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საქმე№3/3140-20

გ ა ნ ჩ ი ნ ე ბ ა

საქართველოს სახელით

4 მაისი, 2022 წელი ქ.თბილისი

თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგია

მოსამართლე მერი გულუაშვილი

მოსარჩელე - ა(ა)იპ ,,მწვანე ალტერნატივა";

მოპასუხეები - სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; საქართველოს

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;

დავის საგანი - ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების ბათილად

ცნობა.

სასამართლომ, ზეპირი მოსმენის გარეშე, განიხილა საჯარო პუბლიკაციის

გამოტანის საკითხი და

გ ა მ ო ა რ კ ვ ი ა :

2020 წლის 1 ივნისს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ

საქმეთა კოლეგიას სარჩელით მომართა ა(ა)იპ ,,მწვანე ალტერნატივამ",

მოპასუხე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოსა და საქართველოს

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიმართ და

მოითხოვა სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის 11 თებერვლის

N156/ს და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების

სამინისტროს 2020 წლის 10 მაისის ვირტუალური უარის ბათილად ცნობა.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2020 წლის 5 ივნისის განჩინებით

სარჩელი დასაშვებად იქნა მიჩნეული და მიღებულ იქნა სასამართლო

წარმოებაში.

თბილისის საქალაქო სასამართლოს 2021 წლის 18 მაისის სასამართლოს

მთავარ სხდომაზე მოპასუხე მხარის წარმომადგენელს დავის საგნის

შესაბამისად, დამატებით მტკიცებულებათა წარმოდგენა დაევალა.

2021 წლის 28 მაისს მოპასუხე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს

წარმოამდგენელმა სიდი დისკზე ჩაწერილი სახით 100 ობუიექტზე

გაცემული ლიცენზიებისა და ლიცენზიატების სია წარმოადგინა.
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სასამართლო განმარტავს, მესამე პირი აუცილებლად უნდა იქნეს საქმეში

ჩაბმული, თუ იგი არის იმ სამართალურთიერთობის მონაწილე, რომლის

თაობაზედაც სასამართლოს მიერ მხოლოდ საერთო გადაწყვეტილების

გამოტანაა შესაძლებელი. თუ სამართალურთიერთობაში მონაწილეობს  10

 პირზე მეტი, მაშინ სასამართლო საქმეში ჩააბამს მხოლოდ იმ პირებს,

რომლებიც ამის სურვილს გამოთქვამენ.

სასამართლო ადგენს, რომ ფ/პ რამაზ სადღობელაშვილის, (პ/ნ 28001059384)

ფ/პ ალთუნ იაგუბოვის პ/ნ 28501122253 შპს „ნიჩბურა 2020”-ის ს/ნ 402160843

ფ/პ გაზანფარ მამედოვის პ/ნ 28001004501 შპს „აი ენდ ეფ სოლუშენსის“ ს/ნ

406265722 შპს „საქართველოს სამხედრო გზის” ს/ნ 229284191 შპს „რიყე

2012” -ის ს/ნ 400046856 ფ/პ შავლეგ შეყილაძის ს/ნ 54001011173 შპს

„თევანის” ს/ნ 206082219 შპს "მნ ტექნიკსის" ს/ნ 402133400 შპს „გზის” ს/ნ

221268321 შპს „არსის” ს/ნ 431180045 შპს „სეივ როადსს“ ს/ნ 400198282 შპს

„დრაი ლაინ დრაი ქლინის” ს/ნ 405339977 შპს „მშენებელი თბილისი-95“-ის

ს/ნ 208153433 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის“ ს/ნ 203826002 შპს

