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შესავალი  

 

კასპის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილია, შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“, ქარის 

ელექტროსადგურის (50 მგვტ) მშენებლობა (ე.წ ნიგოზას ქარის სადგური). საპროექტო 

ტერიტორიას კვერნაკის ქედის ჩრდილოეთ და სამხრეთ ფერდობები წარმოადგენს, სადაც 15 

ქარის ტურბინის, ქვესადგურის, საჰაერო და მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზების 

მოწყობა და სხვა სახის სამუშაოებია გათვალისწინებული.  

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებ-გვერდზე, საქმიანობის შესახებ 

განცხადება 2020 წლის 6 აპრილს გამოქვეყნდა.  

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 26 მარტის №196 დადგენილების თანახმად1, სკოპინგის 

დასკვნისა და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის დაწყებული 

ადმინისტრაციული წარმოებები საჯარო განხილვის გარეშე ტარდება. სამწუხაროდ, ეს 

გვიზღუდავს სრულყოფილად პროცესში მონაწილეობის უფლებას, რადგან საზოგადოების 

მიერ მოსაზრებებისა და შენიშვნების წარდგენა მხოლოდ წერილობით ხდება, ან 

ელექტრონული საშუალებით. ხშირად, საჯარო განხილვაზე კითხვა-პასუხის დროს, 

დაინტერესებული საზოგადოებისთვის ცხადი ხდება ის ინფორმაცია, რასაც ანგარიში და 

საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ წარმოდგენილი პრეზენტაცია არ მოიცავს. ამდენად, 

მნიშვნელოვან ხარვეზად მიგვაჩნია, საჯარო განხილვის გარეშე, დაგეგმილი პროექტის 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება. თუმცა, საქმიანობის მოსალოდნელი მნიშვნელოვანი 

ზემოქმედებიდან გამომდინარე, მოსაზრებებს წარვუდგენთ გარემოს დაცვისა და სოფლის 

მეურნეობის სამინისტროს, რაც იმედი გვაქვს, გათვალისწინებული იქნება გადაწყვეტილების 

მიღების ეტაპზე.  

 

 
1 საქართველოს მთავრობის დადგენილება 26.03.2020 №196 „საქართველოში ახალი კორონავირუსის 

გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის №181 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე - 

https://bit.ly/2KYiJdr  

https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25562
https://bit.ly/2KYiJdr
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ზურმუხტის ქსელის საიტზე მოსალოდნელი ზემოქმედება  

საქმიანობის განხორციელება დაგეგმილია „ზურმუხტის ქსელის“2 დეზიგნირებული საიტის - 

„კვერნაკი“ (GE0000046) ტერიტორიაზე, რომელიც ამავე დროს წარმოადგენს ფრინველთათვის 

განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორიას3 - SPA 10 KVERNAKI (Special protection 

areas).  

კვერნაკის ზურმუხტის საიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სახეობა, საქართველოს წითელი 

ნუსხით დაცული -  ფასკუნჯია (Neophron percnopterus), რომელიც  ,,ევროპის ველური ბუნებისა 

და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის შესახებ’’ ე.წ ბერნის კონვენციის მეორე დანართით, 

მკაცრად დაცული ფაუნის  სახეობაცაა. 

ტერიტორიული ფასკუნჯის წყვილებსა და ტურბინებს შორის მიზანშეწონილი მანძილი 

მინიმუმ 15 კილომეტრია, რათა შემცირდეს ტურბინებთან შეჯახების რისკი. ფასკუნჯის 

ბუდეები საპროექტო ტერიტორიის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს.  დაშორება ქარის პირველ 

ტურბინასა და ფასკუნჯის ბუდეს შორის, მხოლოდ 300 მეტრია (იხ.სურათი 1), ხოლო ბუდესა 

და ყველაზე შორს მდებარე ტურბინას შორის მანძილი - 5.60 კმ-ია. თუ გავითვალისწინებთ 

ზემოთნახსენებ მანძილებს, საფრთხე, რომელიც ამ სახეობასა და მის პოპულაციას შესაძლოა 

დაემუქროს საკმაოდ მაღალია. საფრთხე ანგარიშიდანაც დასტურდება, რომელშიც 

ვკითხულობთ, რომ ქარის სადგურს გაცილებით დიდი გავლენა ექნება ფრინველებსა და 

ხელფრთიანებზე ექსპლუატაციის ფაზაზე, რომელიც გამოიწვევს „მაღლა ფრენ სახეობათა 

მუდმივ განადგურებას“, ამასთან, კვერნაკის ქედის ის ნაწილი, რომელზეც ტურბინები და 

ელექტროგადამცემი ხაზები მოეწობა, გადაიქცევა მუდმივ საფრთხედ, როგორც საქართველოს, 

აგრეთვე, საერთაშორისო კონვენციებით დაცული ფრინველებისა და ხელფრთიანებისთვის.  

