მთავრობა;  
2. საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტრო 

      1. თბილისი, 0114, ინგოროყვას ქ. 7; 
2. თბილისი, გ. გულუას ქ. 6   

saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-6 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

sakontaqto piri: SeniSvna-7 
                        
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  

.... 

                                                           

1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ად მინ ისტრ აციულ ი ორგანო, ფიზ იკურ ი ან იურ იდიული პ ირი,  ან ორგან იზაც ია, რომელიც არ არის იურ იდიული პ ირი), ვ ის აც მ იგაჩ ნიათ, რომ გაქვთ მართებულ ი მოთხოვნ ა მოპასუხის მ იმ ართ და ს ასამ ართლო წესით ითხოვთ ამ უფლებაში აღდგენას. ადმ ინისტრაც იულ ს ამართლებრივ დავ აში ერთი მ ხარე მ აინც ადმ ინ ისტრაც იულ ი (საჯ არო) უფლებამოს ილების მ ატარებელ ი სუ ბიექტ ია.  2 სასამართლო უფლებამოსილ ია,  სარჩელ ი განუხილველად დატოვოს,  თუ თქვენ არ მ იუთ ითებთ ან არას წორად მ იუთითებთ თქვენს ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ ად გილ სამყოფელზე). მ ისამ ართის შეცვლის შემთხვევ აში აღნ იშნულ ის თაო ბაზე დ აუყოვნებლ ივ უ ნ და შეატყობინოთ ს ას ამართლოს.  
3 ,,ალტერნატ იულ ი მ ისამ ართის ” ველში მიეთ ითება ის  ადგილ ი, რომელსაც ძ ირით ადი მის ამ ართის (ფაქტობრ ივ ი ად გილს ამყოფლის) თ ანადროულ ად იყენე ბთ ჩვეულებრივ საც ხოვრებლად (ს აქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულ ად იქნება შესაძლე ბელი თ ქვენთან დაკ ავშირება.  4 შესაძლებელ ია გყავდეთ კანონის მიერ ი (მაგ.  მშობლები) ან გარ იგებისმ იერი წარმომ ადგენელ ი (ნებისმიერ ი პირ ი). თუ ს არჩელის აღძვრის მომენ ტის ათვ ის აყვ ან ილი გყავთ წარმომად გენელი, სარჩელში უნდ ა მ იუთ ითოთ, როგორც თქვენი და მოპ ასუ ხის, ასევე, წარმომადგენლის მონ აცემები.  თუ სარჩელ ი შე აქვს თქვენს წარმომ ადგენელს,  მაშინ მ ან უ ნდა მ იუთ ითოს როგორც საკუთარ ი დ ა მოპას უხის, ასევე, თქვენი (მ არწმუნებლ ის) მონ აცემები.  ამ ავე დროს, წარმომადგე ნელმა ს არჩელს უნდ ა დაურთოს წარმომ ადგენლობითი უფლებამოს ილ ების დ ამად ასტურებელ ი დოკუმენ ტი (მ აგ. დ აბადების მოწმობა, მ ინდობილობა,  ამონ აწერი სამეწარმეო რეესტრიდ ან).  
5 მოპასუხე არის ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანო, ფ იზ იკური ან იურიდ იულ ი პ ირი, ან ორგანიზ აც ია, რომელ იც არ არ ის იურიდ იულ ი პ ირი, რომელმ აც მიგაჩნ იათ, რომ ხელყო თქვენი უფლება ან/დ ა კანონით დ აცულ ი ინ ტერესი.  6 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს არჩელი გან უხილველად დ ატოვოს, თუ  არ მ იუთითე ბთ ან არასწორ ად მ იუთითებთ მოპ ასუ ხის  ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ ადგილსამყოფელზე).  
7 საკონტაქტო პ ირად შე გიძლიათ მიუთითოთ ნებისმ იერ ფიზ იკურ პირზე, რომელ იც არ მონ აწილეობს დ ავაში, მ აგრ ამ, ნ ათესაურ ი, მეგობრულ ი თუ ს ხვ ა სახის ურთიერთობიდან გამომდ ინ არე, შეძლებს დ აეხმ აროს სასამ ართლოს თქვენთან დაკ ავშირებაში. საკონტ აქტო პირის მით ითება არ არის ს ავ ალდებულო, თუმც ა შედ ის თქვენსავე ინტერესში, რ ადგან  ხელს უწყობს დ ავის დროულ განხილვას .  8 ორი ან მეტ ი მოს არჩელის, მოს არჩელის  წარმომ ადგენლ ის ან მოპას უხის არსებობისას, თ ითოეული მათგან ის პ ირად ი და საკონტ აქტო მონაცემები უ ნდა დ აიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით (იხ. ს არჩელის ს ან იმუშო ფორმა). ალტერნატიული მ ის ამართ ის, ს ამუშაო ად გილ ის დ ა ს ამუშაო ად გილ ის მ ის ამართის, ტელეფონის,  ფაქსისა დ ა ელექტრონული ფოსტ ის მ ით ითება არაა სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყობს  თქვენს დავ აზე სწრ აფი დ ა ეფექტური მ ართლმსაჯ ულების განხორციელე ბას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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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 

 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისობა საქართველოს 
კანონმდებლობასთან. 
 

qvemoT miuTiTeT Tqvens kanonier interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra. 

      
SeniSvna-12 

davis arsis mokle mimoxilva 
SeniSvna-13 

 
2015 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს სხდომა, რომელზეც 
განიხილეს „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ელექტროგადამცემი ხაზის 
„დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლების საკითხი. საბჭოს წევრების სრული უმრავლესობის თანხმობით მიღებულ იქნა 
გადაწყვეტილება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის 
„დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლების შესახებ.   2016 წლის 5 იანვრის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის #Nი11 ბრძანებით „სს „საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემა“ გათავისულფდა ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის 
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან.  
 

2016 წლის 16 თებერვალს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსის მიერ 
დამტკიცდა ეკოლოგიური ექპერტიზის დადებითი დასკვნა 110 კილოვატიანი (220 

კილოვატიან გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს რეკონსტრუქციის, 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე.  
 

2016 წლის 19 თებერვალს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრმა, გიგლა აგულაშვილმა, „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის 

                                                           

9 შეგიძლ იათ ს ას ამართლოს წინ აშე იშუამდგომლოთ თქვენი ს აქმ ის ზეპ ირი მოსმენ ის ას მოწმეების, ექსპერტების, სპეც იალ ისტე ბის ან /და თ არჯიმნების მოწვევ ის თაო ბაზე. შუამ დგომლობებს ეთმო ბა ც ალკე გვერდი, ამ გრაფაში კ ი უნდ ა მ იუთითოთ მ ხოლოდ დას აბარებე ლ პირთა სტ ატუს ი, მ ათი პირადი დ ა ს აკონტაქტო მონ აცემები.  
10 ორი ან მეტ ი დ ასაბარებელ ი პ ირის მ ით ითების ას თ ითოეული მ ათგანის სტ ატუს ი, პ ირად ი და ს აკონტ აქტო მონაცემები უ ნდა დ აიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ც იფრებით (იხ. ს არჩელის ს ან იმუშო ფორმა).  11 დავის საგან ი არ ის თქვენ ი სას არჩელო მოთხოვნ ის სამართლებრივი არსი.  ადმ ინ ისტრაც იულ ი დავ ის ს აგან ი შე იძლება იყოს: (1)ად მინ ისტრ აციულ -სამ ართლებრივ ი აქტ ის შესაბამ ისობა საქ ართველოს კანონმდებლობასთ ან; (2)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ხელშეკრულების დ ადება, შესრულება ან შეწყვეტ ა; (3)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანოს  ვალდებულება ზიან ის ან აზ ღაურების,  ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გამოცემ ის ან სხვ ა რაიმე ქმედების განხორციელე ბის თ აობაზე; (4)აქტ ის არ არად აღიარების,  უფლების ან სამ ართალურთიერთო ბის არსებობა-არ არსებობის დად გენა; (5)ს ხვა ს აქმეები, იმ სამართლებრივ  ურთიერთობებთან დაკ ავშირებით, რომლებიც აგრეთვე გამომდინ არეობს ადმინ ისტრ აციულ ი ს ამ ართლის კანო ნმდებლობიდან.  
12 აღიარებითი სარჩელ ი შე იძლება აღიძრ ას აქტის არარ ად აღიარების, უფლების ან ს ამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის დ ადგენ ის თაობაზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონ იერი ინტერეს ი. აღიარებითი სარჩელ ით სას ამართლოს ადმი მიმ ართვა დ ას აშვებია მანამ, სან ამ წამო ჭრილ ი დავ ის გამო თქვენ ი უფლება დაირღვევ ა. აღიარებით ი ს არჩელის აღძ ვრის ას უნდ ა მ იუთითოთ იმის შეს ახებ, თუ  რა კანონ იერ ი ინ ტერესი გაქვთ დავის ს აგანთან დაკ ავშირებით დ ა ს არჩელის დ აკმაყოფილე ბის შემთხვევ აში, როგორ უზრუნველყო ფთ თქვენი უფლების დ აცვას. აღიარებითი სარჩელი არ შე იძლება აღიძრას, თუ  თქვენ შეგიძლიათ აღძრ ათ სარჩელ ი: (1)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის ბათილ ად ცნობის ან  ძალ ადაკ არგულ ად გამოცხადე ბის  მოთხოვნ ით; (2)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივ ი აქტ ის გამოცემ ის მოთხოვნ ით; (3)ისეთ ი მოქმედების განხორციელე ბის ან ისეთი მოქმედების აგან თავის შეკავების მოთ ხოვნით, რომელ იც არ გულის ხმობს ინდ ივიდუალ ური ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ას.  13 დავის არს ის მოკლე მიმო ხილვ ა წარმოად გენს მ აქსიმ ალურად კონკრეტულ დ ა ლაკონ ურ მით ითებას  სად ავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოეცით სარჩელის არს ი, ზოგადად  ის აუბრეთ იმის შესახებ, თუ  რამ გამო იწვ ია ს ასამართლოსათვ ის მ იმ ართვის აუცილე ბლობა და თქვენი რომელ ი უფლება იქნ ა დარ ღვეულ ი. აღნ იშნულ ი გრაფის შევსება მ იზნად ის ახავს ს ასამართლოსათვ ის ს აქმესთან დ აკავ შირებით ინფორმაციის მ იწოდებას, რამაც ხელ ი უნდ ა შე უწყოს დავ ის არსის  აღქმას ა დ ა მოსამ ართლის შინაგან ი რწმენ ის ჩამოყალიბებას. მ ოცემულ გრაფაში ს იმბოლოთა რ აოდენობა შეზ ღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 3200 სიმბოლო - 40 ხაზ ი).  
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მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მიიღო გადაწყვეტილება 2016 წლის 16 თებერვლის #7 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დამტკიცების თაობაზე.  
 
იმის გათვალისწინებით, რომ წარმოვადგენ ყაზბეგის რაიონის მკვიდრს, სადაც უშუალოდ 

ხორციელდება არა ელექტროგადამცემი ხაზის რეკონსტრუქცია, არამედ ახალი, 220 

კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა სადავო ბრძანებების საფუძველზე; 
მიმაჩნია, რომ სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები 
პირდაპირ და უშუალო ზიანს აყენებს ჩემს კანონიერ უფლებებსა და ინტერესებს 
(ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების უფლება), რომლებიც დაცულია 
საქართველოს კონსტიტუციით, არაერთი ეროვნული და საერთაშორისო სამართლებრივი 
აქტით. შესაბამისად, წინამდებარე ადმინისტრაციული სარჩელი წარმოადგენს ჩემი 
დარღვეული უფლების დაცვის  ერთადერთ სამართლებრივ საშუალებას. 
  
....  
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davis faqtobrivi garemoebebi 
SeniSvna-14   SeniSvna-15   SeniSvna-16 

1. faqtobrivi garemoeba 

2015 წლის 4 დეკემბერს - სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ" მიმართა 
საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს წერილით #5384/07 
და მოითხოვა, "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-11 
მუხლის საფუძველზე, მის საკუთრებაში არსებული ელექტროგადამცემი ხაზი "დარიალი 110-
ის" რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლება. 
პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლების არგუმენტად 

მოყვანილია შემდეგი გარემოებები: "აღნიშნული ეგხ-ის რეკონსტრუქციის აუცილებლობა 
გამოწვეულია მოცემულ რეგიონში მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების ექსპლოატაციაში 
შესვლის შემდგომ გამომუშავებული ელექტროენერგიის საქართველოს ელექტროსისტემაში 
ჩართვით. ამასთან "დარიალი ჰესის" ექსპლუატაციაში შესვლა დაგეგმილია ზამთრის 
პერიოდში (2016 წლის თებერვალი). ამიტომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 
ელექტროგადამცემი ხაზი „დარიალი 110“-ის რეკონსტრუქციის პროექტის შეუფერხებლად და 
დროულად განხორციელება იძენს სახელმწიფოებრივ დატვირთვას და უნიშვნელოვანესია 
როგორც რეგიონალური ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარების თვალსაზრისით, ასევე 
მთლიანად საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისა და ენერგოსისტემის მდგრადობის 
გაუმჯობესებისათვის".   

mtkicebuleba: 

დანართი 1. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს 
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 4 დეკემბერის # 5384/07 წერილი 
საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს  
 

....  

