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საქმე№3/4820-19

გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა
საქართველოს სახელით

სარჩელის წარმოებაში მიღების, დასაშვებად ცნობისა და მოსამზადებელი

სხდომის დანიშვნის შესახებ

25 ივნისი, 2019 წელი ქ.

თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგია

მოსამართლე ნათია ბუსკაძე

მოსარჩელე: ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივა

მოპასუხე - საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის

სამინისტრო

დავის საგანი - ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა

სასამართლომ, ზეპირი მოსმენის გარეშე, განიხილა სარჩელის წარმოებაში

მიღების საკითხი და

გამოარკვია:

2019 წლის 21 ივნისს ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივამ სარჩელით მომართა

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას,

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 N2-354 ბრძანების ბათილად ცნობის მოთხოვნით.

სასამართლოს მიაჩნია, რომ წარმოდგენილი სარჩელი პასუხობს საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს და მიღებულ უნდა იქნეს

სასამართლო წარმოებაში.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 262 მუხლის
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შესაბამისად სასამართლო სარჩელის წარმოებაში მიღების ეტაპზე ამ კოდექსის

22-25-ე მუხლებით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით წყვეტს

სარჩელის დასაშვებობის საკითხს.

განსახილველ შემთხვევაში სასამართლო მიიჩნევს, რომ სარჩელი

აკმაყოფილებს საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის 22-25-ე

მუხლებით დადგენილ დასაშვებობის მოთხოვნებს და ამ ეტაპზე დასაშვებად

უნდა იქნეს ცნობილი.

ამასთან, საქართველოს ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსის მე-4 და მე-19

მუხლების გათვალისწინებით, სასამართლოს მიზანშეწონილად მიაჩნია, რომ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან

დამატებითი მტკიცებულებების სახით გამოთხოვილ იქნეს ადმინისტრაციული

წარმოების მასალები.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლის

თანახმად, ადმინისტრაციული საქმის განხილვისას მხარეები სარგებლობენ

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის მე-4 მუხლით მინიჭებული

უფლება-მოვალეობებით, ამასთან, სასამართლო უფლებამოსილია, თავისი

ინიციატივით მიიღოს გადაწყვეტილება დამატებითი ინფორმაციის ან

მტკიცებულების წარმოსადგენად.

ამავე კოდექსის მე-19 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 103-ე მუხლით მინიჭებული

უფლებამოსილების გარდა, სასამართლო უფლებამოსილია, საკუთარი

ინიციატივითაც შეაგროვოს ფაქტობრივი გარემოებები და მტკიცებულებები.

სასამართლო განმარტავს, რომ მხარეებს უფლება აქვთ ამ ფაქტობრივი

გარემოებების გამოყენებამდე და მტკიცებულებების შემოწმებამდე

წარადგინონ საკუთარი მოსაზრებები მათ თაობაზე.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-19 მუხლის მე-5

ნაწილის თანახმად, თუ ადმინისტრაციულმა ორგანომ არასაპატიო მიზეზით

ვერ უზრუნველყო მტკიცებულებათა წარდგენა, სასამართლო

ადმინისტრაციული ორგანოს შესაბამის თანამდებობის პირს აჯარიმებს 200

ლარით, რაც არ ათავისუფლებს მას მტკიცებულებათა შემდგომში წარდგენის

ვალდებულებისაგან. ასეთ შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია,

ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელს ან ზემდგომ ადმინისტრაციულ

ორგანოს მიმართოს წარდგინებით სასამართლოში მტკიცებულებათა

წარუდგენლობის მიზეზების დადგენისა და შესაბამისი თანამდებობის პირის

მიმართ დისციპლინური ღონისძიებების გატარების თაობაზე.

ამავე კოდექსის მე-20 მუხლის შესაბამისად კი, ადმინისტრაციული ორგანო

ვალდებულია, სასამართლოს მოთხოვნით წარუდგინოს მას საქმის განხილვისა

და გადაწყვეტისათვის აუცილებელი დოკუმენტები და სხვა ინფორმაცია.

აღნიშნულის გათვალისწინებით სასამართლოს მიაჩნია, რომ საქართველოს
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გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან დამატებითი

მტკიცებულებების სახით გამოთხოვილი უნდა იქნეს საქართველოს გარემოს

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის N2-354

ბრძანებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალა

დამოწმებული ასლის სახით სრულად.

სასამართლო ასევე მიუთითებს საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო

კოდექსის 205-ე მუხლის პირველ ნაწილზე რომლის თანახმად, თუ

წარმოდგენილი წერილობითი მასალები მოსამართლეს აძლევს ვარაუდის

საფუძველს, რომ შეიძლება მხარეებმა საქმე მორიგებით დაამთავრონ,

მოპასუხემ ცნოს სარჩელი ან მოსარჩელემ უარი თქვას სარჩელზე, აგრეთვე თუ,

მოსამართლის აზრით, სასამართლო განხილვისათვის საქმის სათანადოდ

მომზადების ინტერესები ამას მოითხოვს, მოსამართლე უფლებამოსილია

მხარეთა წერილობითი მასალების მიღებიდან 5 დღის განმავლობაში, დანიშნოს

მოსამზადებელი სხდომა ან მხარეებთან სატელეფონო გასაუბრება ან

ვიდეოკონფერენცია, რის შესახებაც განჩინების მიღებიდან 3 დღის ვადაში

ეცნობებათ მხარეებს. აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლოს მიაჩნია,

რომ საქმის სათანადოდ მომზადების ინტერესი მოითხოვს, რომ დაინიშნოს

მოსამზადებელი სხდომა.

სარეზოლუციო ნაწილი

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო

კოდექსის პირველი, მე-13, მე-19, 22-ე, 262 მუხლებით, საქართველოს

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 446-ე, 205-ე, 284-ე, 285-ე, 414-ე, მუხლებით

და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. ა(ა)იპ მწვანე ალტერნატივას სარჩელი მიღებულ იქნეს სასამართლო

წარმოებაში;

2. სარჩელი ამ ეტაპზე დასაშვებად იქნეს ცნობილი;

3. დაევალოს მოპასუხეს 10 დღის ვადაში წარმოადგინოს წერილობითი პასუხი

(შესაგებელი) და შესაბამისი მტკიცებულებები;

4. მოსამზადებელი სხდომა დაინიშნოს 2019 წლის 26 სექტემბერს 11:00

საათზე;

5. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან

დამატებითი მტკიცებულებების სახით გამოთხოვილი იქნეს საქართველოს

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის

N2-354 ბრძანებასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალა

დამოწმებული ასლის სახით სრულად;
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6. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ

ზემოაღნიშნული მტკიცებულებები თბილისის საქალაქო სასამართლოს

ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში წარმოადგინოს განჩინების ჩაბარებიდან

10 დღის ვადაში;

7. განჩინება მტკიცებულებათა გამოთხოვის ნაწილში ცალკე არ საჩივრდება;

8. დანარჩენ ნაწილში განჩინება არ საჩივრდება.

მოსამართლე ნათია ბუსკაძე


