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             სარჩელი 
ადმინისტრაციულ საქმეზე 

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას 

მხოლოდ სასამართლო მოხმარებისთვის 

 
შტამპის ადგილი 

მოსარჩელე:  
1. ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივა“ 
2. გიგა ჩოხელი 

204952676 
 

0179, თბილისი, ფალიაშვილის 39ბ, 4სართ. 
დუშეთის რაიონი, სოფ. ბენიან-ბეგონი, ხადის ხეობა,  

სახელი, გვარი (სახელწოდება) პირადი (საიდენ.) 
ნომერი 

ძირითადი მისამართი (ფაქტ. ადგილსამყოფელი) 

            
ალტერნატიული მისამართი 
 

სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი 

      2223874                   
სახლის ტელ. სამსახურის ტელ. მობილური  ფაქსი ელექტრონული ფოსტა 

მოსარჩელის წარმომადგენელი: 
ნინო გუჯარაიძე 
ირმა მახათაძე 

 0179, თბილისი, ფალიაშვილის 39ბ, 4სართ. თბილისი, 
კოსტავას ქ. #76ა, ბ.6 

სახელი, გვარი, ადვოკატის სიითი 
ნომერი 

პირადი ნომერი ძირითადი მისამართი 

            
ალტერნატიული მისამართი სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი 
    ngujaraidze@greenalt.org  

irmamakhatadze2017@gmail.com   
სახლის ტელ. სამსახურის ტელ. მობილური ფაქსი ელექტრონული ფოსტა 

მოპასუხე: 
- სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტო 
- ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო 

 - 0186, ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N8, 
IV სართული 
- 0114. ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.2  

სახელი, გვარი (სახელწოდება) პირადი (საიდენ.) ნომერი ძირითადი მისამართი (ფაქტ. ადგილსამყოფელი)  

            
ალტერნატიული მისამართი სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი 
      +995322991111; 

+9953229911 0 
            tacsa@economy.ge  

ministry@moesd.gov.ge  
სახლის ტელ.. 
 

სამსახურის ტელ. მობილური ფაქსი ელექტრონული ფოსტა 

საკონტაქტო პირი:   
                        
სახელი, გვარი სახლის ტელ. მობილური ელექტრონული ფოსტა 
ფორმასთან დაკავშირებით კითხვის, შენიშვნის ან რეკომენდაციის არსებობის შემთხვევაში შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ნომერზე 
(995 32) 227-31-00 ან მოგვწეროთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართზე: forms@hcoj.gov.ge  
სანიმუშო ფორმა შეგიძლიათ იხილოთ ვებ-გვერდზე: www.hcoj.gov.ge  
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სასამართლოში დასაბარებელ პირთა სია 
დასაბარებელი პირის სტატუსი  
                  
სახელი, გვარი პირადი ნომერი ძირითადი მისამართი 
            
ალტერნატიული მისამართი სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი 
                              
სახლის ტელ. სამსახურის ტელ. მობილური ფაქსი ელექტრონული ფოსტა 

 

დავის საგანი 
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან. 
ქვემოთ მიუთითეთ თქვენს კანონიერ ინტერესზე, თუკი გსურთ აღიარებითი სარჩელის აღძვრა. 
 

დავის არსის მოკლე მიმოხილვა 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის #2-354 ბრძანებით  
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის 
მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ. „ჟინვალი-ლარსის 
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“ სსიპ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 ბრძანების თანახმად 
„მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 
მარტის #57 დადგენილების 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის 
შესაბამისად და 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა ჟინვალი-ლარსის 
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2_ შემდეგი პირობებით: 

ა) წარმოდგენილ იქნეს დანართი #1-ში მითითებული, სამშენებლოდ გამოსაყენებელი, ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის (ლოტი-1 და ლოტი-2) კოორდინატებში მოქცეული მიწის ნაკვეთების საკუთრების ან 
სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში 2020 
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით; 

ბ) სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდეს იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებზეც  სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოში  წარმოდგენილი იქნება მათი საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები; 

გ) წარმოდგენილ იქნეს ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის (ლოტი-1 და ლოტი-2) 
სამშენებლო დოკუმენტის სავალდებულო საექსპერტო დასკვნები საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევაზე და კონსტრუქციულ 
ნაწილებზე სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით; ამავე 
ბრძანებით მშენებლობის ნებართვის მფლობელს დაევალა მშენებლობის საბოლოო დასრულებისას სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარუდგინოს  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 
პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების 89-ე მუხლის მე-7 პუნქტში 
მითითებული საბოლოო დოკუმენტი. 
 
ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივამ“ და გიგა ჩოხელმა 27 დეკემბერს ადმინისტრაციული საჩივარი წარადგინეს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და მოითხოვეს - „ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის 
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“  სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბათილად ცნობა. 
 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 15 იანვრის #1-1/19 ბრძანებით ა(ა)იპ 
„მწვანე ალტერნატივას“ და გიგა ჩოხელის 27 დეკემბრის ადმინისტრაციული საჩივარი მიღებული იქნა წარმოებაში. 
ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადად განისაზღვრა ორი თვე მისი წარმოებაში მიღებიდან. 2020 წლის 14 
თებერვალს 16 საათზე გაიმართა ზეპირი მოსმენა წინამდებარე ადმინისტრაციული საჩივართან დაკავშირებით. 

http://www.hcoj.gov.ge/
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მიუხედავად ამისა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრის 
ავტორებისათვის ადმინისტრაციული საცივრის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება დღემდე არ უცნობებია. 
ადმინისტრაციული ორგანოს აღნიშნული უმოქმედობა  სზაკ-ის 177.2 მუხლის თანახმად წარმოადგენს უარს საჩივრის 
მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ ანუ სახეზეა ე.წ. ვირტუალური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, რაც საჩივრდება ერთი 
თვის ვადაში. 
 
ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივა არის არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომლის საქმიანობის ძირითად მიმართულებას 
გარემოსდაცვითი საკითხები, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების დაგეგმვის/განხორცილების შედეგად 
ადგილობრივი სოციალური და ბუნებრივი გარემოს დაცვის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. რაც შეეხება მეორე 
მოსარჩელეს, გიგა ჩოხელს იგი არის   დუშეთის რაიონი, სოფ. ბენიან-ბეგონის მცხოვრები (ხადის ხეობა); ამდენად, 
წინამდებარე სარჩელი წარმოადგენს მოსარჩელეების დარღვეული უფლების დაცვის ერთადერთი სამართლებრივი 
საშუალება. 
 
  

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


 

 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. 12, 0144 
ვებ-გვერდი www.hcoj.gov.ge; ელ. ფოსტა: council@hcoj.gov.ge  

4 

 

 

დავის ფაქტობრივი გარემოებები 
1. ფაქტობრივი გარემოება 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 24 აგვისტოს N 2-707 ბრძანებით 
დამტკიცდა „ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის“ სკოპინგის დასკვნა, რომლითაც 
განისაზღვრა „ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის“ პროექტზე სავალდებულო გზშ-ის 
ანგარიშის მომზადებისათვის აუცილებელი კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის და წარმოსადგენი 
დოკუმენტაციის ჩამონათვალი. 
მტკიცებულება - დანართი #1. “დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის“ სკოპინგის 
დასკვნის გაცემის შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 24 აგვისტოს 
N 2-707 ბრძანება. 
....  
2. ფაქტობრივი გარემოება 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის #2-354 ბრძანებით  
მიღებული იქნა გადაწყვეტილება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის 
მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ. დამტკიცებული 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებით დადგენილი პირობის თანახმად, საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტს სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უნდა უზრუნველყოს: 

პირობა #9. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე უზრუნველყოს 
სამშენებლო ბანაკების დეტალური პროექტის შემუშავება shape ფაილებთან ერთად და სამინისტროში შესათანხმებლად 
წარმოდგენა, ხოლო სამშენებლო სამუშაოების დასრულების შემდგომ უზრუნველყოს სამშენებლო ბანაკების/მოედნების 
ტერიტორიების პირვანდელ მდგომარეობამდე აღდგენა/რეკულტივაცია; იმ შემთხვევაში, თუ მოხდება ზედაპირული 
წყლის ობიექტში წყალჩაშვება, ასევე თუ საპროექტო ტერიტორიაზე წარმოდგენილი იქნება ატმოსფერული ჰაერის 
დაბინძურების სტაციონალური წყაროები სავალდებულოა უშუალოდ საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, 
სამინისტროსთან შეთანხმებული იქნეს ,,ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონალური წყაროების და მათ მიერ 
გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში“ და „ზედაპირული წყლის ობიექტებში 
ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) 
ნორმების“ პროექტი;  

პირობა #11. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 
სამინისტროში განსახილველად წარმოადგინოს არსებული გეოლოგიური და გეოტექნიკური კვლევის შედეგების 
საფუძველზე შემუშავებული გეოლოგიური გარემოს ცვლილების პროგნოზი შესაბამის შემარბილებელ ღონისძიებებთან 
ერთად;  

პირობა #12. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 
უზრუნველყოს მდინარეების მაქსიმალური ხარჯის და წარეცხვის სიღრმეების გაანგარიშებისას გამოყენებული 
მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაციის სამინისტროში განსახილველად წარმოდგენა, სადაც ასევე მოცემული იქნება 
მდინარეების საანგარიშო ჰიდროლოგიური მახასიათებლების (ხარჯები, დონეები, გარეცხვის სიღრმეები) შემაჯამებელი 
ცხრილი;  

პირობა #13. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 
უზრუნველყოს საპროექტო გზის გადამკვეთ მდინარეთა და ხევების, ასევე ღვარცოფული ნაკადების მაქსიმალურ 
ხარჯებზე ინფორმაციის სამინისტროში განსახილველად წარმოდგენა, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში 
ღვარცოფსაწინააღმდეგო ღონისძიებების შემუშავება, სამინისტროსთან შეთანხმება და განხორციელება;  

პირობა #15. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 
უზრუნველყოს №1 გვირაბის შესასვლელი პორტალის ტერიტორიაზე იფნარ-მურყნარის ჰაბიტატზე ზემოქმედების 
შეფასება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში განისაზღვროს შესაბამისი შემარბილებელი ან/და საკომპენსაციო 
ღონისძიებები და წარმოდგენილ იქნეს სამინისტროში შესათანხმებლად;  

