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ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 2020 წლის  23 ივნისის № 9315 ადმინისტრაციული საჩივრის                     
ნაწილობრივ დაკმაყოფილების თაობაზე

        საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 23 
ივნისს ადმინისტრაციული საჩივრით მომართა ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 
აღმასრულებელმა დირექტორმა ნინო გუჯარაიძემ. ადმინისტრაციული საჩივრის 
მოთხოვნას წარმოადგენდა:

        1.გაუქმდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
პირველადი სტრუქტურული ერთეული სტრატეგიული კომუნიკაციის  დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელის  2020 წლის 15 ივნისის №5421/01 გადაწყვეტილება.

        2. მოხდეს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 2020  წლის 2 ივნისის №04/02-252 
განცხადებით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემა.

         საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, 
ზემოაღნიშნულ ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით დაიწყო 
ადმინისტრაციული წარმოება, რის თაობაზეც ეცნობა ადმინისტრაციული საჩივრის 
ავტორს. საჩივარი ასევე გაეგზავნა   საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროს პირველადი სტრუქტურული ერთეული სტრატეგიული 
კომუნიკაციის  დეპარტამენტს, რომელსაც საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 
კოდექსის 195-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მოთხოვნის შესაბამისად, განესაზღვრა ვადა 
ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით წერილობითი დასკვნისა და 
ადმინისტრაციული წარმოების მასალების წარმოსადგენად.

                   ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გამორკვეული იქნა:

        2020 წლის 01 ივნისს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივამ №04/02-252 წერილით მიმართა 
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს,  სჯარო 
ინფორმაციის  ხელმისაწვდომობაზე  პასუხისმგებელ პირს,   სტრატეგიული 
კომუნიკაციის დეპარტამენტს და მოითხოვა 2017 წლის  01 იანვრიდან 2019 წლის 01 
იანვრამდე პერიოდში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროში შემოსული და გასული  კორესპონდენციის რეესტრი.



       პასუხად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
სტრატეგიული კომუნიკაციის  დეპარტამენტის ხელმძღვანელის 2020 წლის 15 ივნისის 
№5421/01 წერილით, ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას ეცნობა, რომ 2017-2018 წლების  
შემოსული და გასული კორესპონდენციის შესახებ სრული ინფორმაცია დაცულია 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს  შესაბამის პროგრამულ ბაზაში. აღნიშნული 
კორესპონდენციის რეესტრი წარმოადგენს პერსონალური მონაცემების შემცველ 
ინფორმაციას (მაგ. თანამშრომელთა შვებულების, მივლინების შესახებ მოხსენებითი 
ბარათები, შიდა მიმოწერა, მიმოწერის ადრესატები და სხვა) რომლის დიფერენცირება 
პროგრამულად შეუძლებელია, შესაბამისად გადაგზავნილი იქნა 2017 წელს საქართველოს 
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების  დაცვის სამინისტროში, საქართველოს სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროში და 2018 წელს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის 
მეურნეობის სამინისტროში შემოსული და გასული კორესპონდენციის  რაოდენობის 
შესახებ ინფორმაცია, რაც გაასაჩივრა ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივამ.

    ადმინისტრაციული საჩივრის განსახილველად სამინისტროში გაიმართა ზეპირი 
მოსმენა, რომელსაც ესწრებოდა  როგორც ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენლები, 
ასევე სტრატეგიული კომუნიკაციის  დეპარტამენტის უფლებამოსილი პირი. მხარეებმა 
კიდევ ერთხელ დააფიქსირეს თავიანთი  პოზიციები. საჩივრის ავტორმა მხარი დაუჭირა 
თავის მოთხოვნას და აღნიშნა, რომ  დარღვეულია ა(ა) იპ მწვანე ალტერნატივას 
კანონიერი უფლებები და ინტერესები და   მოითხოვა - უკანონოდ იქნეს ცნობილი  
საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პირველადი 
სტრუქტურული ერთეული სტრატეგიული კომუნიკაციის  დეპარტამენტის 
ხელმძღვანელის  2020 წლის 15 ივნისის #5421/01 გადაწყვეტილება (წერილი),  რომლითაც 
არ დაკმაყოფილდა მწვანე ალტერნატივას მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემის 
შესახებ და მოხდეს მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის გაცემა, საქართველოს ზოგადი 
ადმინისტრაციული კოდექსის შესაბამისად.

     საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  
სტრატეგიული  კომუნიკაციის დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ზეპირ მოსმენაზე 
აღნიშნა, რომ მათ მიერ მიწოდებული იყო ის ინფორმაცია,  რაც მათ ხელთ არსებობდა, 
რომ კორესპონდენციის სრული რეესტრი დაცულია იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის 
პროგრამულ ბაზაში და  რომ დიფერენცირება რთული და მოცულობითი სამუშაოა, რასაც 
გარკვეული დრო და ადამიანური რესურსი სჭირდება, შესაბამისად გაცემული იქნა ის 
ინფორმაცია, რაც შესაძლებელი იყო. 

                      ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე დადგენილი იქნა:

         საქართველოს გარემოს დაცვის ადა სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
სტრატეგიული კომუნიკაციის დეპარტამენტის 15 ივნისის №5421/01 წერილის 
შესაბამისად,  ინფორმაციის სრულად  გაცემა არ მოხდა და ამის   საფუძვლად დასახელდა   
ის გარემოება, რომ 2017-2018 წლების  შემოსული და გასული  კორესპონდენციის 
რეესტრის სრული ინფორმაცია  დაცულია იუსტიციის სამინისტროს შესაბამის 
პროგრამულ ბაზაში  და რომ  რეესტრი შეიცავს პერსონალური მონაცემების შემცველ 
ინფორმაციას.  

           საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი 
ნაწილის „მ“ ქვეპუნქტის თანახმად - „ საჯარო ინფორმაცია არის ოფიციალური 



დოკუმენტი (მათ შორის, ნახაზი, მაკეტი, გეგმა, სქემა, ფოტოსურათი, ელექტრონული 
ინფორმაცია, ვიდეო და აუდიოჩანაწერები) ანუ საჯარო დაწესებულებაში დაცული, 
აგრეთვე, საჯარო დაწესებულების ან მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ საქმიანობასთან 
დაკავშირებით მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი ან გაგზავნილი ინფორმაცია.“

         ამავე კოდექსის 28-ე მუხლის თანახმად, „საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით სახელმწიფო, კომერციული 
ან პროფესიული საიდუმლოებისათვის ან პერსონალური მონაცემებისთვის 
მიკუთვნებული ინფორმაციისა“. 

        გარდა ამისა, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე მუხლის 
შესაბამისად - „ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური 
ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის 
მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას 
დედანში. თუ არსებობს დედნის დაზიანების საფრთხე, საჯარო დაწესებულება 
ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობის ქვეშ მისი გაცნობის შესაძლებლობა ან 
წარუდგინოს სათანადო წესით დამოწმებული ასლი.“

       ამავე კოდექსის მე- 40 მუხლის თანახმად - „ საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 
გასცეს საჯარო ინფორმაცია, მათ შორის, ელექტრონული ფორმით მოთხოვნილი საჯარო 
ინფორმაცია, დაუყოვნებლივ ან არა უგვიანეს 10 დღისა, თუ საჯარო ინფორმაციის 
მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს:

    ა) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებული მისი სტრუქტურული ქვედანაყოფიდან ან 
სხვა საჯარო დაწესებულებიდან ინფორმაციის მოძიებასა და დამუშავებას;

    ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის ერთმანეთთან დაუკავშირებელი ცალკეული 
დოკუმენტების მოძიებასა და დამუშავებას;

    გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა 
საჯარო დაწესებულებასთან კონსულტაციას.

    2. თუ საჯარო ინფორმაციის გაცემისათვის საჭიროა 10 დღიანი ვადა, საჯარო 
დაწესებულება ვალდებულია მოთხოვნისთანავე აცნობოს ამის შესახებ განმცხადებელს

        ზემო აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა დაკმაყოფილდეს ადმინისტრაციული 
საჩივრის მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის  გაცემის შესახებ  და სტრატეგიული 
კომუნიკაციების დეპარტამენტს  უნდა დაევალოს  ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 2020 წლის 
2 ივნისის განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა  სზაკ-ის 37-ე, მე-40 
მუხლების საფუძველზე. 

