მედიანიუსი - სასამართლომ საყდრისის მაღაროსთან დაკავშირებით სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა

6/13/2014

ქართული

English

Русский

ახალი ამბები ახალ ეპოქაში
13 ივნისი, 2014 16:52
მთ ავარი

პოლიტიკა

ეკონომიკა

საზოგადოება

ინტერვიუ

კონფლიქტის ზონა

დღის ფოტო

მსოფლიო

სამართ ალი

რეგიონები

ავტორევიუ

კავკასია

დღის კალენდარი

ვიდეო გალერეა

უახლესი ამბები

სამართ ალი

13.06.2014 16:36

სასამართ ლომ საყ დრისის მაღაროსთ ან
დაკავშირებით სარჩელი ნაწილობრივ
დააკმაყ ოფილა

ხისგან მოტეხილი ტოტი
მოქალაქეს დაეცა
13.06.2014 16:36

13.06.2014 13:26

262 დევნილ ოჯახს
საცხოვრებელი ფართი
დაუკანონდება

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ბათილად
ცნო კულტურის სამინისტროს
ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი,
რომლის თანახმადაც, საყდრისის მაღაროს
კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი
მოეხსნა.
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ეროსი კიწმარიშვილმა
რუსთავში საარჩევნო
დარღვევები დაასახელა
13.06.2014 16:36

ერაყში საქართველოს ხუთი
მოქალაქე დააკავეს
13.06.2014 15:43

გიორგი მარგველაშვილმა
ივანე მაჭავარიანი
პრეზიდენტის მრჩევლის
თანამდებობიდან
გაათავისუფლა

თბილისის საქალაქო სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით, ნაწილობრივ
დააკმაყოფილა არასამთავრობო ორგანიზაცია "მწვანე ალტერნატივის" სარჩელი.
სასამართლომ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ მინისტრმა, 2013 წლის 5 ივლისის
ბრძანება, რომლითაც მან საყდრისის მაღაროს მოუხსნა კულტურული მემკვიდრეობის
ძეგლის სტატუსი, მიიღო პროცედურული დარღვევებით, კერძოდ სამინისტროში
არსებულ არქეოლოგიურ საბჭოს საკითხი არ განუხილავს და კომისიის წევრების
დისკრეციის ფარგლებში არ გამოუტანია გადაწყვეტილება.
საყდრისთან დაკავშირებით კულტურის სამინისტროს საკითხის ხელახლა განხილვა
დაევალა.

13.06.2014 15:43

შსს მინისტრის პირველი
მოადგილისთვის თანხის
ჩარიცხვასთან დაკავშირებით
განმარტებას აკეთებს

კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლების თქმით,
სამინისტრო განცხადებას მოგვიანებით გაავრცელებს.

13.06.2014 15:43

კულტურის სამინისტრომ 2013 წლის 5 ივლისს საყდრისის მაღაროს კულტურული
მემკვიდრეობის სტატუსი სპეციალურად შექმნილი 11- კაციანი კომისიის
რეკომენდაციის საფუძველზე მოუხსნა.

პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელად შესაძლოა
თამარ სანიკიძე დაინიშნოს

სამინისტროს აღნიშნული გადაწყვეტილების გასაჩივრება 24-დღის ვადაში შეუძლია.
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13.06.2014 15:27

ადგილობრივი საბჭოს
წევრობის კანდიდატებს
დოკუმენტების წარდგენის
ვადა გაუხანგრძლივდათ
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საჯარო სკოლებში
სამედიცინო კაბინეტები
აღდგება

პოლიტიკა
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ეკონომიკა

საზოგადოება

8394 საარჩევნო სუბიექტიდან
1460 ქალია
ყველა სიახლე
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ეროსი კიწმარიშვილმა
რუსთავში საარჩევნო
დარღვევები დაასახელა

არქივი
ივნისი

2014
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პაშა ბანკი საქართველოს
დირექტორთა საბჭოს
თავმჯდომარედ შაჰინ
მამედოვი დაინიშნა
13.06.2014 14:39
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გიორგი მარგველაშვილმა
ივანე მაჭავარიანი
პრეზიდენტის მრჩევლის
თანამდებობიდან
გაათავისუფლა
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პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის
ხელმძღვანელად შესაძლოა
თამარ სანიკიძე დაინიშნოს

ევროკავშირი საქართველოს
მცირე და საშუალო ბიზნესს
დაეხმარება
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ხისგან მოტეხილი ტოტი
მოქალაქეს დაეცა
13.06.2014 16:36

262 დევნილ ოჯახს
საცხოვრებელი ფართი
დაუკანონდება
13.06.2014 16:36

ერაყში საქართველოს ხუთი
მოქალაქე დააკავეს
ყველა სიახლე
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