პირობა #16. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს ფაუნის 
დამატებითი წინასამშენებლო კვლევის ჩატარება და კვლევის შედეგების სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა. 
ასევე, მშენებლობის დაწყებამდე სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენილ უნდა იქნეს აღნიშნულ კვლევებზე 
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დაყრდნობით მომზადებული ინფორმაცია საპროექტო არეალში არსებულ ცხოველთა სახეობების, მათზე ზემოქმედების, 
ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილების და საჭიროების შემთხვევაში განსახორციელებელი საკომპენსაციო 
ღონისძიებების შესახებ. ინფორმაციით უნდა განისაზღვროს ასევე კონკრეტულად ფასკუნჯზე პროექტის 
განხორციელებით გამოწვეული ზემოქმედების სახეები, მასშტაბი და ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების, შერბილების, 
ან/და საკომპენსაციო ღონისძიებები, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში განხილულ უნდა იქნას გზის შესაბამისი მონაკვეთის 
ალტერნატიული ვარიანტი. შესათანხმებლად წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა მოიცავდეს ასევე მონაცემებს პროექტის 
გავლენის ზონაში წყალზე დამოკიდებული ბიომრავალფეროვნების (განსაკუთრებით წავის) არსებობის შესახებ და 
საჭიროების შემთხვევაში მათზე შესაძლო ზემოქმედების, ამ ზემოქმედების შერბილების, თავიდან აცილების, ან/და 
საკომპენსაციო ღონისძიებებს;  

პირობა #17. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სანაყაროების მოწყობამდე უზრუნველყოს ფუჭი 
ქანების სანაყაროების დეტალური პროექტების სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა shape ფაილებთან სადაც 
ასევე გათვალისწინებული იქნება ფრინველთა ჰაბიტატებზე (ისეთი როგორიცაა მაგ: ქაცვიანი) ზემოქმედების შესახებ 
ინფორმაცია, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში, ასევე წარმოდგენილ უნდა იქნას სანაყაროს განთავსების ალტერნატიული 
ვარიანტები;  

პირობა #18. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს 
ზურმუხტის დამტკიცებულ საიტზე (ყაზბეგი GE0000009) ზეგავლენის ე.წ მიზანშეწონილობის შეფასების წარმოდგენა, 
სადაც უნდა აისახოს ინფორმაცია იმ სახეობებზე და ჰაბიტატებზე შესაძლო ზემოქმედების და საჭიროების შემთხვევაში 
ამ ზემოქმედების თავიდან აცილების ქმედებების შესახებ, რომელთა დასაცავადაც შეიქმნა მითითებული დამტკიცებული 
საიტი; ამასთან, საჭიროების შემთხვევაში, წარმოადგინოს კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით მომზადებული 
საკონსერვაციო გეგმა;  

პირობა #19. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მშენებლობის დაწყებამდე უზრუნველყოს პროექტის 
გავლენის არეალში მობინადრე ცხოველთა სახეობებზე (განსაკუთრებით საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და 
საქართველოს „წითელი ნუსხით“ დაცულ სახეობებზე) დაკვირვების საკითხის მონიტორინგის გეგმაში ასახვა. ასევე, 
აისახოს: მონიტორინგის სიხშირის ამსახველი გრაფა და შემარბილებელი ღონისძიებების ეფექტურობაზე დაკვირვება, 
საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი შემარბილებელი ან/და საკომპენსაციო ღონისძიებების განსაზღვრა მათი 
განხორციელების მიზნით;  

პირობა #22. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა არ განახორციელოს გზის მშენებლობა და მასთან 
დაკავშირებული სამუშაოები საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს შესაბამისი 
დასკვნის გარეშე.  

პირობა #23. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საავტომობილო გზის მშენებლობის დაწყებამდე 
უზრუნველყოს ნარჩენების მართვის გეგმის სამინისტროში შესათანხმებლად წარმოდგენა საქართველოს გარემოსა და 
ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2015 წლის 4 აგვისტოს N211 ბრძანების შესაბამისად;  

პირობა #25. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ვალდებულია გვირაბის სამშენებლო სამუშაოები 
განახორციელოს ისეთი მეთოდის გამოყენებით, რომელიც მინიმალურ ზეგავლენას მოახდენს ყაზბეგის დაცულ 
ტერიტორიაზე. 

მტკიცებულება - დანართი #2. „დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს 
საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის 
მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს 
დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის #2-354 ბრძანება. 
 
3. ფაქტობრივი გარემოება 
„ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის შესახებ“ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 
ბრძანების თანახმად „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის 
„გ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად და 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე გაიცა მშენებლობის ნებართვა 
ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2_ შემდეგი პირობებით: 

ა) წარმოდგენილ იქნეს დანართი #1-ში მითითებული, სამშენებლოდ გამოსაყენებელი, ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის (ლოტი-1 და ლოტი-2) კოორდინატებში მოქცეული მიწის ნაკვეთების საკუთრების ან 
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სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტები სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში 2020 
წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით; 

ბ) სამშენებლო სამუშაოები განხორციელდეს იმ მიწის ნაკვეთებზე, რომლებზეც  სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოში  წარმოდგენილი იქნება მათი საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი 
დოკუმენტები; 

გ) წარმოდგენილ იქნეს ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის (ლოტი-1 და ლოტი-2) 
სამშენებლო დოკუმენტის სავალდებულო საექსპერტო დასკვნები საინჟინრო-გეოლოგიურ კვლევაზე და კონსტრუქციულ 
ნაწილებზე სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოში 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით; ამავე 
ბრძანებით მშენებლობის ნებართვის მფლობელს დაევალა მშენებლობის საბოლოო დასრულებისას სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარუდგინოს  „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო 
პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის #57 დადგენილების 89-ე მუხლის მე-7 პუნქტში 
მითითებული საბოლოო დოკუმენტი. 

მშენებლობის ნებართვის მოქმედების ვადა განისაზღვრა 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით. 

მტკიცებულება - დანართი #3. „ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-
2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 
06 ნოემბრის #188-04 ბრძანება. 
 