2. faqtobrivi garemoeba 

2015 წლის 14 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს სხდომა, რომელზეც 
განიხილეს "სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას" ელექტროგადამცემი ხაზის 
"დარიალი 110" რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლების საკითხი. სპეციალური საბჭოს წევრის, გიზო ჭელიძის განცხადებით, 

"პროექტის შესაბამისად, ელექტროგადამცემი ხაზის დერეფანი გადის სახელმწიფო 

საკუთრებაზე, იურიდიული პირის საკუთრებაზე, ფიზიკური პირის საკუთრებაზე, დაცულ 

ტერიტორიებზე, ასევე ტყის მასივზე. საპროექტო ეგხ დერეფნის ნაწილი ასევე გაივლის 
ადგილობრივ სასოფლო-სამეურნეო სავარგულებზე და შესაბამისად, რამდენიმე ათეული 
ანძის განთავსება მოხდება ამ ტერიტორიებზე. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდნარე 
და იმის გათვალისწინებით, რომ პროექტის ზემოქმედების ქვეშ ხვდება ადგილობრივი 
მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი (ცხრილი 3.9.2.1.) მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, მოხდეს 
პროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფა და დაგეგმილი პროექტის თაობაზე 
მოსახლეობისათვის ინფორმაციის მიწოდება, რაც შესაძლებელი იქნება პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების ნებართვის მიღებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა 
პროცედურის გავლით“.  

mtkicebuleba: 

დანართი 2. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს 
გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს 2015 წლის 14 დეკემბერის სხდომის ოქმი. 
                                                           

14 ფაქტობრივ ი გარემოება არის ერთ ი კონკრეტული მოვლენ ა, რომელიც მო ხდა თქვენს ა დ ა მოპას უხეს შორ ის ს ადავო ურთ იერთობის ას (მაგ. უ არი ადმ ინის ტრაც იული აქტ ის გამოცემაზე). წინ ამდებარე გრაფ ა წარმო ადგენს , ,დავ ის არსის მოკლე მ იმოხილვ ის” ერთგვ არ რეზიუმ ირებას, სად აც პუნქტობრ ივად უნდა მიუთ ითოთ იმ  კონკრეტულ გარემოებე ბზე, რომლებიც თქვენ მ იგაჩნ იათ მნ იშვ ნელოვნად თქვენ ი მოთხოვნ ის დ ასას აბუთებლად დ ა მ იზნად ის ახავთ, ს ასამ ართლოს ყურად ღება მ იაპყროთ იმ  ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახდეს  სას ამ ართლო მსჯელობის საგან ი და  რომელთა დად ასტურების შემთხვევ აში თქვენი ს ასარჩელო მოთხოვ ნა დ ასაბუთებულ ად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა გან საზ ღვროთ, რომელი ფ აქტობრივ ი გარემოებები დაედოს საფუძვლ ად თქვენს ს ასარჩელო მ ოთხოვნას. ამავე დროს, არ მ იუთითოთ იმ ფაქტობრ ივ გარემოებებზე, რომლებს აც ს აქმის ათვის არ აქვთ მნიშვნელობა  ან /და არ შეუძლ იათ გავლენა მო ახდ ინონ დ ავის გადაწყვეტ აზე. ამგვ არ ფაქტობრ ივ გარემოებებს ს ას ამართლო არ მ იიღე ბს მხედველობაში. პ არალელურ ად, სასამ ართლო უფლებამოს ილია ს აკუთარ ი ინიც იატ ივ ითაც შე აგროვოს ფაქტო ბრივ ი გარემოებები.  15 ფაქტობრივ ი გარემოების ნ ამდვ ილობა დ ასტ ურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თ ითოეული ფაქტობრ ივი გარემოების  დას ადას ტურებლად  ვალდე ბული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვ ის ცნობილ ი ყველა მტკ იცებულების შეს ახე ბ. ამასთ ან, თ ითოეულ მტკიცებულებასთ ან დ აკავ შირებით მ იუთ ითეთ იმ  გვერდზე, მ უხლზე, პ უნქტზე, აბზ აცსა  თუ წინადადებაზე, ს ად აც თქვენთვის  მნიშვნელოვან ი ინფორმაც იაა მოცემულ ი. იმ შემთხვევ აში, თუ თქვენ, საპ ატ იო მიზეზის  გამო, ვერ ახერხებთ  სარჩელთან  ერთად მ ტკიც ებულების  წარმოდ გენას,  ვალდე ბული ხართ, ამ  მტკიცე ბულების დ ასახელების გასწვრ ივ მ იუთ ითოთ სტანდ არტულ ი ტექსტ ი (,,წარმოვად გინე შუ ამდგომლობა”) დ ა წარმოადგინოთ შესაბამ ისი შუ ამდგომლობა მ ტკიცებით შუ ამდ გომლობათ ა ნ აწილ ში.  წინააღმდეგ შემთ ხვევაში ჩ აითვლება,  რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულება არ არსე ბობს, რაც  მნ იშვნელოვნ ად გაზრდის თქვენი სას არჩელო მოთხოვნ ის დ აუს აბუთებლ ად მ იჩნევ ისა  და,  შესაბამ ის ად, მ ის დ აკმაყოფ ილებაზე  უარ ის თქმ ის ალბათობის ხარ ისხს. პარ ალელურად,  სას ამ ართლო უ ფლებამოსილ ია საკუთ არი ინ იც იატ ივ ითაც შე აგროვოს მ ტკიცებულე ბები. თუ კ ანონით  სხვ ა რამ არ არის  
დადგენ ილი, ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის არ არა აქტად აღიარების, ბათილ ად ცნობის ან  ძალ ადაკ არგულ ად გამოცხადების შესახებ დ ავაში,  მტკიცების ტ ვირთ ი ეკისრება იმ ადმ ინ ისტრაც იულ ორგანოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.  16 ფაქტობრივ ი გარემოებები უნდა ჩ ამო აყალ იბოთ ნათლ ად დ ა ლაკონურ ად. ფაქტობრ ივი გარემოებე ბი მ იეთ ითება ს ათით აოდ (პუნქტობრ ივად) დ ა ინომრე ბა თ ანმიმდევრულად, არაბული ც იფრებით. მხოლოდ განს აკუთრებით გამონ აკლის შემთხვევ აში, როდესაც გარემ ოებები ისე არ იან ერთმანეთთან დ აკავ შირებული, რომ მ ათი ც ალ-ცალკე მ ით ითება შეუძლებელ ია, გართულდება რაიმე მოვლენ ის ან ფაქტ ის აღქმ ა და მოვლენის არს ის წვდომ ა, შეს აძლებელ ია, ერთ პუნქტ ში რ ამდენიმე გარემოების მ ით ითება. თ ითოეული ფაქტობრივი გარემოების ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ გარემოების შინაარსს დ ა ამ გარემოების დ ამად ასტ ურებელ მტკიცებულებათ ა ნუს ხას. მტკიცე ბულებები ერთმანეთ ისაგან გამოიყოფა აბზ აცებით და ინომრება ან ბან ის მ იხედვ ით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსე ბობს შვ იდი ფაქტობრ ივი გარემოების დ ასაფ იქსირებელ ი გრაფა. შვიდ ზე მეტი ფაქტობრივი გარემოების მ ითითების ას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტ ილ ი (იხ . სარჩელ ის ს ანიმ უშო ფორმა). ფაქტობრ ივ ი გარემოების შინ აარს ის თ ითოეულ გრაფ აში სიმბო ლოთა რაოდენობა შეზღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 1200  სიმ ბოლო - 15 ხაზ ი).  
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....  

3. faqtobrivi garemoeba 

2015 წლის 16 დეკემბერს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელმა ეკატერინე გრიგალავამ #9136 

წერილით მიმართა სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მმართველთა საბჭოს 
თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელს გიორგი შარკოვს და აცნობა, რომ „საბჭოს 
წევრების მიერ მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება საბჭოს სხდომის გადადების შესახებ, 
ვინაიდან საკითხის გადაწყვეტის მიზნით სამინისტროში წარმოდგენილ უნდა იქნეს როგორც 
კერძო მესაკუთრეებთან საქმიანობის განხორციელების დამადასტურებელი, ასევე შეთანხმების 
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია საპატრიარქოსა და საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან.“   
mtkicebuleba: 

დანართი 3. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 
მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის ეკატერინე გრიგალავას 2015 წლის 16 დეკემბერის 
#9136 წერილი 
 

....  

4. faqtobrivi garemoeba 

2015 წლის 28 დეკემბერს გაიმართა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს მორიგი სხდომა, 
რომელზეც განმეორებით განიხილეს „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ 
ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლების საკითხი. 
 
სხდომაზე საბჭოს წევრმა ბესარიონ დათაშვილმა დასვა შეკითხვა რისკების თავიდან 
აცილებასთან დაკავშირებით. 
 
სპეციალური საბჭოს თავმჯდომარემ კი აღნიშნა: „სასურველი იყო, რომ აღნიშნულ პროექტს 
გაევლო კანონით დადგენილი პროცედურები სრულად, რადგან პრობლემად რჩება 
მოსახლეობის ინფორმირებულობის საკითხი. ვინაიდან პროექტი დაკავშირებულია დარიალის 
ჰესთან, ამიტომ ითვლება ის რთულ თემად, თუმცა როცა ჰესი უკვე აშენებულია, 
ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა გარდაუვალია. ასევე აღინიშნა, რომ 
გადასამოწმებელია წარმოდგენილი კერძო მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებული ამონაწერების 
საკითხი“. 
 
საბოლოოდ, საბჭოს წევრების სრული უმრავლესობის თანხმობით მიღებულ იქნა 
გადაწყვეტილება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის 
„დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლების შესახებ.    
 

mtkicebuleba: 

დანართი 4. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე 
ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის სხდომის ოქმი 
 

....  

5. faqtobrivi garemoeba 

2016 წლის 5 იანვრის საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის #Nი11 ბრძანებით „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ 
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გათავისულფდა ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის 
გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან.  
mtkicebuleba: 

დანართი 5. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 

წლის 5 იანვრის ბრძანება #ი-11 
 

....  

6. faqtobrivi garemoeba 

2016 წლის 9 თებერვალს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრმა, გიგლა აგულაშვილმა გამოსცა ბრძანება Nი72 „სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემას“ 110 კილოვატიანი (220 კოლოვატიანი გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი 
ხაზის „დარიალი“-ს  მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
ჩატარების მიზნით საექპერტო კომისიის შექმნის შესახებ“. 
 
ბრძანების თანახმად,  საექსპერტო კომისია შეიქმნა შემდეგი შემადგენლობით:  

ა) ილია  ჩხეიძე (კომისიის  თავმჯდომარე) - სსიპ  გარემოს  ეროვნული  სააგენტოს  
გეოლოგიური დეპარტამენტის გეოეკოლოგიურ გართულებებზე რეაგირების სამმართველოს 
უფროსი; 
ბ) თეიმურაზ  ტბელიშვილი - სსიპ  გარემოს  ეროვნული  სააგენტოს  
ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის  ჰიდრომეტეოროლოგიური  ექსპედიციის 
სამმართველლოს  წამყვანი სპეციალისტი;  
გ) გურამ ნარსია - სსიპ  გარემოს  ეროვნულ  სააგენტოს  გარემოს  დაბინძურების  
მონიტორინგის დეპარტამენტის  გარემოზე  ტექნოგენური  ზემოქმედების  შეფასებისა  და  
საექსპედიციო მომსახურების სამმართველოს წამყვანი სპეციალისტი; 
 
საექსპერტო  კომისიას  დაევალა კომისიის  წევრთა  ცალკეული  საექსპერტო  დასკვნების 
შეჯერების საფუძველზე საექსპერტო კომისიის დასკვნის მომზადება 7 დღის ვადაში.  
 

mtkicebuleba: 

დანართი 6. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 

წლის 9 თებერვლის ბრძანება #ი-72 
 

.... 

7. faqtobrivi garemoeba 

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული 
დოკუმენტაციის თანახმად, პროექტისათვის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის 
მომზადებისას განხილული იყო შემდეგი საპროექტი დოკუმენტაცია: განმარტებითი ბარათი, 
საველე კვლევის მასალები, ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა, დაგეგმილი საქმიანობიდან 
გამოწვეული რისკებისა და დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის 
კოორდინატები.  
mtkicebuleba: 

დანართი 7. 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის "დარიალი"-ს რეკონსტრუქციის 
პროექტის (220 კვ ძაბვის ეგხ-ს გაბარიტებში) საერთო განმარტებითი ბარათი, რისკების 
ანალიზი, საველე კვლევის შედეგები, ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა და საქმიანობის 
განხორციელების ადგილის  კოორდინატები 
 

....  

