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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო

გადაწყვეტილება # B21024704/3 ( 17/03/2021 20:56:09)
სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ მიღებულ იქნა განცხადება #B21024704 16/03/2021 12:41:50 (
წარმომადგენელი: გოჩა მაჭავარიანი/01026000757/ წარმომდგენი: მარიკა გოგოლაძე/01024013336/ ), რომლითაც
მოთხოვნილია სუბიექტის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაცია.
სამართლებრივი ფორმა: არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურ. პირი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204874911

1. დადგენილი ფაქტობრივი გარემოებები:
1.1. 2021 წლის 16 მარტს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წარედგინა გოჩა მაჭავარიანის (პ/ნ:
01026000757) NB21024704 სარეგისტრაციო განცხადება არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის
„საქართველოს რაგბის კავშირის“ (ს/ნ 204874911) რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციის
მოთხოვნით.
1.2. მოთხოვნილი რეგისტრაციის საფუძვლად წარმოდგენილია ნოტარიულად დამოწმებული ყრილობის ოქმი,
წესდების ახალი რედაქცია, გამგეობის წევრთა/პრეზიდენტის თანხმობა შესაბამის თანამდებობაზე დანიშვნასთან
დაკავშირებით და ყრილობის თავმჯდომარის განცხადება.
1.3. სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი ,,საქართველოს რაგბის კავშირის' 2021 წლის 10 მარტის განმეორებითი
ყრილობის ოქმით (შედგენილი ნოტარიუსის მარიკა გოგოლაძის მიერ; რეგ. N210216991; რეგ. თარიღი:
15.03.2021წ.) დგინდება, რომ ყრილობაზე მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება კავშირის პრეზიდენტის არჩევის,
გამგეობის ახალი შემადგენლობის განსაზღვრისა და წესდების საკითხთან დაკავშირებით (ყრილობის ოქმს თან
ერთვის წესდება). წარმოდგენილი კრების ოქმის თანახმად, ყრილობის დღის წესრიგში წესდების მიღების საკითხი
გათვალისწინებული არ იყო.
1.4. ყრილობის ოქმში მითითებულია, რომ 'დღის წესრიგის მე-8 საკითხთან დაკავშირებით თავმჯდომარემ კრებას
წარუდგინა კავშირის წესდების პროექტი. კენჭისყრის შედეგად გადაწყვეტილება ერთხმად იქნა მიღებული'. კრების
ოქმის თანახმად, დღის წესრიგის მე-8 საკითხად განსაზღვრულია 'სხვა საკითხები' და არ არის აღნიშნული, რომ
კრებაზე უნდა მომხდარიყო წესდების დამტკიცება.
2. სამართლებრივი შეფასება:
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია
ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და
გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე. დაუშვებელია,
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას საფუძვლად დაედოს ისეთი გარემოება ან
ფაქტი, რომელიც კანონით დადგენილი წესით არ არის გამოკვლეული ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ.
მარეგისტრირებელმა ორგანომ განცხადებაზე თანდართული დოკუმენტაციის განხილვისა და მოქმედი
კანონმდებლობის ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, მიიჩნია, რომ მიღებულ უნდა იქნას გადაწყვეტილება
სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების შესახებ, შემდეგ გარემოებათა გამო:
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 31-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, რეგისტრირებული მონაცემების
ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო წესით მიღებული და დამოწმებული
გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით
შედგენილი გარიგება.
სარეგისტრაციო განცხადებით მოთხოვნილია კავშირის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების რეგისტრაციის
განხორციელება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე. მათ შორის, წესდების რეგისტრაცია. აღნიშნულის
საფუძვლად განცხადებაზე თანდართულია კავშირის წესდების ახალი რედაქცია, რომელშიც აღნიშნულია რომ
წესდება დამტკიცდა ა(ა)იპ ,,საქართველოს რაგბის კავშირის' 2021 წლის 10 მარტის კრების ოქმით. თუმცა,
აღნიშნული კრების ოქმით არ დგინდება, რომ კავშირის ყრილობის დღის წესრიგის საკითხს წარმოადგენდა
წესდების ახალი რედაქციის მიღება. ყრილობის ოქმში აღნიშნულია, რომ ,,დღის წესრიგის მე-8 საკითხთან
დაკავშირებით თავმჯდომარემ კრებას წარუდგინა კავშირის წესდების პროექტი’’. კრების ოქმის თანახმად, დღის
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მე-8 საკითხად განსაზღვრულია ,,სხვა საკითხები’’.