4. ფაქტობრივი გარემოება 
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის წარმოებაშია ა(ა)იპ “მწვანე ალტერნატივას“ 
სარჩელი მოპასუხე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართ -  „დუშეთისა და 
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის 
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 
აპრილის #2-354 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ ანუ განსახილველი დავის საგანია -  ადმინისტრაციული ორგანოს 
მიერ დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილების შესაბამისობა საქართველოს კანონმდებლობასთან. 
მტკიცებულება - დანართი #4. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის -- 
განჩინება სარჩელის წარმოებაში მიღებისა და დასაშვებად ცნობის შესახებ. 
 
5. ფაქტობრივი გარემოება 
ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივამ“ და გიგა ჩოხელმა 27 დეკემბერს ადმინისტრაციული საჩივარი წარადგინეს საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში და მოითხოვეს - „ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის 
ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ“  სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო 
გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ბათილად ცნობა. 
 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 15 იანვრის #1-1/19 ბრძანებით ა(ა)იპ 
„მწვანე ალტერნატივას“ და გიგა ჩოხელის 27 დეკემბრის ადმინისტრაციული საჩივარი მიღებული იქნა წარმოებაში. 
ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის ვადად განისაზღვრა ორი თვე მისი წარმოებაში მიღებიდან. 2020 წლის 14 
თებერვალს 16 საათზე გაიმართა ზეპირი მოსმენა წინამდებარე ადმინისტრაციული საჩივართან დაკავშირებით. 
მიუხედავად ამისა, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმინისტრაციული საჩივრის 
ავტორებისათვის ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის შედეგად მიღებული გადაწყვეტილება დღემდე  არ უცნობებია. 
ადმინისტრაციული ორგანოს აღნიშნული უმოქმედობა სზაკ-ის 177.2 მუხლის თანახმად, წარმოადგენს უარს საჩივრის 
მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ ანუ სახეზეა ე.წ. ვირტუალური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ, რაც საჩივრდება ერთი 
თვის ვადაში (ე.ი. გასაჩივრების ვადა არის  2020 წლის 16 მარტიდან 16 აპრილამდე პერიოდი).   
მტკიცებულება - დანართი #5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 15 
იანვრის #1-1/19 ბრძანება. 

http://www.hcoj.gov.ge/
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სასარჩელო მოთხოვნა და მისი სამართლებრივი საფუძვლები 
1. სასარჩელო მოთხოვნა 
ბათილად იქნეს ცნობილი - სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-
04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის შესახებ. 
 
მოთხოვნის სამართლებრივი საფუძვლები: 
1. სარჩელი შეესაბამება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 177-ე მუხლის მოთხოვნებს. კერძოდ: 
 
1.1. სსსკ-ის 177.3 მუხლის თანახმად, სარჩელი უნდა პასუხობდეს ამ კოდექსით დადგენილ მოთხოვნებს და საქართველოს 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმის ნიმუშს და შედგენილი უნდა იყოს ამ ნიმუშში მითითებული 
წესების დაცვით. სარჩელში სრულყოფილად და თანამიმდევრობით უნდა იყოს ასახული მოსარჩელის მოსაზრებები 
საქმის თითოეულ ფაქტობრივ გარემოებასა და მტკიცებულებასთან დაკავშირებით. წინამდებარე სარჩელი შედგენილია 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ დამტკიცებული ფორმის ნიმუშში ასახული კითხვარების მიხედვით, 
თანმიმდევრობით არის გადმოცემული დავის არსი, სრულყოფილად  და თანმიმდევრულად არის გადმოცემული 
თითოეული ფაქტობრივი გარემოება, ამ ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით მოსარჩელის მოსაზრებები, ასევე 
თანმიმდევრულად არის მითითებული და წარმოდგენილი ამ ფაქტობრივი გარემოებების დამადასტურებელი 
მტკიცებულებები (იხ. სარჩელი). 
 
1.2. სარჩელი სრულად შეესაბამება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 178-ე მუხლის მოთხოვნებს, მასში 
შესაბამის გრაფაში მითითებულია მხარეები, მათი რეკვიზიტები სრულად. სარჩელი ხელმოწერილია უფლებამოსილი 
პირების მიერ და ერთვის სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. 
 
1.3. სარჩელი წარმოდგენილია განსჯად სასამართლოში, რომელიც არის თბილისის საქალაქო სასამართლოს 
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგია, ვინაიდან გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 
აქტები გამოცემულია სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს და საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ, შესაბამისად, მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანოების იურიდიული 
მისამართია: 0186, ქ. თბილისი, ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩა N8 (ყოფილი ჯიქიას ქ.), IV სართული; 0114.  ქ. თბილისი, 
სანაპიროს ქ.2.  
 
1.4. რაც შეეხება სასარჩელო მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებს: 
მიგვაჩნია, რომ გასაჩივრებული - სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის 
#188-04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) 
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ გამოცემულია მოქმედი კანონმდებლობის უხეში დარღვევით, რის გამოც 
დასახელებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი, სზაკ-ის მე-
60 პრიმა მუხლის პირველი და მეორე ნაწილების თანახმად, შემდეგ გარემოებათა გამო: 
 
1.5. 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. სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 
წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად, ვრცელდება ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებანი. 
 
1.6. 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  სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 
ნოემბრის #188-04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) 
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ ფორმალურ-სამართლებრივი თვალსაზრისით, წარმოადგენს ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტს, ვინაიდან გამოცემულია ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ, ადმინისტრაციულ 
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კანონმდებლობაზე მითითებით. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ განხორციელებული ამ მმართველობითი 
ღონისძიების შედეგად სსდ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე გაიცა - ჟინვალი-ლარსის 
საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) საავტომობილო გზის მშენებლობის ნებართვა 
ანუ სსდ საქართველოს გზების დეპარტამენტს მიენიჭა ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის 
მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) საავტომობილო გზის მშენებლობის უფლებამოსილება. 
 