8. 2016 წლის 16 თებერვალს საქართველოს გარემოსა და ბინებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის უფროსმა, თამარ 
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შარაშიძემ დაამტკიცა ეკოლოგიური ექპერტიზის დადებითი დასკვნა 110 კილოვატიანი (220 
კილოვატიან გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს რეკონსტრუქციის, 
მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე.  
 
მტკიცებულება 
დანართი 8. ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #7 
 
 

9. 2016 წლის 19 თებერვალს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრმა, გიგლა აგულაშვილმა, "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" 
საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის "ლ" ქვეპუნქტისა და ამავე მუხლის 
მე-4 პუნქტის საფუძველზე, მიიღო გადაწყვეტილება 2016 წლის 16 თებერვლის #7 

ეკოლოგიური ექსპერტიზის დამტკიცების თაობაზე.  
 
მტკიცებულება 
დანართი #9. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის, 
გიგლა აგულაშვილის 2016 წლის 19 თებერვლის ბრძანება #ი-91 
 
 
10. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის #1555 განკარგულებით არ დაკმაყოფილდა 
ზაზა წიკლაურის ადმინისტრაციული საჩივარი საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-11 ბრძანების - „სს „საქართველოს 
სახელმწიფო ელექროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის 
პროექტის გარემოზე ზემოქმების შეფასებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ და  საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის Nი¬91 
ბრძანების - „სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს 110 კილოვატიანი (220 
კილოვატიან გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს რეკონსტრუქციაზე, 
მშენებლობაზე და ექსპლუატაციაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის დამტკიცების შესახებ" 
ბათილად ცნობის თაობაზე. 
 
მტკიცებულება 
დანართი 10-11. 2016 წლის 30 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი, საქართველოს მთავრობის 
2016 წლის 28 ივლისის #1555 განკარგულება 
 
.... 
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sasarCelo moTxovna da misi samarTlebrivi safuZvlebi 
SeniSvna-17   SeniSvna-18   SeniSvna-19 

1. sasarCelo moTxovna 

ბათილად იქნეს ცნობილი „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექროსისტემას“ 
ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე 
ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-11 ბრძანება; 
 

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ა" ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), 
აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მაშასადამე, საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, 
რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის დებულებანი. 
 
სზაკ-ის 2.1 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, 
რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის 
უფლებებსა და მოვალეობებს. გასაჩივრებული - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-11 ბრძანება ფორმალურ-
სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ აქტებს, ვინაიდან ისინი გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, 
ადმინისტრაციულ კანონმდებლობაზე მითითებით, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
განხორციელებული ამ მმართველობითი ღონისძიების შედეგად ელექტროგადამცემი ხაზის 
„დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმების შეფასებისაგან 
გათავისუფლებულია კონკრეტული სუბიექტი - სს „საქართველოს სახელმწიფო 

ელექროსისტემა". 
 
სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არა აქვს 
კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.  
 
მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-11 ბრძანება  გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში 
დარღვევით, რის გამოც დასახელებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტები ბათილად უნდა იქნენ ცნობილი სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლის პირველი და მეორე 
ნაწილების თანახმად შემდეგ გარემოებათა გამო: 
 
1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრმა 2016 წლის 5 იანვრის #ი-11 ბრძანების გამოცემისას დაარღვია: “გარემოზე 

                                                           

17 სარჩელი შე იძლება აღიძრას: (1) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის ბათ ილად ცნო ბის ან ძ ალად აკარ გულად გამოც ხადების მოთ ხოვნით; (2) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ის მოთხოვ ნით; (3)ისეთი მოქმედების გან ხორციელების ან  ისეთ ი მოქმ ედების აგან თავ ის შეკ ავების მოთხოვნ ით, რომელიც არ გულ ისხმო ბს ინდივ იდუ ალური ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გამოცემას. გაითვ ალის წინეთ, რომ ს ას ამართლო არ არის უფლებამოს ილ ი, გასცდეს ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფარ გლებს, მ აგრამ იგი არ არ ის შებოჭილი თქვენ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფორმულ ირებით. პროცეს ის დაჩქ არების მიზნით, მოს ამ ართლეს შეუძლ ია დ აგე ხმაროთ მოთხოვნ ის ტრ ანსფორმირებაში. მოთხოვნ ის მ იუთითე ბლობა წარმოად გენს ს არჩელის რეგისტრ აციაზე უ არის თქმ ის ს აფუძველს.  
18 სამართლებრივი ს აფუძვლები არის იმ ნორმ ათა ერთობლიო ბა, რომლებზეც ამყარე ბთ თქვენს სას არჩელო მოთხოვნას. ნორმათ ა შინაარსი გამომდ ინ არეობს ს ამართლებრივი აქტებიდან,  ჩვეულებებიდ ან და სხვ. ნორმ ათა შინ აარს ი შეგიძლ იათ განმ არტოთ თავ ისუფლ ად, თქვენს მოსაზრებებზე, ს ას ამართლო გადაწყვეტილე ბებსა და პრ აქტიკ აზე, ს აერთაშორისო ს ტანდ არტებზე, უცხოურ კანონ მდებლობასა დ ა სხვა ს ახის არგუმენტე ბზე მ ითითებით. ს ამართლებრივი ს აფუძვლები იურიდიულ ად უნდ ა ამართლებდეს ს ას არჩელო მოთხოვნას . სამართლებრ ივ ი საფუძ ვლების  მით ითება  სავ ალდებულო არ არ ის, თუმც ა გეძლევ ათ შესაძლებლობა , სას ამ ართლოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენ ტაც ია მ იაწოდოთ, რათა დ აარწმუნოთ იგი თქვენი მოთხოვ ნის მართებულობაში.  19 თითოეული ს ას არჩელო მოთხოვნა დ ა მ ისი სამ ართლებრივ ი ს აფუძვლები უნდ ა ჩამო აყალ იბოთ ნ ათლად დ ა ლაკონ ურად. ს ასარჩელო მოთხოვნე ბი მიეთ ითება ს ათ ითაოდ (პუნქტობრ ივად) დ ა ინომრება თ ანმ იმდევრულად არაბული ც იფრებით. თ ითოეულ ი სას არჩელო  მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვ ნას ა და მით ითებას ამ მოთხოვნის სამ ართლებრივ საფუძვლე ბზე. მოცემულ ფორმაში არსებობს ს ამ ი სას არჩელო მოთხოვნ ის დ ასაფ იქსირებელ ი გრაფ ა. ს ამზე მეტ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის მ ითითე ბის ას ვ ალდებუ ლი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტ ილი (იხ.  სარჩელ ის სანიმ უშო ფორმა).  
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ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ კანონის მე-11 მუხლი 1 პუნქტის მოთხოვნა, როდესაც მიიღო 
გადაწყვეტილება „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის 
„დარიალი 110“ რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლების შესახებ“ . 
 
კერძოდ, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს არ ჰქონია კონკრეტული 
საქმიანობის მიმართ ყველა სხვა მსგავსი საქმიანობებისაგან განსხვავებული  მიდგომებისა და 
კანონიდან გამონაკლისის დაშვების საფუძველი. არ ყოფილა და ვერც იქნებოდა დასაბუთებული 
პროექტის საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა, ვინაიდან წარმოების მასალებში არსებულ 
დოკუმენტებში მითითებულია, რომ დაგეგმილი საქმიანობა ემსახურება მხოლოდ კონკრეტული 
ჰესის ერთიან ელექტროსისტემაში ჩართვას და არავითარი სხვა დანიშნულება არ გააჩნია. 
ამასთანავე, მთავარ არგუმენტად მოყვანილი იყო ის გარემოება, რომ დარიალი ჰესის 
ექსპლუატაციაში შესვლა 2016 წლის თებერვალში იყო დაგეგმილი, თუმცა როგორც ცნობილია 
ჰესის ექსპლუატაცია ჯერაც არ დაწყებულა. ასევე, უცნობია გადაწყვეტილების შემჭიდროებულ 
ვადებში მიღების აუცილებლობის მიზეზები, ვინაიდან ამ ელექტროგადამცემი ხაზის 
მშენებლობის საჭიროება ცნობილია ჯერ კიდევ 2011 წლიდან, როდესაც დარიალი-ჰესის 
მშენებლობა დაიწყო. ამასთან, საგულისხმოა, რომ „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ 
საქართველოს კანონით დადგენილი პროცედურების სრულად გავლის შემთხვევაში 
გადაწყვეტილების მისაღებად საჭიროა მინიმუმ 60 და მაქსიმუმ 75 დღე. ხოლო ამ პროცედურის 
ხანგრძლივობის საბაბით გზშ-სგან გათასუფლების პირობებში სამინისტროს გადაწყვეტილების 
მიღებისათვის მთლიანობაში 78 დღე დასჭირდა (საქმიანობის განმახორცილებლის მიმართვა 
დათარიღებულია 2015 წლის 4 დეკემბრით, ხოლო ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემის 
შესახებ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - 2016 წლის 19 
თებერვლით). 
 
2. ადმინისტრაციულმა ორგანომ დაარღვია: „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 
კონვენციის პირველი, მესამე და მეექვსე მუხლების მოთხოვნა, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება 
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ 
რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ 
(საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-
11 ბრძანება). 
 
კერძოდ: „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის 1. მუხლის თანახმად, 
„იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ახლანდელი და მომავალი თაობების ყოველი 
ადამიანის უფლება იცხოვროს საკუთარი ჯანმრთელობის და კეთილდღეობისათვის შესაფერის 
გარემოში, ამ კონვენციის დებულების შესაბამისად ყველა მხარე იძლევა საზოგადოებისათვის 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მასთან დაკავშირებულ მართლმსაჯულების საკითხებზე 
ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის უფლების 
გარანტიას“.  
 
კონვენციის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „ყოველი მხარე ეცდება უზრუნველყოს, რომ 
ოფიციალურმა პირებმა და ხელისუფლების ორგანოებმა წარმართონ და ხელი შეუწყონ 
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საზოგადოებას, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახადონ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია, 
გაუადვილონ გარემოს დაცვის სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა და 
ხელმისაწვდომი გახადონ სამართალწარმოება“; ხოლო იმავე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 
„წინამდებარე კონვენციის შესაბამისი დებულებების ფარგლებში საზოგადოებას ექნება 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მართლმსაჯულების საკითხების მოპოვების და 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიუხედავად მისი 
მოქალაქეობისა, ეროვნებისა და საცხოვრებელი ადგილისა, ხოლო იურიდიული პირის 
შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, სად არის რეგისტრირებული მათი სამყოფელი ან სად ეწევიან 
ფაქტიურ საქმიანობას“. 
 
კონვენციის მე-6 მუხლის თანახმად, ვინაიდან დაგეგმილ საქმიანობას შეუძლია მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენა მოახდინონ გარემოზე და საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქმიანობა 
შედის ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობათა ჩამონათვალში, 
დაინტერესებული საზოგადოება ადეკვატურად, დროულად და ეფექტურად უნდა იყოს 
ინფორმირებული საზოგადოებრივი თუ ინდივიდუალური შეტყობინების მეშვეობით 
(გარემოებათაგათვალისწინებით) გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესის საწყის ეტაპზე. მათ შორისაა შემდეგი საკითხები: 
ა) შემოთავაზებული საქმიანობა და განაცხადი, რომელზეც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება; 
ბ) შესაძლებელი გადაწყვეტილებების ხასიათი ან გადაწყვეტილების პროექტი; 
ც) ხელისუფლების ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია გადაწყვეტილების მიღებაზე; 
დ) გათვალისწინებული პროცედურა იმის ჩათვლით თუ როდის და როგორ იქნება ეს ინფორმაცია 
მოწოდებული: 
I)  პროცედურის განხორციელების დაწყება; 
II)  საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობანი; 
III)  ნებისმიერი წინასწარ დაგეგმილი სახალხო მოსმენის დრო და ადგილი; 
IV)  მითითება ხელისუფლების ორგანოდან, საიდანაც სათანადო ინფორმაციის მიღებაა 
შესაძლებელი და სადაც ეს ინფორმაცია იგზავნება საზოგადოებისათვის გან სახილველვად; 
V)  შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოს ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყების მითითება, 
რომელსაც შესაძლებელია გაეგზავნოს შენიშვნები, კითხვები და მათი წარდგენის განრიგი; 
VI)  მითითება იმის შესახებ თუ შემოთავაზებულ საქმინაობასთან დაკავშირებული რომელი 
გარემოსდაცვითი ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი; 
და 
ე) ფაქტი, რომ საქმიანობა ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეროვნულ თუ 
ტრანსსასაზღვრო პროცედურას. 
 
3. საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურები სხვადასხვა ფაზებისათვის ითვალისწინებს 
გონივრულ ვადებს, რითაც ზემოთ, მეორე პუნქტის შესაბამისად იძლევა საკმარის დროს 
საზოგადოების ინფორმირებისათვის და გარემოს დაცვის საკითხების გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში ეფექტური მომზადებისა და მონაწილეობისათვის. 
 
4. ყოველი მხარე უზრუნველყოფს საზოგადოების მონაწილეობას ადრეულ ეტაპზე, როდესაც 
ვარიანტები ღიაა და საზოგადოებას აქვს მასში ეფექტური მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. 
5. ყოველი მხარე, სადაც ეს შესაძლებელია, ვალდებულია განაცხადის წარდგენამდე წაახალისოს 
პოტენციური მონაწილეები განსაზღვროს დაინტერესებული საზოგადოება, გამართოს მასთან 
მსჯელობა და განაცხადის წარდგენამდე მიაწოდოს მას ინფორმაცია მათი განაცხადების 
ამოცანებზე ნებართვის მიღების შესახებ. 
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6. ყოველი მხარე კომპეტენტური ხელისუფლების ორგანოსაგან მოითხოვს, მოთხოვნის 
შესაბამისად, თუკი ამას ითვალისწინებს ეროვნული კანონმდებლობა, მისცეს დაინტერესებულ 
საზოგადოებას საშუალება, როგორც კი ამის შესაძლებლობა გამოჩნდება, უფასოდ და დროულად 
შეამოწმოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გადაწყვეტილების მისაღებად იქნება საჭირო, 
რომელზეც ამ მუხლშია საუბარი და რომელიც საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურის 
მომენტისათვის ხელმისაწვდომი იქნება მხარეების იმ უფლების შელახვის გარეშე, რაც 
გულისხმობს გარკვეული ინფორმაციის გამჟღავნებაზე უარის თქმას, (მეოთხე მუხლის მე-3 და მე-
4 პუნქტების შესაბამისად). ასეთ ინფორმაციაში შევა მინიმუმ მეოთხე მუხლის ინფორმაცია ამ 
მუხლის პირობების დარღვევის გარეშე; 
ა) სავარაუდო საქმიანობის ადგილის და ფიზიკურ-ტექნიკური მახასიათებლების აღწერილობა 
მოსალოდნელი ნარჩენებისა და გამო ნაბოლქვების შეფასების ჩათვლით; 
ბ) იმ მნიშვნელოვანი გავლენის აღწერა, რო მელსაც მოახდენს შემოთავაზებული საქმიანობა 
გარემოზე; 
ც) იმ ღონისძიებების აღწერა, რომელიც გათ  ვალისწინებულია შედეგების თავიდან 
ასაცილებლად ან შესამცირებლად, გამონაბოლქვების ჩათვლით; 
დ) ზემოაღნიშნულის არატექნიკური შეჯამება; 
ე) განმცხადებლის მიერ შესწავლილი ძირითადი ალტერნატივის მონახაზი; 
ფ) ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად ის ძირითადი მოხსენებები და ინფორმაცია, რომელსაც 
გამოსცემს ხელისუფლების ორგანო იმ დროისათვის, როდესაც დაინტერესებულ საზოგადოებას 
ზემოთ მოცემული მეორე პუნქტის მიხედვით უნდა მიეწოდოს ინ ფორმაცია. 
 
7. საზოგადოების მონაწილეობისათვის დადგენილი პროცედურა ნებას რთავს საზოგადოებას 
წარადგინოს საზოგადოების მოსმენაზე ან შეკითხვისას წერილობითი სახით, განმცხადებლის 
ხელით ნებისმიერი შენიშვნა, ინფორმაცია, ანალიზის შედეგი ან აზრი, რომელსაც იგი 
შემოთავაზებული საქმიანობისათვის შესატყვისად მიიჩნევს, თუკი ეს ხელსაყრელია. 
 
8. ყოველი მხარე უზრუნველყოფს, რომ ჯეროვანი ყურადღება მიექცეს საზოგადოების 
მონაწილეობის შედეგებს. 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს 
ზემოთჩამოთვლილი დებულებების არ გამოყენების შესაძლებლობას - „თუ ეს 
გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობით, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაში შეუძლია 
მიიღოს გადაწყვეტილება არ გამოიყენოს ამ მუხლის დებულებები იმ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომელიც ეხება ეროვნულ თავდაცვას, თუ ეს მხარე მიიჩნევს, რომ ეს უარყოფით 
ზეგავლენას იქონიებს ამ მიზნებზე“.  
 
როგორც ადმინისტრაციული წარმოების მასალებიდან ირკვევა, დაგეგმილ საქმიანობას არაფერი 
აქვს საერთო ეროვნულ თავდაცვასთან.  
 
 
3. „გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის #38 ბრძანების 
მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლება 
არ გულისხმობს საქმიანობის ეკოლოგიური ექსპერტიზისაგან  გათავისუფლებას.  
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„ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის #28 ბრძანების მე-7 მუხლის (ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის პროცედურის ჩატარების თანამიმდევრობა და წესი) თანახმად, კი  ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის ჩატარება ხორციელდება „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ” 
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლით განსაზღვრული დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის 
შემდეგ. 
  
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად: ამ 
კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის 
მაძიებელმა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად 
მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში უნდა წარადგინოს შემდეგი 
დამატებითი დოკუმენტაცია: 
ა) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიტუაციური გეგმა (მანძილების 
მითითებით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის 
პირველ სტადიაზე; 
ბ) მოკლე ანოტაცია საქმიანობის შესახებ (ტექნიკური რეზიუმეს სახით). ეს დოკუმენტი 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე; 
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად შედგენილი გზშ-ის 
ანგარიში (5 ეგზემპლარად და ელექტრონული ვერსიით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ 
უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
დ) მოსალოდნელი ემისიების მოცულობა და სახეები (მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 
გაფრქვევის/ჩაშვების ნორმების პროექტი (4 ეგზემპლარად) – აღნიშნული დოკუმენტაცია 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
ე) განცხადება წარდგენილი განცხადების კონფიდენციალური ნაწილის შესახებ – აღნიშნული 
დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე. 
 
„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის ბრძანების მე-6 
მუხლის თანახმად, კი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 
ა) გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზს; 
ბ) საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროების, სახეებისა და ობიექტების დადგენას; 
გ) გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების 
პროგნოზს; 
დ) საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრასა და 
მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასებას; 
ე) დაგეგმილი საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასებას; 
ვ) გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისა და თავიდან 
აცილების გზებს, საჭიროების შემთხვევაში, საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრას; 
ზ) ნარჩენი (კუმულატიური) ზეგავლენის, მისი კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდების 
განსაზღვრას; 
თ) პროექტების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასების ჩატარებას; 
ი) პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის, ასევე დაგეგმილი საქმიანობის 
ტექნოლოგიის ალტერნატივების განსაზღვრას; 
კ) სამეწარმეო და სხვა სახის საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ 
მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრას; 
ლ) საზოგადოების ინფორმირებასა და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლას; 
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მ) პროექტის განხორციელების შემდგომ სიტუაციის ანალიზის გეგმას; 
ნ) მოსალოდნელი ემისიების სახეობებისა და რაოდენობის დადგენას; 
ო) დაგეგმილი საქმიანობიდან გამოწვეული რისკების ანალიზს (მშენებლობის ან/და 
ექსპლუატაციის ეტაპზე); 
პ) დაგეგმილი საქმიანობის ტექნოლოგიური ციკლის აღწერას (მათ შორის – დანადგარის 
საპასპორტო მონაცემები); 
ჟ) გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული გარემოს 
მოსალოდნელი მდგომარეობის პროგნოზს; 
რ) საქმიანობის განხორციელებისა და მიმდინარეობის ეტაპისათვის გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგის გეგმების შემუშავებას, სადაც გათვალისწინებული იქნება გარემოსდაცვითი 
უსაფრთხოების თვითმონიტორინგის პროგრამა. 
 
ასევე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს თან უნდა ერთოდეს: 
ა) შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტები იმ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, რომელთა 
კომპეტენციის სფეროსაც განეკუთვნება გადაწყვეტილების მიღება საქმიანობის პროექტირების 
სხვადასხვა სტადიის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ცალკეულ ასპექტებზე; 
ბ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შედეგების 
განხილვის მასალები, ძირითად უთანხმოებათა აღწერით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
გ) გარემოზე მოსალოდნელი ზეგავლენის შერბილების ღონისძიებათა გეგმები; 
დ) ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების გეგმები ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით; 
ე) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოკლე, არატექნიკური რეზიუმე, გრაფიკული და სხვა 
საილუსტრაციო მასალის თანდართვით საზოგადოების მონაწილეობის პროცესისა და 
ინფორმირების უზრუნველსაყოფად; 
ვ) იმ ორგანიზაციების ან საკონსულტაციო ფირმების დასახელება და იურიდიული მისამართები, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარებაში და მისი შედეგების 
მომზადებაში; 
ზ) მოკლე ცნობები პროექტის განხორციელების მიზნებისა და მისი განხორციელების 
მიზანშეწონილობის დასაბუთებაზე; 
თ) ობიექტის განთავსების ადგილის შერჩევის კრიტერიუმები, ალტერნატიური ვარიანტების 
გათვალისწინებით; 
ი) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის მოკლე აღწერა; 
კ) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატები, სიტუაციური რუკა და გენ-გეგმა, სადაც დატანილი იქნება საწარმოო მოედანი, 
დროებითი შენობა-ნაგებობები, კომუნიკაციები და ზემოქმედების წყაროები; 
ლ) საპროექტო გადაწყვეტათა შემუშავების პროცესში გამოყენებული ლიტერატურა (წყაროს 
მითითებით), საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი. 
მ) ამონაწერი  საჯარო რეესტრიდან; 
ნ) დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი გამონამუშევარის განთავსების 
ტერიტორიის (სანაყარო) ალტერნატიული ვარიანტები GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატების მითითებით და აღნიშნული გამონამუშევარის განთავსების შესახებ ინფორმაცია. 
სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს 110 კილოვოლტიანი (220 კილოვატიან 
გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტის ეკოლოგიური ექსპერტიზისას კი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განხილული იყო: განმარტებითი 
ბარათი, საველე კვლევის მასალები, ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა, დაგეგმილი საქმიანობიდან 
გამოწვეული რისკებისა და დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS  
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კოორდინატები. აღსანიშნავია, რომ ეს არის ის დოკუმენტები, რომელიც გარემოზე ზემოქმედების 
სპეციალურ საბჭოს უნდა განეხილა საქმიანობის გზშ-სგან გათავისუფლების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისას; მაგრამ ამ დოკუმენტების საფუძველზე ეკოლოგიური 
ექსტერტიზის დასკვნის მომზადება დაუშვებელია.  
 
სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლი, 53-ე, 96-ე მუხლები. სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. 
 

.... 

2. sasarCelo moTxovna 

ბათილად იქნეს ცნობილი „სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ 110  

კილოვატიანი (220 კილოვატიან გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალის“ 
რეკონსტრუქციაზე, მშენებლობაზე და ექსპლუატაციაზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
დასკვნის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის N#ი-91 ბრძანება. 
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ა" ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), 
აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მაშასადამე, საქართველოს გარემოსა 
და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, 
რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის დებულებანი. 
 

სზაკ-ის 2.1 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, 
რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის 
უფლებებსა და მოვალეობებს. გასაჩივრებული - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის Nი¬91 ბრძანება ფორმალურ-
სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ აქტებს, ვინაიდან ისინი გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, 
ადმინისტრაციულ კანონმდებლობაზე მითითებით, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
განხორციელებული ამ მმართველობითი ღონისძიების შედეგად დამტკიცებულია 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა  110 კილოვატიანი (220 კილოვატიან გაბარიტებში) 
ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს რეკონსტრუქციის, მშენებლობისა და 
ექსპლუატაციის პროექტზე. 
სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არა აქვს 
კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება. 
 
მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის Nი-91 ბრძანება გამოცემულია მოქმედი 
კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, რის გამოც დასახელებული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები ბათილად უნდა იქნენ ცნობილი სზაკ-ის მე-60 
პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად შემდეგ გარემოებათა გამო: 
1. ადმინისტრაციულმა ორგანომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოცემისას დაარღვია: „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული 
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ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების 
მონაწილეობისა და ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ 
კონვენციის პირველი, მესამე და მეექვსე მუხლების მოთხოვნა, როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება 
„სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექროსისტემა“-ს ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი 110“ 
რეკონსტრუქციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლების შესახებ“ 
(საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 იანვრის #ი-
11 ბრძანება). 
 