 
2 „ზურმუხტის ქსელი“ „ევროპის ველური ბუნებისა და ბუნებრივი ჰაბიტატების დაცვის კონვენციით“ 

(ე.წ ბერნის კონვენცია) შექმნილი ტერიტორიების ერთობლიობაა, რომელიც განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია კონვენციით დაცული სახეობებისთვის. 

3 ფრინველთათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის მქონე ტერიტორია (Special protected areas – SPA) 

საერთაშორისო კონსერვაციული მნიშვნელობის სტატუსის ადგილებია, რომელთა დაწესების 

ვალდებულება საქართველოს მთავრობამ 2014 წელს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების 

შეთანხმების ფარგლებში აიღო. 
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სურათი 1. დაშორება ქარის პირველ ტურბინასა (WTG -1) და ფასკუნჯის ბუდეს შორის 

დოკუმენტის თანახმად, მოსალოდნელი ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანისთვის, 

რანდენიმე პირობა უნდა შესრულდეს, მათ შორის:  (1) მშენებლობის ზონა არ უნდა ეხებოდეს 

საკვანძო უბნებს, კანონით დაცული სახეობების ბინადრობის ადგილებს და სახეობებს, 

რომლებიც წარმოდგენილია საქართველოში ერთი, მცირე პოპულაცია; (2) მშენებლობა არ უნდა 

აადვილებდეს ხელუხლებელ ბუნების მქონე ადგილებზე მისვლას;  (3) ელ. სადგურის 

მშენებლობა და ექსპლუატაცია არ უნდა ახდენდეს ადგილსამყოფლების, ან ეკოლოგიურად 

მნიშვნელოვანი უბნების შეუქცევად ან ხანგრძლივ ცვლილებას - საინტერესოა, რამდენად 

რეალურია ზემოთნახსენები პირობების შესრულება, მაშინ როდესაც მშენებლობა ზურმუხტის 

საიტზე იგეგმება და დაშორება ფასკუნჯის ბუდესა და უახლოეს ტურბინას შორის 300 მეტრია? 
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კუმულაციური ზემოქმედება 

განსაკუთრებით, საყურადღებოა ის კუმულაციური ზემოქმედება, რომელიც შესაძლოა 

კვერნაკის ქედზე გავრცელებული ფასკუნჯების არსებობისთვის, გადამწყვეტი ფაქტორი 

აღმოჩნდეს.  

კვერნაკის ქედის ზურმუხტის საიტზე, გარდა შპს შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის 

სადგურისა, იგეგმება კიდევ ერთი ქარის სადგურის მშენებლობა. კერძოდ,  კასპის ქარის 

ელექტროსადგურის (54 მგვტ) პროექტის განხორციელებას „სს „კავკასიის ქარის კომპანია“ 

აპირებს (სკოპინგის დასკვნა გაცემულია). პროექტი, კვერნაკის ზურმუხტის საიტზე,  12-13 

ქარის ტურბინის განთავსებას ითვალისწინებს. ამასთან, კვერნაკის ქედის სიახლოვეს, შპს 

„ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ მიერ, ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტის 

განხორციელებაცაა დაგეგმილი, რომელზეც გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, 10 აპრილს გასცა. აქვე, ხაზგასასმელია, 

როგორც კასპის ქარის სადგურის, აგრეთვე, შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ პროექტის შესახებ 

წარმოდგენილი ანგარიშები საკმაოდ პრობლემურია (საბუკომ ორივე პროექტის ანგარიშების 

შესახებ მოსაზრებები გაუზიარა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს4), რაც 

პირველ რიგში, ალტერნატივების არასათანადოდ განხილვასა და  ბიომრავალფეროვნების 

შესახებ არაკვალიფიციურ კვლევას უკავშირდება. 

მიუხედავად, ზემოთნახსენებ ორ პროექტთან ერთად, მოსალოდნელი ზემოქმედებისა,  

ნიგოზას ქარის სადგურის სკოპინგის ანგარიშში, ამ ეტაპზე, კუმულაციური ზემოქმედება 

განხილული არ არის. სკოპინგის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ კუმულაციური ზემოქმედების 

მოსალოდნელი რისკების განხილვა გზშ ეტაპზე მოხდება.   