1.7 სზაკ-ის 5.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არ აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების 
საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.  
 
1.8. "ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ" საქართველოს კანონის,1 მუხლის თანახმად ეს კანონი არეგულირებს ისეთ 
ორგანიზებულ საქმიანობას ან ქმედებას, რომელიც ეხება პირთა განუსაზღვრელ წრეს, ხასიათდება ადამიანის 
სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებული საფრთხით, მოიცავს განსაკუთრებით მნიშვნელოვან 
სახელმწიფო ან საზოგადოებრივ ინტერესებს ან დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსებით სარგებლობასთან.  
 
ამავე კანონის მესამე მუხლის "ე" ქვეპუნქტის  თანახმად, ნებართვა არის ამ კანონით გათვალისწინებული, განსაზღვრული 
ან განუსაზღვრელი ვადით ქმედების განხორციელების უფლება, რომელიც უკავშირდება ობიექტს და ადასტურებს ამ 
განზრახვის კანონით დადგენილ პირობებთან შესაბამისობას.  
 
ამავე კანონის მეორე მუხლის თანახმად, საქმიანობის ან ქმედების სახელმწიფო რეგულირება ლიცენზიით ან ნებართვით 
ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს საქმიანობა ან ქმედება უშუალოდ უკავშირდება ადამიანის 
სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის მომეტებულ საფრთხეს ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ინტერესის 
სფეროებს. სახელმწიფო რეგულირება ხორციელდება მხოლოდ მაშინ, თუ ლიცენზიის ან ნებართვის გაცემით რეალურად 
შესაძლებელია აღნიშნული საფრთხის შემცირება ან სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი ინტერესების გათვალისწინება. 
საქმიანობის ან ქმედების ლიცენზიით ან ნებართვით რეგულირების მიზანი და ძირითადი პრინციპებია: 
ა) ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა;   
ბ) ადამიანის საცხოვრებელი და კულტურული გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა; 
გ) სახელმწიფო და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა.  
 
1.9 იმ პირობებში, როდესაც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს ადმინისტრაციული 
სამართალწარმოება   დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების 
დეპარტამენტის ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების კანონიერებასთან დაკავშირებით, როდესაც შესაბამისი მტკიცებულებებით 
დადასტურებულია, რომ მოცემულ შემთხვევაში პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ვერ უზრუნველყოფდა 
საქმიანობის განხორციელებით გამოწვეული პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენას, შესწავლასა და 
აღწერას შემდეგ ფაქტორებზე: 
ა) ადამიანის ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება; 
ბ) ბიომრავალფეროვნება (მათ შორის, მცენარეთა და ცხოველთა სახეობები, ჰაბიტატები, ეკოსისტემები); 
გ) წყალი, ჰაერი, ნიადაგი, მიწა, კლიმატი და ლანდშაფტი; 
დ) კულტურული მემკვიდრეობა და მატერიალური ფასეულობები; 
ე) ამ ნაწილის „ა“–„დ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული ფაქტორების ურთიერთქმედება („გარემოსდაცვითი შეფასების 
კოდექსის“ მე-5 მუხლი)  
 
საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის სამინისტროს მიერ მაინც გაიცა დადებითი გარემოსდაცვითი 
გადაწყვეტილება, ხოლო სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ 2019 წლის 06 ნოემბერს გამოსცა 
#188-04 ბრძანება ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) 
მშენებლობის ნებართვის გაცემის შესახებ - ცალსახად არის დადასტურებული, რომ გასაჩივრებული ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით უხეშად არის დარღვეული და ხელყოფილი როგორც "მშენებლობის 
ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ" საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 
დადგენილების, ისე „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის ლეგიტიმური მიზნები  და 
პრინციპები: ა) ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა; ბ) ადამიანის 
საცხოვრებელი და კულტურული გარემოს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა და დაცვა; გ) სახელმწიფო და საზოგადოებრივი 
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ინტერესების დაცვა, ასევე, “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის  ლეგიტიმური მიზნები  და პრინციპები.  
 
1.10. ყოველივე აღნიშნულით სახელმწიფომ არ შეასრულა საქართველოს კონსტიტუციის 37 მუხლის მოთხოვნა - 
სახელმწიფო ახლანდელი და მომავალი თაობების ინტერესების გათვალისწინებით უზრუნველყოფს გარემოს დაცვას და 
ბუნებრივი რესურსებით რაციონალურ სარგებლობას, ქვეყნის მდგრად განვითარებას საზოგადოების ეკონომიკური და 
ეკოლოგიური ინტერესების შესაბამისად ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად. 
 
მითითებული ფაქტობრივი და სამართლებრივი საფუძვლების გათვალისწინებით დადასტურებულია ადმინისტრაციული 
ორგანოს მიერ მინიჭებული საჯარო უფლებამოსილების კანონსაწინააღმდეგოდ განხორციელების ფაქტი, რის გამოც 
სახეზეა გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის  სზაკ-ის მე-60 პრიმა მუხლის 
პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ბათილობის საფუძვლები. 
 
1.11 სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. 
....  
2. სასარჩელო მოთხოვნა 
ბათილად იქნეს ცნობილი - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 15 მარტის 
გადაწყვეტილება (ე.წ. ვირტუალური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი), რომლითაც არ 
დაკმაყოფილდა ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივა“-ს, გიგა ჩოხელის ადმინისტრაციული საჩივარი სსიპ ტექნიკური და 
სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ.   
  