კერძოდ: „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის 1. მუხლის თანახმად, 
„იმისათვის, რომ უზრუნველყოფილ იქნას ახლანდელი და მომავალი თაობების ყოველი 
ადამიანის უფლება იცხოვროს საკუთარი ჯანმრთელობის და კეთილდღეობისათვის შესაფერის 
გარემოში, ამ კონვენციის დებულების შესაბამისად ყველა მხარე იძლევა საზოგადოებისათვის 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მასთან დაკავშირებულ მართლმსაჯულების საკითხებზე 
ხელმისაწვდომობისა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მათი მონაწილეობის უფლების 
გარანტიას“.  
 
კონვენციის მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, „ყოველი მხარე ეცდება უზრუნველყოს, რომ 
ოფიციალურმა პირებმა და ხელისუფლების ორგანოებმა წარმართონ და ხელი შეუწყონ 
საზოგადოებას, რათა მათთვის ხელმისაწვდომი გახადონ გარემოსდაცვითი ინფორმაცია, 
გაუადვილონ გარემოს დაცვის სფეროში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა და 
ხელმისაწვდომი გახადონ სამართალწარმოება“; ხოლო იმავე მუხლის მე-9 პუნქტის თანახმად, 
„წინამდებარე კონვენციის შესაბამისი დებულებების ფარგლებში საზოგადოებას ექნება 
გარემოსდაცვითი ინფორმაციის და მართლმსაჯულების საკითხების მოპოვების და 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობის შესაძლებლობა მიუხედავად მისი 
მოქალაქეობისა, ეროვნებისა და საცხოვრებელი ადგილისა, ხოლო იურიდიული პირის 
შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, სად არის რეგისტრირებული მათი სამყოფელი ან სად ეწევიან 
ფაქტიურ საქმიანობას“. 
 
კონვენციის მე-6 მუხლის თანახმად, ვინაიდან დაგეგმილ საქმიანობას შეუძლია მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენა მოახდინონ გარემოზე და საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, საქმიანობა 
შედის ეკოლოგიურ ექსპერტიზას დაქვემდებარებულ საქმიანობათა ჩამონათვალში, 
დაინტერესებული საზოგადოება ადეკვატურად, დროულად და ეფექტურად უნდა იყოს 
ინფორმირებული საზოგადოებრივი თუ ინდივიდუალური შეტყობინების მეშვეობით 
(გარემოებათაგათვალისწინებით) გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების 
მიღების პროცესის საწყის ეტაპზე. მათ შორისაა შემდეგი საკითხები: 
ა) შემოთავაზებული საქმიანობა და განაცხადი, რომელზეც იქნება მიღებული გადაწყვეტილება; 
ბ) შესაძლებელი გადაწყვეტილებების ხასიათი ან გადაწყვეტილების პროექტი; 
ც) ხელისუფლების ორგანო, რომელიც პასუხისმგებელია გადაწყვეტილების მიღებაზე; 
დ) გათვალისწინებული პროცედურა იმის ჩათვლით თუ როდის და როგორ იქნება ეს ინფორმაცია 
მოწოდებული: 
I)  პროცედურის განხორციელების დაწყება; 
II)  საზოგადოების მონაწილეობის შესაძლებლობანი; 
III)  ნებისმიერი წინასწარ დაგეგმილი სახალხო მოსმენის დრო და ადგილი; 
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IV)  მითითება ხელისუფლების ორგანოდან, საიდანაც სათანადო ინფორმაციის მიღებაა 
შესაძლებელი და სადაც ეს ინფორმაცია იგზავნება საზოგადოებისათვის გან სახილველვად; 
V)  შესაბამისი ხელისუფლების ორგანოს ან ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო უწყების მითითება, 
რომელსაც შესაძლებელია გაეგზავნოს შენიშვნები, კითხვები და მათი წარდგენის განრიგი; 
VI)  მითითება იმის შესახებ თუ შემოთავაზებულ საქმინაობასთან დაკავშირებული რომელი 
გარემოსდაცვითი ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი; 
და 
ე) ფაქტი, რომ საქმიანობა ექვემდებარება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ეროვნულ თუ 
ტრანსსასაზღვრო პროცედურას. 
 
3. საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურები სხვადასხვა ფაზებისათვის ითვალისწინებს 
გონივრულ ვადებს, რითაც ზემოთ, მეორე პუნქტის შესაბამისად იძლევა საკმარის დროს 
საზოგადოების ინფორმირებისათვის და გარემოს დაცვის საკითხების გადაწყვეტილების მიღების 
პროცესში ეფექტური მომზადებისა და მონაწილეობისათვის. 
 
4. ყოველი მხარე უზრუნველყოფს საზოგადოების მონაწილეობას ადრეულ ეტაპზე, როდესაც 
ვარიანტები ღიაა და საზოგადოებას აქვს მასში ეფექტური მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა. 
 
5. ყოველი მხარე, სადაც ეს შესაძლებელია, ვალდებულია განაცხადის წარდგენამდე წაახალისოს 
პოტენციური მონაწილეები განსაზღვროს დაინტერესებული საზოგადოება, გამართოს მასთან 
მსჯელობა და განაცხადის წარდგენამდე მიაწოდოს მას ინფორმაცია მათი განაცხადების 
ამოცანებზე ნებართვის მიღების შესახებ. 
 
6. ყოველი მხარე კომპეტენტური ხელისუფლების ორგანოსაგან მოითხოვს, მოთხოვნის 
შესაბამისად, თუკი ამას ითვალისწინებს ეროვნული კანონმდებლობა, მისცეს დაინტერესებულ 
საზოგადოებას საშუალება, როგორც კი ამის შესაძლებლობა გამოჩნდება, უფასოდ და დროულად 
შეამოწმოს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც გადაწყვეტილების მისაღებად იქნება საჭირო, 
რომელზეც ამ მუხლშია საუბარი და რომელიც საზოგადოების მონაწილეობის პროცედურის 
მომენტისათვის ხელმისაწვდომი იქნება მხარეების იმ უფლების შელახვის გარეშე, რაც 
გულისხმობს გარკვეული ინფორმაციის გამჟღავნებაზე უარის თქმას, (მეოთხე მუხლის მე-3 და მე-
4 პუნქტების შესაბამისად). ასეთ ინფორმაციაში შევა მინიმუმ მეოთხე მუხლის ინფორმაცია ამ 
მუხლის პირობების დარღვევის გარეშე; 
ა) სავარაუდო საქმიანობის ადგილის და ფიზიკურ-ტექნიკური მახასიათებლების აღწერილობა 
მოსალოდნელი ნარჩენებისა და გამო ნაბოლქვების შეფასების ჩათვლით; 
ბ) იმ მნიშვნელოვანი გავლენის აღწერა, რო მელსაც მოახდენს შემოთავაზებული საქმიანობა 
გარემოზე; 
ც) იმ ღონისძიებების აღწერა, რომელიც გათ  ვალისწინებულია შედეგების თავიდან 
ასაცილებლად ან შესამცირებლად, გამონაბოლქვების ჩათვლით; 
დ) ზემოაღნიშნულის არატექნიკური შეჯამება; 
ე) განმცხადებლის მიერ შესწავლილი ძირითადი ალტერნატივის მონახაზი; 
ფ) ეროვნული კანონმდებლობის თანახმად ის ძირითადი მოხსენებები და ინფორმაცია, რომელსაც 
გამოსცემს ხელისუფლების ორგანო იმ დროისათვის, როდესაც დაინტერესებულ საზოგადოებას 
ზემოთ მოცემული მეორე პუნქტის მიხედვით უნდა მიეწოდოს ინ ფორმაცია. 
 
7. საზოგადოების მონაწილეობისათვის დადგენილი პროცედურა ნებას რთავს საზოგადოებას 
წარადგინოს საზოგადოების მოსმენაზე ან შეკითხვისას წერილობითი სახით, განმცხადებლის 

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge


 

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144 

veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge  
17 

 

ხელით ნებისმიერი შენიშვნა, ინფორმაცია, ანალიზის შედეგი ან აზრი, რომელსაც იგი 
შემოთავაზებული საქმიანობისათვის შესატყვისად მიიჩნევს, თუკი ეს ხელსაყრელია. 
 
8. ყოველი მხარე უზრუნველყოფს, რომ ჯეროვანი ყურადღება მიექცეს საზოგადოების 
მონაწილეობის შედეგებს. 
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ითვალისწინებს 
ზემოთჩამოთვლილი დებულებების არ გამოყენების შესაძლებლობას - „თუ ეს 
გათვალისწინებულია ეროვნული კანონმდებლობით, ყოველ ცალკეულ შემთხვევაშ იშეუძლია 
მიიღოს გადაწყვეტილება არ გამოიყენოს ამ მუხლის დებულებები იმ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით, რომელიც ეხება ეროვნულ თავდაცვას, თუ ეს მხარე მიიჩნევს, რომ ეს უარყოფით 
ზეგავლენას იქონიებს ამ მიზნებზე“. როგორც ადმინისტრაციული წარმოების მასალებიდან 
ირკვევა, დაგეგმილ საქმიანობას არაფერი აქვს საერთო ეროვნულ თავდაცვასთან.  
 
2. „გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტროს 2013 წლის #38 ბრძანების 
მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან გათავისუფლება 
არ გულისხმობს საქმიანობის ეკოლოგიური ექსპერტიზისაგან  გათავისუფლებას. 
 
„ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის #28 ბრძანების მე-7 მუხლის (ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის პროცედურის ჩატარების თანამიმდევრობა და წესი) თანახმად, კი  ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის ჩატარება ხორციელდება „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ” 
საქართველოს კანონის მე-8 მუხლით განსაზღვრული დოკუმენტაციის სრულად წარმოდგენის 
შემდეგ.  
 
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად: ამ 
კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის 
მაძიებელმა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად 
მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში უნდა წარადგინოს შემდეგი 
დამატებითი დოკუმენტაცია: 
ა) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიტუაციური გეგმა (მანძილების 
მითითებით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის 
პირველ სტადიაზე; 
ბ) მოკლე ანოტაცია საქმიანობის შესახებ (ტექნიკური რეზიუმეს სახით). ეს დოკუმენტი 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე; 
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად შედგენილი გზშ-ის 
ანგარიში (5 ეგზემპლარად და ელექტრონული ვერსიით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ 
უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
დ) მოსალოდნელი ემისიების მოცულობა და სახეები (მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 
გაფრქვევის/ჩაშვების ნორმების პროექტი (4 ეგზემპლარად) – აღნიშნული დოკუმენტაცია 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
ე) განცხადება წარდგენილი განცხადების კონფიდენციალური ნაწილის შესახებ – აღნიშნული 
დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე. 
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„გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 15 მაისის ბრძანების მე-6 
მუხლის თანახმად, კი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს შემდეგს: 
ა) გარემოს არსებული მდგომარეობის ანალიზს; 
ბ) საქმიანობით გამოწვეული ზეგავლენის წყაროების, სახეებისა და ობიექტების დადგენას; 
გ) გარემოს მდგომარეობის რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მახასიათებლების ცვლილებების 
პროგნოზს; 
დ) საქმიანობის შედეგად შესაძლებელი ავარიული სიტუაციების ალბათობის განსაზღვრასა და 
მათი მოსალოდნელი შედეგების შეფასებას; 
ე) დაგეგმილი საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასებას; 
ვ) გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითი ზეგავლენის შემცირებისა და თავიდან 
აცილების გზებს, საჭიროების შემთხვევაში, საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრას; 
ზ) ნარჩენი (კუმულატიური) ზეგავლენის, მისი კონტროლისა და მონიტორინგის მეთოდების 
განსაზღვრას; 
თ) პროექტების ეკოლოგიურ-ეკონომიკური შეფასების ჩატარებას; 
ი) პროექტის განხორციელების ადგილმდებარეობის, ასევე დაგეგმილი საქმიანობის 
ტექნოლოგიის ალტერნატივების განსაზღვრას; 
კ) სამეწარმეო და სხვა სახის საქმიანობის შეწყვეტის შემთხვევაში, გარემოს წინანდელ 
მდგომარეობამდე აღდგენის გზებისა და საშუალებების განსაზღვრას; 
ლ) საზოგადოების ინფორმირებასა და საზოგადოებრივი აზრის შესწავლას; 
მ) პროექტის განხორციელების შემდგომ სიტუაციის ანალიზის გეგმას; 
ნ) მოსალოდნელი ემისიების სახეობებისა და რაოდენობის დადგენას; 
ო) დაგეგმილი საქმიანობიდან გამოწვეული რისკების ანალიზს (მშენებლობის ან/და 
ექსპლუატაციის ეტაპზე); 
პ) დაგეგმილი საქმიანობის ტექნოლოგიური ციკლის აღწერას (მათ შორის – დანადგარის 
საპასპორტო მონაცემები); 
ჟ) გარემოზე დადგენილ ზემოქმედებათა ფაქტორების შედეგად მიღებული გარემოს 
მოსალოდნელი მდგომარეობის პროგნოზს; 
რ) საქმიანობის განხორციელებისა და მიმდინარეობის ეტაპისათვის გარემოსდაცვითი 
მონიტორინგის გეგმების შემუშავებას, სადაც გათვალისწინებული იქნება გარემოსდაცვითი 
უსაფრთხოების თვითმონიტორინგის პროგრამა. 
 