დღის წესრიგით არ არის განსაზღვრული
ორგანიზაციის მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტის - წესდების დამტკიცების საკითხი. აღნიშნულიდან
გამომდინარე, არ დასტურდება, რომ ხმის უფლების მქონე ყველა პირი ინფორმირებული იყო კრებაზე
განსახილველ საკითხებთან, კერძოდ, წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცებასთან დაკავშირებით.

ამრიგად, 2021 წლის 10 მარტის ყრილობაზე დამტკიცებული წესდების ახალი რედაქცია ვერ იქნება მიჩნეული
მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგისტრირებული წესდების მოთხოვნათა დაცვით მიღებულ დოკუმენტად,
რამდენადაც წესდების ცვლილება წარმოადგენს იმ საკითხს, რაც დღის წესრიგში არ შედიოდა და რისი განხილვის
უფლებაც კრებას არ ჰქონდა.
სარეგისტრაციოდ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის თანახმად შესაძლებელია განხორციელდეს იმ მონაცემების
ცვლილების
რეგისტრაცია,
რომლის
საფუძვლად
წარმოდგენილი
დოკუმენტაციაც
აკმაყოფილებს
კანონმდებლობის მოთხოვნებს კერძოდ, ყრილობაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე მიღებული
გადაწყვეტილებები საზოგადოების პრეზიდენტისა და გამგეობის შემადგენლობის არჩევასთან დაკავშირებით
შეესაბამება კანონმდებლობის მოთხოვნებს. ამდენად, არ არსებობს მათი რეგისტრაციის დამაბრკოლებელი
გარემოება.
რაც შეეხება ახალი წესდების რეგისტრაციას - ვინაიდან, ეს საკითხი არ იყო ყრილობის დღის წესრიგში შეტანილი,
ყრილობის მიერ ის მიღებულია კანონმდებლობისა და კავშირის მოქმედი წესდების დარღვევით. შესაბამისად,
წესდების რეგისტრაციის მიზნით წარმოსადგენია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული კანონმდებლობისა და
რეგისტრირებული წესდების თანახმად შედგენილი და დამოწმებული სარეგისტრაციო დოკუმენტი.
ვინაიდან, დაინტერესებული პირის მიერ მოთხოვნილია კავშირის რეგისტრირებულ მონაცემებში ცვლილების
რეგისტრაცია, რაც მოიცავს კავშირის პრეზიდენტის, გამგეობის შემადგენლობისა და ახალი წესდების
რეგისტრაციას, უფლებამოსილი პირის მიერ, დამატებით წარმოსადგენია დაზუსტებული სარეგისტრაციო
მოთხოვნა კავშირის პრეზიდენტისა და გამგეობის შემადგენლობის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ხოლო, თუ
დაინტერესებული პირის ინტერესს ამავდროულად წარმოადგენს კავშირის წესდების ახალი რედაქციის
რეგისტრაცია ასეთ შემთხვევაში, დაინტერესებული პირის მიერ წარმოსადგენია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ
მიღებული კანონმდებლობისა და რეგისტრირებული წესდების შესაბამისად შედგენილი და დამოწმებული
სარეგისტრაციო დოკუმენტი.
3.აქტის გამოცემის სამართლებრივი დასაბუთება:
3.1. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-5 მუხლით განმტკიცებული კანონიერების
პრინციპიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციულ ორგანოს უფლება არა აქვს კანონმდებლობის მოთხოვნების
საწინააღმდეგოდ განახორციელოს რაიმე ქმედება.