2.1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 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 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, 
რომელზეც ამავე კოდექსის მე-3 მუხლის თანახმად ვრცელდება ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის დებულებანი. 
 
2.2. “საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ“ საქართველოს კანონის 11.1 მუხლის თანახმად საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირი ექვემდებარება სახელმწიფო კონტროლს, რაც გულისხმობს მის მიერ განხორციელებული საქმიანობის 
კანონიერების, მიზანშეწონილობის, ეფექტიანობისა და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის ზედამხედველობას. 11.2. 
მუხლის თანახმად, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სახელმწიფო კონტროლს ახორციელებს კანონით ან 
საქართველოს მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული სახელმწიფო მმართველობის ორგანო, საქართველოს 
პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ან სახელმწიფო მინისტრი (ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი 
აღმასრულებელი ორგანოს მიერ დაფუძნების შემთხვევაში – მისი სათანადო ნორმატიული აქტით განსაზღვრული 
შესაბამისი ავტონომიური რესპუბლიკის მმართველობის ორგანო), რომელსაც უფლება აქვს, მოითხოვოს კონტროლის 
განსახორციელებლად საჭირო მასალებისა და ინფორმაციის წარმოდგენა.11.3. მუხლის თანახმად სახელმწიფო 
კონტროლის განმახორციელებელი ორგანო უფლებამოსილია შეაჩეროს ან გააუქმოს საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირის არამართლზომიერი გადაწყვეტილება. მაშასადამე, იმის გათვალისწინებით, რომ სსიპ  ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს არის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სწორედ საქართველოს ეკონომიკისა და 
მდგრადი განვითარების სამინისტრომ უნდა განახორციელოს სახელმწიფო კონტროლი სსიპ  ტექნიკური და სამშენებლო 
ზედამხედველობის სააგენტოს საქმიანობაზე. 
 
2.3. 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.  
 
2.4. სზაკ-ის 177.2 მუხლის თანახმად,  ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის 
გამოცემისათვის დადგენილი ვადის დარღვევა ჩაითვლება ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემაზე უარის 
თქმად და იგი გასაჩივრდება ამ თავით დადგენილი წესით. 
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2.5. სზაკ-ის 202-ე მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვის თაობაზე ადმინისტრაციული ორგანოს 
მიერ მიღებული გადაწყვეტილება წარმოადგენს ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს და იგი უნდა 
აკმაყოფილებდეს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტისთვის ამ კოდექსით დადგენილ 
მოთხოვნებს. 
 
2.6. სზაკ-ის 185-ე მუხლის თანახმად თუ ამ თავით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრაციულ საჩივართან 
დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიყენება ამ კოდექსის VI თავით გათვალისწინებული დებულებანი. 
 
2.7. სზაკ-ის 180.1 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილ უნდა იქნეს ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების ან ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში. ამავე კოდექსის 
178.2 მუხლის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელი თანამდებობის პირის მიერ გამოცემული 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის თაობაზე წარდგენილ საჩივარს განიხილავს და გადაწყვეტს ზემდგომი 
ადმინისტრაციული ორგანო. ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოს განსახილველ შემთხვევაში წარმოადგენს 
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, სადაც ზემოაღნიშნული გასაჩივრების ვადის 
დაცვით იქნა ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივამ“ და გიგა ჩოხელმა წარადგინეს  ადმინისტრაციული საჩივარი 2019 წლის 27 
დეკემბერს. ადმინისტრაციული საჩივრის წარდგენიდან გასულია ორი თვე და 27 დღე, მაშასადამე, სზაკ-ის 177.2 მუხლის 
დანაწესიდან გამომდინარე, სახეზეა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 
გადაწყვეტილება ე.წ. ვირტუალური ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი - ა(ა)იპ „მწვანე 
ალტერნატივას“, გიგა ჩოხელის 2019 წლის 27 დეკემბრის ადმინისტრაციული საჩივრის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის 
თაობაზე.  
 
2.8. 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 ადმინისტრაციულ-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. ადმინისტრაციულ საჩივარს აქვს ორი ძირითადი ფუნქცია: 1. ადმინისტრაციული 
საჩივარი, როგორც უფლების დაცვის საშუალება; 2. ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ თვითკონტროლის 
განხორციელების შესაძლებლობა.  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, რაც განსახილველ შემთხვევაში ზემდგომმა ადმინისტრაციულმა ორგანომ, საქართველოს 
ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ არ განახორციელა. შესაბამისად არსებობს გასაჩივრებული 
„ვირტუალური“ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის სზაკ-ის მე-60 პრიმა 
მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული საფუძვლები. 
 
2.9. სასკ-ის 22-ე, 32-ე მუხლები. 
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მტკიცებითი შუამდგომლობები 
მოწმე ფაქტობრივი გარემოება(ები) 
            
ექსპერტი ფაქტობრივი გარემოება(ები) 
            
სპეციალისტი ფაქტობრივი გარემოება(ები) 
            

 
შუამდგომლობები, საპატიო მიზეზის გამო, მტკიცებულებათა წარმოდგენის გადავადების თაობაზე. 
 

 
შუამდგომლობები მტკიცებულებათა გამოთხოვის თაობაზე. 
დაევალოს მოპასუხეებს სადავო ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების გამოცემასთან 
დაკავშირებით ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების სრულად წარმოდგენა.  

სხვა სახის შუამდგომლობები 
1. მოთხოვნა 
საქმეში მესამე პირად ჩაერთოს სსდ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი. 
 