ასევე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშს თან უნდა ერთოდეს: 
ა) შეთანხმების დამადასტურებელი დოკუმენტები იმ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან, რომელთა 
კომპეტენციის სფეროსაც განეკუთვნება გადაწყვეტილების მიღება საქმიანობის პროექტირების 
სხვადასხვა სტადიის განხორციელებასთან დაკავშირებულ ცალკეულ ასპექტებზე; 
ბ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის შედეგების 
განხილვის მასალები, ძირითად უთანხმოებათა აღწერით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
გ) გარემოზე მოსალოდნელი ზეგავლენის შერბილების ღონისძიებათა გეგმები; 
დ) ავარიულ სიტუაციაზე რეაგირების გეგმები ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით; 
ე) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების მოკლე, არატექნიკური რეზიუმე, გრაფიკული და სხვა 
საილუსტრაციო მასალის თანდართვით საზოგადოების მონაწილეობის პროცესისა და 
ინფორმირების უზრუნველსაყოფად; 
ვ) იმ ორგანიზაციების ან საკონსულტაციო ფირმების დასახელება და იურიდიული მისამართები, 
რომლებიც მონაწილეობდნენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ჩატარებაში და მისი შედეგების 
მომზადებაში; 
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ზ) მოკლე ცნობები პროექტის განხორციელების მიზნებისა და მისი განხორციელების 
მიზანშეწონილობის დასაბუთებაზე; 
თ) ობიექტის განთავსების ადგილის შერჩევის კრიტერიუმები, ალტერნატიური ვარიანტების 
გათვალისწინებით; 
ი) ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული გარემოს არსებული მდგომარეობის მოკლე აღწერა; 
კ) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატები, სიტუაციური რუკა და გენ-გეგმა, სადაც დატანილი იქნება საწარმოო მოედანი, 
დროებითი შენობა-ნაგებობები, კომუნიკაციები და ზემოქმედების წყაროები; 
ლ) საპროექტო გადაწყვეტათა შემუშავების პროცესში გამოყენებული ლიტერატურა (წყაროს 
მითითებით), საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ჩამონათვალი. 
მ) ამონაწერი  საჯარო რეესტრიდან; 
ნ) დაგეგმილი საქმიანობის მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი გამონამუშევარის განთავსების 
ტერიტორიის (სანაყარო) ალტერნატიული ვარიანტები GIS (გეოინფორმაციული სისტემები) 
კოორდინატების მითითებით და აღნიშნული გამონამუშევარის განთავსების შესახებ ინფორმაცია. 
 
სს “საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-ს 110 კილოვოლტიანი (220 კილოვატიან 
გაბარიტებში) ელექტროგადამცემი ხაზის „დარიალი“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის 
პროექტის ეკოლოგიური ექსპერტიზისას კი, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის 
სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, განხილული იყო: განმარტებითი 
ბარათი, საველე კვლევის მასალები, ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა, დაგეგმილი საქმიანობიდან 
გამოწვეული რისკებისა და დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის GIS 
კოორდინატები. აღსანიშნავია, რომ ეს არის ის დოკუმენტები, რომლიც გარემოზე ზემოქმედების 
სპეციალურ საბჭოს უნდა განეხილა საქმიანობის გზშ-სგან გათავისუფლების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისას; მაგრამ ამ დოკუმენტების საფუძველზე ეკოლოგიური 
ექსტერტიზის დასკვნის მომზადება დაუშვებელია.  
 
 
 
6. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის, გიგლა აგულაშვილის 
2016 წლის 19 თებერვლის  #ი-91 ბრძანების თანახმად, მინისტრმა ეკოლოგიური ექსპერტიზის 
დადებითი დასკვნის დამტკიცებისას იხელმძღვანელა „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 
შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქცეპუნქტისა და ამავე 
მუხლის მე-4 პუნქტის საფუძველზე.  
 
„გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის 
თანახმად, „ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის 
გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სამინისტროსათვის წარდგენილ დოკუმენტაციაზე 
სამინისტრო გასცემს ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნას, რომელსაც ამტკიცებს მინისტრი 
ბრძანებით. ასეთ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული 
ორგანოსათვის მშენებლობის ნებართვის მაძიებლის მიერ წარდგენილი განცხადება ასევე უნდა 
აკმაყოფილებდეს ამ კანონის მე-6 და მე-7 მუხლებისა და მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის მოთხოვნებს“. 
 
კანონის მე-6 მუხლის თანახმად („გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა): 
1. საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის ნებართვის გამცემი 
ადმინისტრაციული ორგანოსათვის წარდგენამდე მოაწყოს მისი საჯარო განხილვა (ხოლო ამ 
კანონის მე4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, საქმიანობის 
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განმახორციელებელი ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა მოაწყოს მშენებლობის 
ნებართვის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით განსაზღვრული მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიის 
პროცედურის დაწყებამდე). 
2. გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის მოწყობის მიზნით საქმიანობის განმახორციელებელი 
ვალდებულია გამოაქვეყნოს თავის მიერ დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია. 
ინფორმაცია უნდა გამოქვეყნდეს როგორც ცენტრალურ პერიოდულ ბეჭდვით ორგანოში, ისე იმ 
თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციული ტერიტორიის ფარგლებში არსებულ 
პერიოდულ ბეჭდვით ორგანოში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სადაც დაგეგმილია 
საქმიანობის განხორციელება. 
3. დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს: 
ა) დაგეგმილი საქმიანობის მიზნებს, დასახელებასა და ადგილმდებარეობას; 
ბ) მისამართს, სადაც საზოგადოების წარმომადგენლებს შეეძლებათ დაგეგმილ საქმიანობასთან 
დაკავშირებული დოკუმენტების (მათ შორის, გზშ-ის ანგარიშის, ტექნიკური რეზიუმეს და 
არატექნიკური რეზიუმეს დოკუმენტური და ელექტრონული ვერსიების) გაცნობა; 
გ) საზოგადოების წარმომადგენელთა მოსაზრებების წარდგენის ვადას; 
დ) გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის მოწყობის დროსა და ადგილს. 
4. საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია: 
ა) ბეჭდვით ორგანოში დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 3 დღის 
ვადაში ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში, ხოლო ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 
პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – აგრეთვე მშენებლობის ნებართვის გამცემ 
ადმინისტრაციულ ორგანოში წარადგინოს გზშ-ის ანგარიშის, დაგეგმილ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით მომზადებული ტექნიკური რეზიუმეს და არატექნიკური რეზიუმეს 
დოკუმენტური და ელექტრონული ვერსიები; 
ბ) დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან 45 დღის განმავლობაში 
მიიღოს და განიხილოს საზოგადოების წარმომადგენლებისაგან წერილობითი სახით 
წარმოდგენილი შენიშვნები და მოსაზრებები;   
გ) დაგეგმილი საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან არა უადრეს 50 და არა 
უგვიანეს 60 დღისა მოაწყოს გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა თავის მიერ დაგეგმილ 
საქმიანობასთან დაკავშირებით; 
დ) გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვაზე უზრუნველყოს შესაბამისი ადგილობრივი 
თვითმმართველობის ორგანოების, სამინისტროს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი  
განვითარების სამინისტროს და სხვა დაინტერესებული ადმინისტრაციული ორგანოების 
წარმომადგენელთა წერილობითი მიწვევა. 
5. გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვაზე დასწრების უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ 
წარმომადგენელს. 
6. გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა ეწყობა იმ თვითმმართველი ერთეულის ადმინისტრაციულ 
ცენტრში, სადაც დაგეგმილია საქმიანობის განხორციელება. 
 
კანონის მე-7 მუხლის თანახმად ( „გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის შედეგების გაფორმება“): 
1. საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვიდან 5 
დღის ვადაში უზრუნველყოს გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის შედეგების შესახებ ოქმის 
გაფორმება, რომელიც დეტალურად უნდა ასახავდეს გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვისას 
გამოთქმულ შენიშვნებსა და მოსაზრებებს. ოქმს ხელს აწერენ საქმიანობის განმახორციელებელი 
(ან მისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი) და შესაბამისი ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ორგანოების, სამინისტროს და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
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სამინისტროს წარმომადგენლები (გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვაზე მათი დასწრების 
შემთხვევაში). 
2. საქმიანობის განმახორციელებელი ეცნობა საზოგადოების წარმომადგენელთა წერილობით 
შენიშვნებსა და მოსაზრებებს და ითვალისწინებს მათ არგუმენტებს გზშ-ის ანგარიშის საბოლოო 
სახით ჩამოყალიბების პროცესში. 
3. საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ საზოგადოების წარმომადგენელთა შენიშვნებისა და 
მოსაზრებების გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში, საქმიანობის განმახორციელებელი 
ვალდებულია უზრუნველყოს შენიშვნებისა და მოსაზრებების გაუთვალისწინებლობის 
წერილობითი დასაბუთება და მათი ავტორისთვის (ავტორებისთვის) გაგზავნა. ეს წერილობითი 
დასაბუთება (შესაბამის წერილობით შენიშვნებთან და მოსაზრებებთან ერთად) საქმიანობის 
განმახორციელებელმა, გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის შედეგების ამსახველ ოქმთან და 
გზშ-ის ანგარიშთან ერთად, უნდა წარადგინოს ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში 
(ხოლო ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მშენებლობის 
ნებართვის გამცემ ორგანოში). ამ პუნქტში აღნიშნული დოკუმენტები გზშ-ის ანგარიშის 
განუყოფელი ნაწილია. 
4. გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის მოწყობის, მისი შედეგების გაფორმებისა და გზშ-ის 
ანგარიშის საბოლოო სახით ჩამოყალიბების შემდეგ, საქმიანობის განმახორციელებელი 
უფლებამოსილია ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოს (ხოლო ამ კანონის მე-4 მუხლის 
მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში – მშენებლობის ნებართვის გამცემ 
ადმინისტრაციულ ორგანოს) ერთი წლის განმავლობაში, ამ კანონითა და საქართველოს 
კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით წარუდგინოს განცხადება ნებართვის (ან მშენებლობის 
ნებართვის) მიღებასთან დაკავშირებით. 
 
ხოლო, კანონის მე-8 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად: 
ამ კანონის მე-4 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში მშენებლობის ნებართვის 
მაძიებელმა მშენებლობის ნებართვის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაციასთან ერთად 
მშენებლობის ნებართვის გამცემ ადმინისტრაციულ ორგანოში უნდა წარადგინოს შემდეგი 
დამატებითი დოკუმენტაცია: 
ა) დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილის სიტუაციური გეგმა (მანძილების 
მითითებით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის 
პირველ სტადიაზე; 
ბ) მოკლე ანოტაცია საქმიანობის შესახებ (ტექნიკური რეზიუმეს სახით). ეს დოკუმენტი 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის პირველ სტადიაზე; 
გ) საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმების შესაბამისად შედგენილი გზშ-ის 
ანგარიში (5 ეგზემპლარად და ელექტრონული ვერსიით) – აღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ 
უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
დ) მოსალოდნელი ემისიების მოცულობა და სახეები (მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები 
გაფრქვევის/ჩაშვების ნორმების პროექტი (4 ეგზემპლარად) – აღნიშნული დოკუმენტაცია 
წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე; 
ე) განცხადება წარდგენილი განცხადების კონფიდენციალური ნაწილის შესახებ – აღნიშნული 
დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს მშენებლობის ნებართვის გაცემის მეორე სტადიაზე. 
 
სასამართლოს ყურადღებას მივაქცევთ იმ გარემოებას, რომ არცერთი ზემოთმითითებული ნორმა, 
რომლის საფუძველზეც გამოცემული იყო საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი დაცვის 
მინისტრის 2016 წლის 19 თებერვლის  #ი-91 ბრძანება დაცული არ ყოფილა.  
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სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლი, 53-ე, 96-ე მუხლები. სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. 
 

.... 

3. sasarCelo moTxovna 

ბათილად იქნეს ცნობილი  საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის #1555 

განკარგულება.       
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ა" ქვეპუნქტის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო არის ყველა 
სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო ან დაწესებულება, საჯარო 
სამართლის იურიდიული პირი (გარდა პოლიტიკური და რელიგიური გაერთიანებებისა), 
აგრეთვე ნებისმიერი სხვა პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე 
ასრულებს საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს. მაშასადამე, საქართველოს მთავრობა  
წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის 
თანახმად, ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებანი. 
 
სზაკ-ის კოდექსის 178.2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი 
თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის თაობაზე 
წარდგენილ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანო. იმის 
გათვალისწინებით, რომ გასაჩივრებულია საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელის მიერ გამოცემული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტები ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს ამ შემთხვევაში წარმოადგენდა 
საქართველოს მთავრობა, სადაც ზემოაღნიშნული გასაჩივრების ვადის დაცვით მოსარჩელის მიერ 
წარმოდგენილი იქნა  ადმინისტრაციული საჩივარი, რომელიც საქართველოს მთავრობის 
განკარგულებით  არ დაკმაყოფილდა. 
 