„ვაზიანი კომპანის” ს/ნ 406074019 ი/მ „ვეფხვია მამადაშვილის” ს/ნ

12001036738 შპს „თბილცემენტ გრუპის” ს/ნ 436031973 შპს „ორბა 2008”-ის ს/ნ

200254330 შპს „ჯი თი ემ გრუპსის“ ს/ნ 404882383 შპს „ცოტნეს” ს/ნ 437976460

შპს „მშენებელი-4”-ის ს/ნ 226153239 შპს „კავთურას” ს/ნ 232578298 შპს

„არსის” ს/ნ 431180045 შპს „აღმაშენებელის” ს/ნ 218039520 შპს „ნატურალური

ქვას” ს/ნ 430800252 შპს „დანის“ ს/ნ 206170070 შპს „მინერალის“ ს/ნ

404940926 შპს „ა1პემზას” ს/ნ 426115438 ფ/პ გურამ ბორჩაშვილის პ/ნ

08001004540 შპს „თელავის საგზაო სამმართველოს” ს/ნ 231167607 შპს

„სმარტის“ ს/ნ 401962765 შპს „დორანის” ს/ნ 202245490 შპს „ნიუ-გრუპის” ს/ნ

433106514 შპს "ოქროს ქვას" ს/ნ 405105130 შპს „როუდ ქოვერის“ ს/ნ

406282197 შპს „ჯეორჯია ინშაათ 2017”-ის ს/ნ 434169491 შპს „ასტორიას” ს/ნ

224067630 შპს „არალის“ ს/ნ 222725807 შპს „დანი ჯგუფის” ს/ნ 422934436 ფ/პ

მაიზერი ახვლედიანის პ/ნ 60001040295 შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯიას” ს/ნ

400276143 შპს „ნასყიდას” ს/ნ 432547906 შპს "ალაკანის" ს/ნ 438117690 შპს

„ჩოკოს” ს/ნ 442261945 უცხოური საწარმოს ფილიალი „გუიჯოუ ჰაივეი

ენჯინიარინგ გრუფ კოს” ს/ნ 405373750 შპს "ინერტული მასალების

კომბინატის" ს/ნ 406217160 შპს „ტოპ მოტორსის” ს/ნ 405192777 მიმართ

გაკეთებულ იქნას საჯარო შეთავაზება.

ზემოაღნიშნულ პირებს ასევე განემარტოთ, რომ საქართველოს

ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის

საფუძველზე საქმეში მესამე პირად ჩართვის სურვილის შემთხვევაში

მომართონ თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა

კოლეგიას სათანადო განცხადებით, რომელშიც გაცხადებული იქნება

საქმეში მესამე პირად ჩართვის სურვილი და მესამე პირად ჩასართავი

პირის ფაქტობრივი მისამართი და საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 78-ე მუხლის პირველი

ნაწილის თანახმად, თუ მხარის ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის

სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ ხერხდება, სასამართლო

უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების

საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ
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ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან

ვებგვერდზე განთავსებით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის

შემთხვევაში - მისივე ხარჯებით იმ გაზეთში, რომელიც მასობრივადაა

გავრცელებული მხარის საცხოვრებელი ადგილის შესაბამის

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ან ინფორმაციის სხვა

საშუალებებში გამოქვეყნებით.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, სასამართლოს მიზანშეწონილად

მიიჩნია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო შეტყობინების

საჯაროდ გავრცელების შესახებ.

სასამართლომ იხელმძღვანელა საქართველოს ადმინისტრაციული

საპროცესო კოდექსის პირველი, მე-13, მე-16, საქართველოს სამოქალაქო

საპროცესო კოდექსის 78-ე 284-ე, 285-ე მუხლებით და

დ ა ა დ გ ი ნ ა:

1. თბილისის საქალაქო სასამართლოს შენობაში, თვალსაჩინო ადგილზე,

საჯაროდ გავრცელდეს სასამართლო შეტყობინება, რომლითაც ფ/პ რამაზ

სადღობელაშვილს, (პ/ნ 28001059384) ფ/პ ალთუნ იაგუბოვს პ/ნ 28501122253

შპს „ნიჩბურა 2020”-ს ს/ნ 402160843 ფ/პ გაზანფარ მამედოვს პ/ნ 28001004501

შპს „აი ენდ ეფ სოლუშენს“ ს/ნ 406265722 შპს „საქართველოს სამხედრო

გზას” ს/ნ 229284191 შპს „რიყე 2012” -ს ს/ნ 400046856 ფ/პ შავლეგ შეყილაძეს

ს/ნ 54001011173 შპს „თევანის” ს/ნ 206082219 შპს "მნ ტექნიკსს" ს/ნ 402133400

შპს „გზას” ს/ნ 221268321 შპს „არსს” ს/ნ 431180045 შპს „სეივ როადსს“ ს/ნ

400198282 შპს „დრაი ლაინ დრაი ქლინსს” ს/ნ 405339977 შპს „მშენებელი

თბილისი-95“-ს ს/ნ 208153433 შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ ს/ნ

203826002 შპს „ვაზიანი კომპანის” ს/ნ 406074019 ი/მ „ვეფხვია მამადაშვილს”

ს/ნ 12001036738 შპს „თბილცემენტ გრუპს” ს/ნ 436031973 შპს „ორბა 2008”-ს

ს/ნ 200254330 შპს „ჯი თი ემ გრუპსს“ ს/ნ 404882383 შპს „ცოტნეს” ს/ნ

437976460 შპს „მშენებელი-4”-ს ს/ნ 226153239 შპს „კავთურას” ს/ნ 232578298

შპს „არსს” ს/ნ 431180045 შპს „აღმაშენებელს” ს/ნ 218039520 შპს

„ნატურალური ქვას” ს/ნ 430800252 შპს „დანის“ ს/ნ 206170070 შპს

„მინერალის“ ს/ნ 404940926 შპს „ა1პემზას” ს/ნ 426115438 ფ/პ გურამ

ბორჩაშვილს პ/ნ 08001004540 შპს „თელავის საგზაო სამმართველოს” ს/ნ

231167607 შპს „სმარტს“ ს/ნ 401962765 შპს „დორანს” ს/ნ 202245490 შპს „ნიუ-

გრუპს” ს/ნ 433106514 შპს "ოქროს ქვას" ს/ნ 405105130 შპს „როუდ ქოვერის“

ს/ნ 406282197 შპს „ჯეორჯია ინშაათ 2017”-ის ს/ნ 434169491 შპს „ასტორიას”

ს/ნ 224067630 შპს „არალს“ ს/ნ 222725807 შპს „დანი ჯგუფს” ს/ნ 422934436

ფ/პ მაიზერი ახვლედიანს პ/ნ 60001040295 შპს „ლაიმსთოუნ ჯორჯიას” ს/ნ

400276143 შპს „ნასყიდას” ს/ნ 432547906 შპს "ალაკანს" ს/ნ 438117690 შპს

„ჩოკოს” ს/ნ 442261945 უცხოური საწარმოს ფილიალი „გუიჯოუ ჰაივეი

ენჯინიარინგ გრუფ კოს” ს/ნ 405373750 შპს "ინერტული მასალების

კომბინატს" ს/ნ 406217160 შპს „ტოპ მოტორსს” ს/ნ 405192777 განემარტოთ,

რომ ადმინისტრაციული საქმეში №3/3140-20 მესამე პირად ჩართვის

სურვილის შემთხვევაში უნდა მომართონ თბილისის საქალაქო

სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიას (ქ.თბილისი,

აღმაშენებლის ხეივანი N64) .
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2. მესამე პირად ჩართვის მსურველებს შუამდგომლობით

მომართვისათვის განესაზღვროთ ვადა- განჩინების

გამოქვეყნებიდან 20 (ოცი) დღე.

3. განჩინებაზე კერძო საჩივრის შეტანა არ დაიშვება.

მოსამართლე მერი

გულუაშვილი