არგუმენტაცია: საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის თანახმად, მესამე 
პირი აუცილებლად უნდა იქნეს საქმეში ჩაბმული, თუ იგი არის იმ სამართალურთიერთობის მონაწილე, რომლის 
თაობაზედაც სასამართლოს მიერ მხოლოდ საერთო გადაწყვეტილების გამოტანაა შესაძლებელი. მოცემულ შემთხვევაში 
სასარჩელო მოთხოვნა ეხება, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის სახელზე გაცემული აქტის 
ბათილად ცნობას. შესაბამისად, საავტომობილო გზების დეპარტამენტი (მის: 0160, ქ. თბილისი, ალ ყაზბეგის №12 ტელ: 
(995 32) 2 31 30 76) წარმოადგენს მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით განსაზღვრულ მესამე პირს აღნიშნული დავის მიზნებისთვის. 
 

 
დაგჭირდებათ თუ არა თქვენ ან/და დასაბარებელ პირს თარჯიმანი საქმის ზეპირი განხილვისას? 
დიახ   ვის?       რომელი ენის მცოდნე?       
არა  

... 
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სარჩელის ფასი — არაქონებრივი ლარი 

სახელმწიფო ბაჟი — 100 ლარი 
 

სახელმწიფო ბაჟის გადახდის წესი 
სახელმწიფო ბაჟი შეიტანება სახელმწიფო ბიუჯეტში, ხაზინის ერთიან ანგარიშზე: 
ბანკის კოდი: TRESGE22 
ანგარიშის #: 200122900 (იხ. სახაზინო კოდები) 

 

1. ხომ არ გათავისუფლებთ კანონი სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან? დიახ  არა  
რომელი ნორმა?        
მტკიცებულება:       
2. ხომ არ ითხოვთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლებას? დიახ  არა  
რის საფუძველზე?        
მტკიცებულება:       
3. ხომ არ ითხოვთ სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის შემცირებას? დიახ  არა  
რის საფუძველზე?       
მტკიცებულება:       
4. ხომ არ ითხოვთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გადავადებას? დიახ  არა  
რის საფუძველზე??       
მტკიცებულება:       
შუამდგომლობები პროცესის სხვა (სასამართლო ან სასამართლოსგარეშე) ხარჯების თაობაზე: 
5.     

 
 
 

გამოიყენეთ თუ არა, სასამართლოსათვის მომართვამდე, ადმინისტრაციული საჩივრის ერთჯერადად წარდგენის 
შესაძლებლობა? 
დიახ   მტკიცებულება:  
არა   რადგან  

 
 

თქვენს ინტერესში შედის საქმის მორიგებით დამთავრება. მორიგება წარმოადგენს დავის გადაწყვეტის ყველაზე სწრაფ, ეფექტურ 
და იაფ საშუალებას. ამასთან, გეძლევათ შესაძლებლობა, თავად განსაზღვროთ დავის შედეგი, ასევე, აღმოფხვრათ კონფლიქტი 
ერთმანეთს შორის. 
სასამართლო სხდომამდე მხარეთა მორიგების შემთხვევაში მხარეები მთლიანად თავისუფლდებიან სახელმწიფო ბაჟის 
გადახდისაგან, ხოლო სასამართლო სხდომაზე მორიგების შემთხვევაში სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა ნახევრდება. 
მოურიგებლობის ნეგატიური შედეგებია: 
» რთულადგანჭვრეტადი შედეგი; 
» ხანგრძლივი სასამართლო პროცესი; 
» სასამართლო ხარჯები; 
» სასამართლოსგარეშე ხარჯები; 
» ყოველდღიური ხარჯები. 

. 
 

თანახმა ხართ თუ არა, რომ საქმე დაამთავროთ მორიგებით? 
დიახ  მორიგების პირობები:       

არა  რადგან დავის საგნიდან გამომდინარე შეუძლებელია. 
 

  

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


 

 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ქ. თბილისი, ბოჭორმის ქ. 12, 0144 
ვებ-გვერდი www.hcoj.gov.ge; ელ. ფოსტა: council@hcoj.gov.ge  

13 

 

 

 
თანახმა ხართ თუ არა, რომ სასამართლომ საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე? 
დიახ    

რადგან განსახილველი საქმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მხარისათვის. არა   
 

რა დრო დაგჭირდებათ მთავარ სხდომაზე თქვენი პოზიციის დასაბუთებისათვის? 
15 წუთი  რადგან ეს დრო არის საჭირო მხარის პოზიციის დასაბუთებისათვის. 
 
რამდენ სხდომაში მიგაჩნიათ გონივრულად დავის განხილვის დასრულება? 
I სხდომაში  რადგან  ერთ სხდომაში დასრულება გონივრულია. 
 
თანახმა ხართ თუ არა, რომ სასამართლომ საქმე განიხილოს დაჩქარებული წესით? 
დიახ    

რადგან       არა   
 

თქვენ მიერ მითითებულ რომელ მისამართზე ისურვებდით სასამართლო შეტყობინების მიღებას 
ძირითად მისამართზე დროის ოპტიმალური შუალედი: 14:00 - 18:00 
 
 
თანახმა ხართ თუ არა, რომ წერილობითი მასალები მიიღოთ ელექტრონული ფოსტის 
მეშვეობით? 
დიახ    

რადგან       არა   
თანდართული საბუთების ნუსხა 

1. “დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
„ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის“ სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ” 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2018 წლის 24 აგვისტოს N 2-707 ბრძანება - 12 
ფურცელი; 

2. „დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 
ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე 
გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის #2-354 ბრძანება - 10 ფურცელი; 

3. „ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთზე (ლოტი-1 და ლოტი-2) მშენებლობის ნებართვის 
გაცემის შესახებ“ სსიპ ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს 2019 წლის 06 ნოემბრის #188-04 
ბრძანება - 2 ფურცელი;  

4. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2019 წლის 25 ივნისის განჩინება 
სარჩელის წარმოებაში მიღებისა და დასაშვებად ცნობის შესახებ - 4 ფურცელი; 

5. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს 2020 წლის 15 იანვრის #1-1/19 ბრძანება -  2 
ფურცელი; 

6. ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან - 2 ფურცელი; 
7. რწმუნებულებები - 3 ფურცელი; 
8. პირადობის მოწმობის ასლი - 1 ფურცელი; 
9. სახელმწიფო ბაჟის (100 ლარი) გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი - 1 ფურცელი. 