სზაკ-ის 2.1 მუხლის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტი არის ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტი, 
რომელიც აწესებს, ცვლის, წყვეტს ან ადასტურებს პირის ან პირთა შეზღუდული წრის 
უფლებებსა და მოვალეობებს. გასაჩივრებული - საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 
ივლისის #1555 განკარგულება ფორმალურ-სამართლებრივი თვალსაზრისით წარმოადგენს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, ვინაიდან აღნიშნული 
სამართლებრივი აქტი გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ადმინისტრაციულ 

კანონმდებლობაზე მითითებით, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული  
მმართველობითი საქმიანობის განხორციელების პროცესში.  
 
სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არ აქვს 
კანონმდებლობის მოთხოვნების საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება. 
 
სზაკ-ის 2.1 მუხლის "ი" ქვეპუნქტის თანახმად,  ადმინისტრაციული საჩივარი არის 
დაინტერესებული მხარის მიერ უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოში კანონმდებლობით 
დადგენილი წესით წარდგენილი წერილობითი მოთხოვნა დარღვეული უფლების აღდგენის 
მიზნით იმავე ან ქვემდგომ ორგანოს მიერ გამოცემული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის ბათილად გამოცხადების, შეცვლის ან ახალი ადნიმისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემის ან ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი 
მოქმედების განხორციელებისაგან თავის შეკავების შესახებ, რომელიც არ გულისხმობს 
ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას. მაშასადამე, 
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ადმინისტრაციულ საჩივარს აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია: 1. ადმინისტრაციული საჩივარი, 
როგორც უფლების დაცვის საშუალება; 2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ თვითკონტროლის 
განხორციელების შესაძლებლობა. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციულ საჩივარს, 
როგორც უფლების დაცვის საშუალების სრული მასშტაბით გამოყენებას, მხარისთვის 
განსაკუთრებული ინტერესი გააჩნია. ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ 
საჩივართან დაკავშირებით გულისხმობს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტის კანონიერების გადამოწმებას, რომელიც თავის თავში მოიცავს აქტის, როგორც ფორმალური, 
ისე მატერიალური კანონიერების გადამოწმებას. 
 
ადმინისტრაციული  საჩივრის განმხილველ ორგანოს - საქართველოს მთავრობას  
ადმინისტრაციული საჩივრის საფუძველზე წარმოეშვა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი 
რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ მიღებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტების კანონიერებისა და მიზანშეწონილობის გადამოწმების ვალდებულება, 
რომლის შესაბამისად მას  უნდა გამოეკვლია, შეეფასებინა საქმისთვის არსებითი მნიშვნელობის 
მქონე ყველა გარემოება და აღნიშნულის საფუძველზე მიეღო გადაწყვეტილება 
ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილების და არა ადმინისტრაციული საჩივრის 
დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე. 
მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი არის 
კანონსაწინააღმდეგო და  სრულიად დაუსაბუთებელი, რის გამოც სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლის 
თანახმად ექვემდებარება ბათილად ცნობას შემდეგ გარემოებათა გამო: 
 
1. სზაკ-ის 53-ე მუხლის მესამე ნაწილის 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; ხოლო ამავე მუხლის მეოთხე 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.  
 
მოცემულ შემთხვევაში ადმინისტრაციული ორგანო მოქმედებდა დისკრეციული 
უფლებამოსილების ფარგლებში, მაგრამ გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით დასტურდება, რომ 
ადმინისტრაციულმა ორგანომ არ გამოარკვია საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე 
ფაქტობრივი გარემოებები. გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით არ არის გაბათილებული 
ადმინისტრაციული საჩივარში წარმოდგენილი საფუძვლიანი პრეტენზიები როგორც ფაქტობრივ 
გარემოებებთან, ისე სამართლებრივ საფუძვლებთან მიმართებაში. 
 
კერძოდ: ადმინისტრაციულმა ორგანომ "დარიალი 110"-ის რეკონსტრუქციის პროექტის  საერთო-
სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობა დადასტურებულად მიიჩნია სს"საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემის" 2015 წლის 4 დეკემბრის განცხადების, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 
მოადგილის 2015 წლის 4 დეკემბრის წერილისა და სს"საქართველოს სახელმწიფო 
ელექტროსისტემის" წარმომადგენლის ახსნა-განმარტების საფუძველზე, მაგრამ გადაწყვეტილება 
არ შეიცავს არანაირ დასაბუთებას, თუ კონკრეტულად რამ განაპირობა "დარიალი 110"-ის 
რეკონსტრუქციის პროექტის  ანუ საქმიანობის გზშ-სგან გათავისუფლების   აუცილებლობა და 
კონკრეტულად რაში გამოიხატება აღნიშნული პროექტის საერთო-სახელმწიფოებრივი 
მნიშვნელობა. 

http://www.hcoj.gov.ge/
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გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით უტყუარად არის დადასტურებული, რომ განსახილველ 
შემთხვევაში საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ 
ეკოლოგიური ექსპერტიზა ისე ჩატარდა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების 
დაცვის მინისტრის 2013 წლის 14 მაისის #28 ბრძანებით დამტკიცებული "ეკოლოგიური 
ექსპერტიზის ჩატარების წესის" მე-7 მუხლის პირველი პუნქტისა და "გარემოზე ზემოქმედების 
ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა დარღვევით, ვინაიდან 
ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გასაცემად ადმინისტრაციულ ორგანოში არ იყო 
წარდგენილი  "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის მე-8 მუხლით 
განსაზღვრული დოკუმენტაცია. ვერ დავეთანხმებით გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში 
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ  წარმოდგენილ დასკვნას მასზედ, რომ  ზემოაღნიშნული 
ნორმით დადგენილი მოთხოვნები არის გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის 
მისაღებად/ეკოლოგიური ექსპერტიზისათვის წარსადგენი დოკუმენტების ზოგადი ჩამონათვალი 
და რომ ნებართვის ან/და ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩასატარებლად ზემოთ მითითებული 
დოკუმენტების სრულად წარმოდგენა შესაძლებელია ვერ მოხდეს, რასაც ადგილი აქვს 
განსახილველ შემთხვევაში. "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ" საქართველოს კანონის 
მე-8 მუხლის დანაწესი ეკოლოგიური ექსპერტიზის ჩატარების წინაპირობად იმპერატიულად 
ადგენს ამ მუხლით განსაზღვრული დოკუმენტაციის სრულად წარდგენის ვალდებულებას, რაიმე 
გამონაკლისი ამ მხრივ კანონმდებლის მიერ არ არის დადგენილი. აღნიშნული დოკუმენტაციის 
სრულად წარდგენის ვალდებულებისაგან გათავისუფლება იმ საფუძვლით, რომ საქმიანობის 
განმახორციელებელი გათავისუფლებულია "გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ 
საქართველოს კანონის მე-10 მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად გზშ-სგან დაუშვებელია, ვინაიდან 
საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2013 წლის 3 ივნისის #38 
ბრძანებით დამტკიცებული "გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს საქმიანობის წესის" 
მე-6 მუხლის მე-10 ქვეპუნქტის თანახმად, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისაგან 
გათავისუფლება არ გულისხმობს საქმიანობის ეკოლოგიური ექსპერტიზისაგან გათავისუფლებას, 
რაც განსახილველ შემთხვევაში კანონსაწინააღმდეგოდ მოახდინა ადმინისტრაციულმა ორგანომ. 
 
სრულიად უსაფუძვლოა და დაუსაბუთებელი გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში წარმოდგენილი 
დასკვნა „გარემოსდაცვით საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, 
გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში 
მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ კონვენციის მე-6 მუხლის 
დარღვევის არ გაზიარების შესახებ იმ საფუძვლით, რომ ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორმა 
ვერ დაასაბუთა და სათანადო მტკიცებულებებით ვერ დაამტკიცა, თუ რა მნიშვნელოვანი 
ზეგავლენა შეიძლება მოახდინოს "დარიალი 110" ეგხ-ის რეკონსტრუქციამ გარემოზე. 
ადმინისტრაციულ საჩივარში სრულად და დასაბუთებულად არის წარმოდგენილი მოთხოვნა, 
ფაქტობრივი გარემოებები, რომელსაც ეყრდნობა ადმინისტრაციული საჩივრის მოთხოვნა და ის 
სამართლებრივი საფუძვლები, რაც უპირობოდ განაპირობებს გასაჩივრებული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად ცნობას. საგულისხმოა, რომ 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების სადავოობის შემთხვევაში ამ 
სამართლებრივი აქტების კანონიერების მტკიცების ტვირთი მის გამომცემ ადმინისტრაციულ 
ორგანოს ეკისრება,ხოლო ადმინისტრაციული საჩივართან დაკავშირებით ჩატარებული 
ადმინისტრაციული წარმოებისას  ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს. მოცემულ შემთხვევაში 
ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მტკიცების ტვირთი არასწორად არის 
გადაკისრებული ადმინისტრაციული საჩივრის ავტორზე, რაც მოქმედი ადმინისტრაციული 
კანონმდებლობის შესაბამისად დაუშვებელია. 

http://www.hcoj.gov.ge/
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სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლი, 96-ე, 53-ე მუხლები, სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. 
 

.... 

      
.... 
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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. 

დაევალოს მოპასუხეებს წარმოადგინონ სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-

სამართლებრივი აქტის გამოცემასთან დაკავშირებით ჩატარებული ადმინისტრაციული 
წარმოების მასალები სრულყოფილად.    

SeniSvna-23 
 

sxva saxis Suamdgomlobebi 
SeniSvna-24 

1. moTxovna 

სასკ-ის 16.2 მუხლის თანახმად მესამე პირად განსახილველ საქმეში ჩაბმული იქნას სს 
"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა".  
argumentacia: 

სასკ-ის 16.2 მუხლის თანახმად მესამე პირად განსახილველ საქმეში ჩაბმული იქნას სს 
"საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა", ვინაიდან იგი წარმოადგენს სადავო 

მატერიალური სამართალურთიერთობის მონაწილე სუბიექტს.      
.... 

2. moTxovna 

      

argumentacia: 

      
.... 

      

 

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

diax    vis?       romeli enis mcodne?       
ara   

... 

                                                           

20  შუამდ გომლობა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული პროცესუ ალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვ ნით. შუამდ გომლობა  უნდა  იყოს დ ასაბუთებულ ი, მ ასში კონკრეტულად უნდა მ იეთ ითოს მოთხოვნ ა და მ ის ი არ გუმენტ აცია, რომელიც უ ნდა შეეხე ბოდეს შუ ამდგომლობაში დასმულ ს აკითხთ ან უ შუალო კ ავშირში მყოფ გარემოებებს.  მტკიცებით ი შუ ამდგომლობე ბი შეეხება მტკ იცებულებებს .  
21 ზემოთ მოცემულია ს აქმ ის ზეპ ირ მოსმენაზე მოწმეთა, ექსპერტთა  და სპეც იალ ისტთ ა მოწვევ ის გრ აფები.  მარცხენ ა მ ხარეს იწერება მოსაწვევ ი მოწმის, ექსპერტ ის ან/დ ა  სპეც იალ ისტ ის ს ახელ ი და გვ არი, ხოლო მარჯვენ ა მხარეს - დ ავის  იმ ფ აქტობრივ  გარემოებათა ნომრები, რომლებს აც მიგაჩნ იათ, რომ დაადას ტურებენ აღნ იშნ ული პ ირები.  22 თუკი საპ ატ იო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას , შეგიძლ იათ იშუ ამდგომლოთ ს ასამართლოს წინაშე, რათა მან მო გცეთ გონივრული ვ ად ა მის  წარს ადგენ ად. ვ ალდებულ ი ხართ, შუ ამდგომლობაში მ იუთითოთ: (1)მტკ იცებულების დასახელება; (2)წარმოდგენის შე უძლებლობის ს აპატ იო მ იზეზ ი; (3)გონივრულ ი ვ ადა მის წარმოს ადგენ ად. თითოეულ ამგვ არ მტკ იცებულებასთან  მიმ ართებით შუამდგომლობები მ იეთითება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თან მიმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.  
23 თუკი საკუთ არი ძ ალებით ვერ შეძელით მტკიცებულების მიღება იმ პირ ის აგან, ვისთან აც ეს მტკ იცებულება იმყოფება, შე გიძლ იათ იშუამდ გომლოთ სას ამართლოს წინ აშე, რათ ა ს ასამ ართლომ გამოითხოვოს იგი. ვ ალდებულ ი ხართ, შუ ამდგომლო ბაში მ იუთ ითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დ ავის  იმ ფ აქტობრივ  გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკ იცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი დ ა გვ არი (ს ახელწოდება) და მის ი ს აცხოვრებელ ი ად გილ ი (ფაქტობრ ივი ადგილს ამყოფელი); (4)რა ს აფუძვლ ით გეთქვათ უ არი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუ ძნება  თქვენი ვ არაუდ ი, რომ მტკ იცებულება თქვენ მ იერ მით ითებულ ი პირ ის ხელთაა.  თითოეულ ამგვ არ მტკიცებულებასთან მ იმ ართებით შუამდ გომლობები მიეთ ითება სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინო მრება თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.  24 ამ გრ აფაში შეგიძლ იათ ჩ აწეროთ ნებისმიერ ი სხვა ს ახის შუამდ გომლობა (მ აგ. საქმეში მეს ამე პირ ის ჩ აბმ ის თაობაზე). თითოეულ ი შუამდ გომლობა უნდა მიუთ ითოთ ნათლ ად და ლაკონურად . მოთხოვნები მ იეთითება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმ იმ დევრულად, არ აბულ ი ციფრებით. თითოეულ ი მოთხოვნ ის ტექს ტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვ ნის შინ აარსს  და მ ის არგუმენ ტაც იას. მოცემულ ფორმაში არსებო ბს ორი შუამდ გომლობის დას აფიქს ირებელ ი გრაფ ა. ორზე მეტ ი შუ ამდგომლობის მ ითითე ბის ას ვ ალდებული ხართ, დ აიცვ ათ ფორმის შევსე ბის  იგივე  სტილ ი.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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sarCelis fasi 
SeniSvna-25 

— araqonebrivi 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:       

ara   radgan davis sagnidan gamomdinare morigeba SeuZlebelia. 
 