3.2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 96-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად,
ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და გადაწყვეტილება მიიღოს ამ გარემოებათა შეფასებისა და
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე, ხოლო 53-ე მუხლის მე-5 ნაწილის თანახმად, ადმინისტრაციული ორგანო
უფლებამოსილი არ არის თავისი გადაწყვეტილება დააფუძნოს იმ გარემოებებზე, ფაქტებზე, მტკიცებულებებზე ან
არგუმენტებზე, რომლებიც არ იქნა გამოკვლეული და შესწავლილი ადმინისტრაციული წარმოების დროს.
3.3. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რეგისტრაცია
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს
კანონითა და საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით განსაზღვრული სავალდებულო სარეგისტრაციო
მონაცემების, მათში ცვლილებისა და მათი შეწყვეტის, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებისა და
კომანდიტური საზოგადოების პარტნიორთა წილებზე საკუთრების უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
ვალდებულებების წარმოშობის, მათში ცვლილებისა და მათი შეწყვეტის შესახებ მონაცემთა აღრიცხვა შესაბამის
რეესტრში, რეგისტრაციის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებით.
3.4. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის თანახმად, სარეგისტრაციო წარმოების
დაწყების საფუძველია განცხადება ან უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. განცხადებას
უნდა ერთოდეს ინსტრუქციით განსაზღვრული სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია და ინფორმაცია.
3.5. „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, რეგისტრაცია
წარმოებს როგორც უშუალოდ სარეგისტრაციო თუ სხვა დოკუმენტაციის, აგრეთვე ამ დოკუმენტაციის სათანადო
წესით შექმნილი ელექტრონული ასლების საფუძველზე. ამავე კანონის მე-2 მუხლის „ლ“ და „კ“ ქვეპუნქტების
თანახმად, სარეგისტრაციო დოკუმენტაცია არის რეგისტრაციის მიზნით მარეგისტრირებელ ორგანოში წარსადგენი
სარეგისტრაციო და სხვა დოკუმენტები, ხოლო სარეგისტრაციო დოკუმენტი - სამართლებრივი აქტი, რომელიც
უშუალოდ წარმოშობს ამ კანონით განსაზღვრული რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლებას.
3.6. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-51 მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საწარმოს
რეგისტრირებული მონაცემების ცვლილების საფუძველია უფლებამოსილი პირის/ორგანოს სათანადო წესით
მიღებული და დამოწმებული გადაწყვეტილება ან უფლებამოსილი პირების მიერ საქართველოს კანონმდებლობით
განსაზღვრული წესით შედგენილი გარიგება.
3.7. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2009 წლის 31 დეკემბრის №241 ბრძანებით დამტკიცებული ,,მეწარმეთა
და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციით განისაზღვრება
მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრის წარმოების სამართლებრივი და
პროცედურული საკითხები. ამ ინსტრუქციის მე-18 მუხლის თანახმად, სააგენტო იღებს გადაწყვეტილებას
რეგისტრაციის (მოთხოვნის დაკმაყოფილების) შესახებ, თუ არ არსებობს ხარვეზის დადგენის, სარეგისტრაციო
წარმოების შეწყვეტის ან სარეგისტრაციო წარმოებაზე უარის თქმის საფუძვლები.ზემოაღნიშნული ინსტრუქციის
მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, სააგენტო უფლებამოსილია კონკრეტულ შემთხვევაში დამატებით
მოითხოვოს ნებისმიერი დოკუმენტის ან ინფორმაციის წარმოდგენა, რაც აუცილებელია განცხადებით მოთხოვნილ
საკითხზე გადაწყვეტილების მისაღებად.
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3.8. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 29-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, არასამეწარმეო
(არაკომერციული) იურიდიული პირის რეგისტრაციის მოთხოვნის შემთხვევაში დაინტერესებული პირი
მარეგისტრირებელ ორგანოს წარუდგენს დამფუძნებელთა/წევრთა შეთანხმებას და განცხადებას, რომელიც უნდა
შეიცავდეს „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონით მეწარმე იურიდიული პირის რეგისტრაციისათვის
დადგენილ სავალდებულო მონაცემებს.