 ფურცლების საერთო რაოდენობა: 37 ფურცელი. 
.... 
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სარჩელის ფორმალური გამართულობა 
ამ ფორმის შევსებით თქვენ და სასამართლოს მისაღების მოხელე ამოწმებთ სარჩელის ფორმალურ (და არა 
შინაარსობრივ) მხარეს. გაითვალისწინეთ, რომ ნებისმიერი პირობის დაუცველობა შესაძლოა გახდეს თქვენს სარჩელზე 
ხარვეზის დადგენისა და შემდგომში მის მიღებაზე უარის თქმის საფუძველი. 
 დიახ არა 
1. მითითებულია იმ სასამართლოს დასახელება, რომელშიც შეგაქვთ სარჩელი.   
2. მითითებულია თქვენი (მოსარჩელის), თქვენი (მოსარჩელის) წარმომადგენლის და მოპასუხის 

სახელი, გვარი (სახელწოდება), პირადი (საიდენტიფიკაციო) ნომერი და ძირითადი მისამართი 
(ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი). 

  

3. მითითებულია თქვენი (მოსარჩელის), თქვენი (მოსარჩელის) წარმომადგენლის და მოპასუხის 
ალტერნატიული მისამართი, სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი, ტელეფონი, 
მობილური, ელექტრონული ფოსტა და ფაქსი. 

  

4. მითითებულია სხდომაზე დასაბარებელი პირის სახელი, გვარი, ძირითადი მისამართი, 
ალტერნატიული მისამართი, სამუშაო ადგილი და სამუშაო ადგილის მისამართი, ტელეფონი, 
მობილური, ელექტრონული ფოსტა და ფაქსი. მითითებულია საკონტაქტო პირის მონაცემები. 

  

5. მითითებულია დავის საგანი.   
6. მითითებულია სარჩელის ფასი.   
7. მითითებულია თქვენი (სასარჩელო) მოთხოვნა.   
8. მითითებულია სარჩელისათვის თანდართული საბუთების ნუსხა.   
9. სარჩელს ერთვის თანდართული საბუთების ნუსხაში მითითებული ყველა დოკუმენტი, გარდა იმ 

შემთხვევისა, როდესაც მტკიცებულების წარმოუდგენლობა საპატიო მიზეზითაა გამართლებული. 
  

10. სარჩელს ერთვის სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან 
წარმოდგენილია შუამდგომლობა სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების, მისი 
ოდენობის შემცირების ან გადახდის გადავადების თაობაზე. 

  

11. მითითებულია თქვენი მოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვის თაობაზე.   
12. სარჩელს ერთვის წარმომადგენლის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (თუ 

სარჩელი შეაქვს წარმომადგენელს). 
  

13. სარჩელი ხელმოწერილია   
14. სარჩელი და თანდართული დოკუმენტები წარმოდგენილია იმდენი ასლით, რამდენიც მოპასუხე   
მხოლოდ სასამართლო მოხმარებისთვის 
სარჩელი ფორმალურად 
გამართულია: 

სარჩელი ფორმალურად არაა 
გამართული: 

 
ხელმოწერა 

 
სახელი და გვარი 

   პუნქტების ჩამონათვალი 
.... 
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გთხოვთ, გაითვალისწინოთ!  
სასამართლოში საქმის განხილვა მიმდინარეობს თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრინციპის 
საფუძველზე _ თქვენ გეკისრებათ როგორც ფაქტების მითითების, ასევე მათი დამტკიცების ტვირთი. საქმის 
საბოლოო შედეგი დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ დაასაბუთებთ თქვენს პოზიციას და რომელი 
მტკიცებულებით დაადასტურებთ მათ ანუ წარმატებას განაპირობებს თქვენი პროფესიონალიზმი და 
თქვენს მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები. 

 
ჩემი (ჩემი მარწმუნებლის) ცოდნის, ინფორმირებულობისა და რწმენის საუკეთესო გამოვლინებით, ამ 
ფორმაში ფაქტები მივუთითე სრული სახით და ისინი შეესაბამება სინამდვილეს. ვაცნობიერებ, თუ რა 
შედეგთან არის დაკავშირებული მონაცემების არასწორი ან/და არასრული მითითება. 

 

 ნინო გუჯარაიძე 
 
ა(ა)იპ „მწვანე ალტერნატივას“ და გიგა ჩოხელის 
წარმომადგენელი 
 

 
13.04.2020 

ხელმოწერა ხელმომწერის სახელი და გვარი შევსების თარიღი 
 

შევსებული ფორმა შეგიძლიათ ჩააბაროთ სასამართლოს კანცელარიის (მისაღების) მოხელეს ან გამოაგზავნოთ 
ფოსტის მეშვეობით. სასამართლოს კანცელარია (მისაღები) მუშაობს 09:30-დან 17:00 საათამდე, ორშაბათიდან 
პარასკევის ჩათვლით. 

. 
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