 

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       

                                                           

25 სარჩელის (დავ ის ს აგნის) ფასი არის პროცესუ ალური ინს ტრუმენტ ი, რომელიც ე ხმარება სასამ ართლოს სარჩელზე გად ასახდელი ს ახელმ წიფო ბაჟის ოდენობის განსაზ ღვრ აში. სარჩელ ის ფას ის დ აან გარ იშების წეს ი მოცემულ ია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის  41-ე მუ ხლში.  
26 სახელმწიფო ბაჟ ი არის შენატ ან ი საქ ართველოს ბიუჯეტში, ს ასამ ართლო პროცესის წარმართვ ისათვ ის.  ს ახელმ წიფო ბაჟის  ოდენობები დად გენილ ია სამოქ ალაქო ს აპროცესო კოდექსის 39-ე დ ა ,,ს ახელმწიფო ბაჟის შესახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე-4 მუ ხლებით. სახელ მ წიფო ბაჟ ის ოდენობა პ ირველი ინსტ ანციის ს ას ამართლოში არ უ ნდა აღე მატებოდეს  ფიზ იკურ პირთ ათვის 3000 ლ არს, ხოლო იურიდ იულ პ ირთათვ ის - 5000 ლარს.  ვალდებული ხართ, ს არჩელს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულ ად გად ახდ ის დამად ასტურებელ ი დო კუმენტი ან მ იუთითოთ, რომ კანონი გათ ავისუფლებთ მისი გად ახდ ის აგან, ან  წარმო ადგინოთ შუ ამდგომლობა ბაჟის  გად ახდის აგან გათავ ისუფლების, მ ის ი ოდენობის შემც ირების ან /და  გად ახდ ის გად ავადების მოთხოვნ ით. წინააღმდეგ შემთ ხვევაში, სას ამართლოს კანცელარია უარს გეტყვით სარჩელის რეგის ტრაციაზე.  27 შემთხვევები, როდესაც კ ანონი გათ ავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟ ის გად ახდ ისაგან დადგე ნილ ია სამოქალ აქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ადმინისტრ აციული ს აპროცესო კოდექსის მე-9 დ ა ,,ს ახელმ წიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კ ანონის  მე-5 მუ ხლებით. ამ ასთან, სასამართლო უფლებამოსილ ია, თქვენი ქონებრ ივ ი მდგომ არეობის გათვ ალისწინებით (რაც უნდა დ ასტ ურდებოდეს შეს აბამ ის ი უტყ უარ ი მტკიცე ბულებებით), გაგათ ავ ისუფლოთ ბაჟ ის გად ახდ ისაგან,  შეგიმციროთ მ ის ი ოდენობა ან გად აგივადოთ გად ახდ ა. პროცესის ს ხვ ა ხარჯების (მაგ. ადვოკატ ის მოწვევ ა ს ახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდ გომლობები მ იეთითება სათ ითაოდ (პუ ნქტობრივ ად) და ინომრება თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ც იფრებით.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
http://www.fees.court.ge/fees.pdf
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SeniSvna-28 

                                                           

28 დააფიქს ირეთ თქვენი პოზ იცია ს აქმის  მორიგე ბით დ ამთავრებასთან დაკ ავშირებით. თ ანხმო ბის შემთხვევ აში მიუთითეთ, თუ რ ა პირობებით ხართ თან ახმ ა მორიგებაზე. უ არის შემთხვევ აში ვალდებული ხართ, დ აას აბუთოთ თქვენ ი უ არი (მ იუთითოთ უ არის მო ტივე ბზ ე). ადმინ ისტრ აციულ ი ორგანო მხოლოდ იმ შემთ ხვევაშია უფლებამოსილ ი ს აქმე მორიგე ბით დ აამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქ ართველოს კანონმდებლო ბას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe? 

diax    

radgan gansaxilveli saqme gansakuTrebiT mniSvnelovania mxarisaTvis. ara   

SeniSvna-29 

 
ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis? 

25 wuTze meti  radgan es dro aris saWiro mTavar sxdomaze mxaris poziciis dasabuTebisaTvis. 
 

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba? 

I sxdomaSi  radgan erT sxdomaSi davis dasruleba gonivrulia. 
SeniSvna-30 

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

diax    

radgan       ara   

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    

radgan       ara   

SeniSvna-32 
 

TandarTuli sabuTebis nusxa 
SeniSvna-33   SeniSvna-34 

1. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მმართველთა საბჭოს თავმჯდომარის 
მოვალეობის შემსრულებლის 2015 წლის 4 დეკემბერის # 5384/07 წერილი საქართველოს 
გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს - 2 ფურცელი;  
2. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე 
ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს 2015 წლის 14 დეკემბერის სხდომის ოქმი - 2 ფურცელი; 
3. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილის 
მოვალეობის შემსრულებლის ეკატერინე გრიგალავას 2015 წლის 16 დეკემბერის #9136 

წერილი - 2 ფურცელი; 
4. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე 
ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს 2015 წლის 28 დეკემბრის სხდომის ოქმი - 2 ფურცელი; 
5. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 5 

იანვრის ბრძანება #ი-11 - 1 ფურცელი; 
6. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2016 წლის 9 

თებერვლის ბრძანება #ი-72 - 2 ფურცელი; 
7. 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის "დარიალი"-ს რეკონსტრუქციის პროექტის (220 
კვ ძაბვის ეგხ-ს გაბარიტებში) საერთო განმარტებითი ბარათი, რისკების ანალიზი, საველე 
კვლევის შედეგები, ტექნოლოგიური ციკლის აღწერა და საქმიანობის განხორციელების 
ადგილის  კოორდინატები - 233 ფურცელი; 

                                                           

29 წარმოადგინეთ თქვენ ი მოსაზრება ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გარეშე განხილვ ის თაობაზე. ზეპ ირი მოსმენის გარეშე საქმ ის  გან ხილვ ა მნ იშვნელოვნ ად უწყო ბს ხელს დ ავ ის სწრაფ ად გადაწყვეტას , ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მოპ ასუ ხის თ ანხმო ბის  შემთ ხვევაში ს ასამართლო უფლებამოსილ ია,  მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე გან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე.  30 მოცემული გრაფ ის შევსე ბა ს ავ ალდებულო ა იმ შემთხვევ აშიც, თუ თქვენ თან ახმ ა ხართ, ს ასამ ართლომ საქმე გან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე. პოზ იც იის დას აბუთებაში იგულ ისხმე ბა მთ ავარ ი სხდომის უშუ ალოდ თქვენთვის განკუთვნ ილ ი ნაწილ ი. თუ ირჩევთ 25-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მე ტ სხდომ ას, ვ ალდებულ ი ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომ არეობს თქვენი ს აქმის  სპეციფ იკური ს ირთულე. ამასთ ან, გაითვალ ისწინეთ, რომ სას ამ ართლოსათვის  სავ ალდებულო არაა თქვენ მიერ მ ითითე ბული დრო და ს ხდომათ ა რაოდენობა.  
31 დაჩქარებულ ი წეს ით საქმ ის გან ხილვ ის დროს ს ასამ ართლო უფლებამოს ილ ია: (1)შე ამოკლოს მოპას უხის მ იერ თავ ისი შესაგებლ ის ან შეგებე ბული სარჩელის წარდ გენის ვად ა; (2)მესამე პ ირს არ გან უსაზღვროს ვ ადა სარჩელზე ს აკუთარ ი მოსაზრებე ბის  წარდ გენის ათვ ის; (3)არ დაად გინოს მხარეების მ იერ ექსპერტის  დან იშვნ ასთან დაკ ავშირებით ს აკუთარ ი მოს აზრებების წარდგენის ვად ა; (4)შეუმოკლოს მ ხარეებს ექსპერტ ის დასკვნასთ ან დ აკავშირებით საკუთ არი მოს აზრებების წარდგენ ის ვ ადა.  32 შეგიძლ იათ გან აცხადოთ თან ხმობა , რომ წერილობითი მას ალები გადმოგეგზ ავნოთ ელექტრონულ ი ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნ ველყოფს მათ უფრო დროულ მოწოდებასა დ ა კომფორტულ ხელმ ის აწვდომობას. ამავე დროს, ს ასამართლოს სპეციალურ ი პროგრამ ა დ როის რეალურ რეჟიმში მო გაწვდ ით ინფორმაციას თქვენს ს აქმეზე განხორც იელებულ ი ყველა არსებითი ცვლ ილების თაობაზე.  
33 ვალდებულ ი ხართ, სარჩელს დ აურთოთ მასში მ ითითებული ყველ ა მტკ იცებულება, გარდა იმ შე მთხვევ ისა, როდეს აც, საპ ატ იო მ იზეზ ის გამო, ვერ ახერხებთ მ ათ წარმოდ გენას დ ა აღნ იშნ ულის თ აობაზე მ იუთითეთ მტკ იცებით შუ ამდგომლობათა ნ აწილში. წერილო ბით ი მტკ იცებულებები, როგორც წეს ი, წარდგენილ  უნდა იქნეს დედნ ის ს ახით. თუ წერ ილობითი მ ტკიცებულე ბის დედ ან ი უცხო ენ აზე ა შედგენ ილ ი, იგი უნდა ით არგმნოს ქართულ ად (აფხაზეთში შეს აძლებელ ია აფხაზური თ არგმ ანიც). ნორმ ატ იული მას ალის დართვა  სარ ჩელზე მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლ ის შემთ ხვევებშია გამართლებულ ი. თანდ ართულ ი საბუთები იწერება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და  ინომრება თან მიმდევრულ ად, არაბული ც იფრებით (მ აგ. დ ანართ ი 1, დ ანართ ი 2, ...). თ ითოეული ს აბუთ ის გასწვრ ივ მ იუ თითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუსხის დ ასრულების შემდე გ - ფურცლების საერთო რაოდენობაზე. თ ითოეულ თანდ ართულ საბუთს ზედ ა მარჯვე ნა კუთ ხეში უნდა  წააწეროთ - ,,დ ანართ ი X”. დ ან ართის ნომერ ი უნდ ა ემთხვეოდეს ს არჩელის ფორმ აში დაფ იქსირებულ რიგითო ბას.  34 სასამ ართლოს უნდ ა წარუდ გინოთ სარჩელის ა დ ა თანდ ართული საბუთების  იმდენ ი ასლი, რამდენ ი  მოპ ასუხეც არის საქმეში. წინ ააღმდეგ შემთხვევ აში, სასამ ართლოს კანცელარ ია უარს გე ტყვით ს არჩელის რეგისტრ აციაზე.  
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8. 2016 წლის 16 თებერვლის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნა #7 - 6 ფურცელი; 
9. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის, გიგლა 
აგულაშვილის 2016 წლის 19 თებერვლის ბრძანება #ი-91 - 2 ფურცელი; 
10. 2016 წლის 30 მაისის ადმინისტრაციული საჩივარი - 16 ფურცელი; 
11. საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 28 ივლისის #1555 განკარგულება -24 ფურცელი; 
12. პირადობის მოწმობის ასლი - 1 ფურცელი; 
13. სახელმწიფო ბაჟის (100 ლარი) გადახდის ქვითარი - 1 ფურცელი. 
  

furclebis saerTo raodenoba: 294 

.... 
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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. 
 

  

ზაზა წიკლაური 
 

 

12/08/2016w. 

xelmowera xelmomweris saxeli da gvari Sevsebis 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. 

. 
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