        რაც შეეხება საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 
2020 წლის 15 ივნისის №5421/01  წერილის უკანონოდ ცნობას, ამ ნაწილში საჩივრის 
მოთხოვნა არ უნდა დაკმაყოფილდეს შემდეგ გარემოებათა გამო:

   საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-2 მუხლის პირველი  ნაწილის 
„დ“ პუნქტის შესაბამისად - „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. ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტად ჩაითვლება 
აგრეთვე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება მის 
უფლებამოსილებას მიკუთვნებული საკითხის დაკმაყოფილებაზე განმცხადებლისათვის 
უარის თქმის შესახებ, ასევე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ გამოცემული ან 
დადასტურებული დოკუმენტი, რომელსაც შეიძლება მოჰყვეს სამართლებრივი 
შედეგები;“

             ა(ა) იპ მწვანე ალტერნატივამ  2020 წლის 2 ივნისის წერილით მოითხოვა  საჯარო 
ინფორმაცია, 2017-2018 წლების სამინისტროში შემოსული და გასული კორესპონდენციის 
რეესტრი. სამინისტრომ პასუხად   მათ ხელთ არსებული გარკვეული სახის ინფორმაცია 
მიაწოდა წერილობით. აღნიშნული  წერილი არ წარმოადგენს ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს, რომ თავისი ფორმალურ- სამართლებრივი 
ბუნებით არის რეალაქტი, რომელიც არ აწესებს, არ ცვლის,  არ წყვეტს  და არ  
ადასტურებს პირის  ან პირთა შეზღუდული წრის უფლებებს და მოვალეობებს, აქედან 
გამომდინარე, წერილი ატარებს საინფორმაციო ხასიათს,   მას არ შეიძლება მოჰყვეს რაიმე  
სამართლებრივი შედეგი და შესაბამისად  გასაჩივრებას არ ექვემდებარება.

             ყოველივე აღნიშნულის გათვალისწინებით, ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 
საჩივართან დაკავშირებით მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოებისას მიღებული და 
გამოკვლეული ფაქტობრივი გარემოებების, სამართლებრივი საფუძვლების შეფასების 
საფუძველზე ნაწილობრივ უნდა დაკმაყოფილდეს საჩივრის მოთხოვნა.

         საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის  37-ე, მე-40, 51-ე,  52-ე, 53-ე, 
178-ე, 179-ე, 183-ე, 193-ე, 201-ე 202-ე მუხლების საფუძველზე

 

                                                                       ვბრძანებ:

1.  ნაწილობრივ დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას 2020 წლის  23 
ივნისის №9315 ადმინისტრაციული საჩივარი.

2.  არ დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას საჩივრის მოთხოვნა 
საქართველოს  გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 15 
ივნისის №5421/01 წერილის უკანონოდ ცნობის ნაწილში და ეთქვას უარი.

3.  დაკმაყოფილდეს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის 
გაცემის ნაწილში და საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის 
სამინისტროს პირველადი სტრუქტურული ერთეული სტრატეგიული 
კომუნიკაციების დეპარტამენტს დაევალოს უზრუნველყოს ა(ა)იპ მწვანე 
ალტერნატივას  2020 წლის 02 ივნისის №04/02-252 წერილით მოთხოვნილი 
საჯარო ინფორმაციის  გაცემა კანონმდებლობით დადგენილი წესის 
შესაბამისად.

4.   ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს დაინტერესებული მხარის მიერ, მისი 
ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში თბილისის 
საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (თბილისი, დ. 
აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, N6).



5. დაევალოს იურიდიულ დეპარტამენტს უზრუნველყოს საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესით ამ ბრძანების გაგზავნა  ა(ა)იპ მწვანე 
ალტერნატივასთვის.  

        

       

 

         

       

   

ლევან დავითაშვილი

მინისტრი