3.9. „მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-53 მუხლის თანახმად, მარეგისტრირებელი ორგანო ამ
კანონით განსაზღვრულ, მისი კომპეტენციისათვის მიკუთვნებულ საკითხებზე იღებს „საჯარო რეესტრის შესახებ“
საქართველოს
კანონით
რეგისტრაციისა
და
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობისათვის
დადგენილ
გადაწყვეტილებებს. ამასთანავე, „საჯარო რეესტრის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის პირველი
პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტების თანახმად, მარეგისტრირებელი ორგანო იღებს გადაწყვეტილებას სარეგისტრაციო
წარმოების შეჩერების შესახებ, თუ განცხადებას არ ერთვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული
დოკუმენტი ან ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია განცხადებით მოთხოვნილ საკითხზე გადაწყვეტილების
მისაღებად, ასევე, განცხადება ან/და თანდართული დოკუმენტი ან ინფორმაცია არ არის წარდგენილი
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმითა და წესით.
3.10. ზემოაღნიშნული ნორმებით განმტკიცებული წესის შესაბამისად, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
მარეგისტრირებელ ორგანოს ეკისრება საქმის გარემოებების სრული, ზუსტი, ყოველმხრივი გამოკვლევისა და მათი
ურთიერთშეჯერების საფუძველზე გადაწყვეტილების მიღების ვალდებულება.
4. დასკვნა:
4.1. საქმის ფაქტობრივი გარემოებებისა და კანონმდებლობის მოთხოვნათა ურთიერთშეჯერების შედეგად,
მარეგისტრირებელი ორგანო მიიჩნევს, რომ დაინტერესებული პირის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია
წესდების ცვლილების რეგისტრაციის მოთხოვნის ნაწილში არ აკმაყოფილებს რეგისტრაციის პირობებს.
4.2. საჯარო მმართველობის სფეროში კანონიერების პრინციპის დაცვის მიზნით საჯარო რეესტრის ეროვნულმა
სააგენტომ გადაწყვიტა:
4.2.1. შეჩერდეს სარეგისტრაციო წარმოება.
4.2.2. დადგენილი ხარვეზის აღმოსაფხვრელად განისაზღვროს - 30 კალენდარული დღე.
4.2.3. უფლებამოსილი პირის მიერ, დამატებით წარმოსადგენია დაზუსტებული სარეგისტრაციო მოთხოვნა
კავშირის პრეზიდენტისა და გამგეობის შემადგენლობის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ხოლო, თუ
დაინტერესებული პირის ინტერესს ამავდროულად წარმოადგენს კავშირის წესდების ახალი რედაქციის
რეგისტრაცია ასეთ შემთხვევაში, წარმოსადგენია უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მიღებული კანონმდებლობისა
და რეგისტრირებული წესდების შესაბამისად შედგენილი და დამოწმებული სარეგისტრაციო დოკუმენტი.
4.2.4. სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების ვადაში სარეგისტრაციო წარმოების შეჩერების საფუძვლის
აღმოფხვრის დამადასტურებელი ინფორმაციის ან დოკუმენტის წარმოუდგენლობის შემთხვევაში მიღებული იქნება
გადაწყვეტილება სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შესახებ.
4.2.5. სარეგისტრაციო წარმოების შეწყვეტის შესახებ, გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მომსახურებისთვის
გადახდილი საფასური უკან დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
4.2.6. გადაწყვეტილება ძალაში შედის გამოქვეყნებისთანავე.

გადაწყვეტილება გამოქვეყნებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში შეიძლება გასაჩივრდეს საჯარო რეესტრის
ეროვნულ სააგენტოში და მხოლოდ შემდგომ სასამართლოს წესით. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს
იურიდიული მისამართია: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქ.#22, ამასთან, ადმინისტრაციული საჩივრის
წერილობითი ფორმით ჩაბარება შესაძლებელია იუსტიციის სახლში (მის.: ქ. თბილისი, სანაპიროს ქ.#2), მის
ფილიალებსა და საზოგადოებრივ ცენტრებში, ასევე, ფოსტისა და მოქალაქის პორტალის – my.gov.ge-ს მეშვეობით.
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ::: მისამართი: ქ. თბილისი, ვახტანგ გორგასლის ქუჩა, N22 :::
www.reestri.gov.ge
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