საბოლოდ, თუ კვერნაკის საიტზე შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდისა“ და სს „კავკასიის ქარის 

კომპანიის“ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობის პროექტი განხორციელდა, კვერნაკის 

 
4  სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“  დაგეგმილი პროექტის შესახებ საბუკოს მოსაზრებები იხ. ბმულზე - 

https://bit.ly/2SoKEHw  

შპს „ამპერაქს ენერჯი ჯორჯიას“ პროექტის შესახებ საბუკოს მოსაზრებები იხ.ბმულზე - 

https://bit.ly/2SlYUkb    

 

https://bit.ly/2SoKEHw
https://bit.ly/2SlYUkb
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ზურმუხტის საიტზე,  ჯამში მინიმუმ 27 ქარის ტურბინას მივიღებთ, რაც საფრთხეს შეუქმნის 

კვერნაკის ქედზე გავრცელებულ მობუდარ და ასევე, უარყოფითად აისახება მიგრანტ 

სახეობებზე.  

ქარის ტურბინები მნიშვნელოვნად ცვლიან თერმული ქარის ნაკადებს. მიგრანტი ფრინველები 

თერმული ქარების დახმარებით მოძრაობენ, მათი ცვლილება კი, მიგრაციის პერიოდში 

ფრინველებს დიდ ძალას ახარჯინებს. ამასთან, ჰაბიტატის ცვლილების გამო, სამიგრაციო 

ზოლში შედარებით ნაკლები დასასვენებელი და სანადირო ადგილები იქნება, რაც 

ხელისშემშლელი ფაქტორი აღმოჩნდება ფრინველთათვის მიგრაციის დასასრულებლად და 

შესაძლოა, მათი დაღუპვა გამოიწვიოს. 

 

სურათი 2. კვერნაკის ზურმუხტის  საიტზე დაგეგმილი ქარის ტურბინები5 

 

 
5 WTG სახელწოდებით სურათზე ნაჩვენებია შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ ქარის  ტურბინები, ცისფერი 

ნიშნით -  სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“. 
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ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედება  

• ქარის სადგურის მშენებლობის ვადა 15-16 თვეა. ამ დროის განმავლობაში, საქმიანობა 

ითვალისწინებს მისასვლელი გზების მოწყობასა და არსებული გრუნტის გზების 

მნიშვნელოვან სარეაბილიტაციო - გაფართოების სამუშაობის ჩატარებას, სხვადასხვა 

შენობების განთავსებას და ა.შ.  დოკუმენტის თანახმად, მშენებლობის ეტაპზე ხმაურით 

გამოწვეული (სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება, აფეთქებითი სამუშოების 

წარმოება) უარყოფითი ზემოქმედების რისკი არსებობს სახეობებზე. დოკუმენტში  

ვკითხულობთ: „ზემოქმედების რისკი მაღალია ველურ ბუნებასთან დაკავშირებით, 

მაგრამ გასათვალისწინებელია ცხოველთა ხმაურისადმი ადაპტაციის უნარი და ის 

ფაქტი, რომ ტურბინების განთავსების რაონში ცხოველთა მნიშვნელოვანი საბინადრო 

ადგილები წარმოდგენილი არ არის და წინასწარი კვლევის პერიოდში დაცული 

სახეობები არ ყოფილა გამოვლენილი“ - მაშინ, როდესაც ტერიტორიას მაღალი 

კონსერვაციული ღირებულება აქვს და როგორც ეროვნული კანონმდებლობით, ისე  

საერთაშორისო კონვენციებით დაცული სახოებების საბინადრო გარემოა. ეს 

მეტყველებს, რომ ბიომრავალფეროვნების კვლევა არაკვალიფიციურად ჩატარდა. 

აგრეთვე, თავად ანგარიშიდან ცხადი ხდება, რომ დოკუმენტი  ლიტერატურულ 

მიმოხილვასა და „ადრე ჩატარებულ მაგრამ ჯერ გამოუქვეყნებელ საველე სამუშაოების“ 

მონაცემებს ეყრდნობა. აგრეთვე, მოკლე სავალე კვლევის შედეგებს მოიცავს, რომელიც 

განხორციელდა  ერთ დღეს - 2020 წლის 21 იანვარს. გაუგებარია, რატომ არ გამოაქვეყნეს 

კვლევის მასალები სკოპინგის ანგარიშში. ასეთ შემთხვევაში, დაინტერესებულ 

საზოგადოებას უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდებოდა ტერიტორიაზე გავრცელებული 

სახეობების შესახებ.   

 

• ანგარიშში ვკითხულობთ: „სრულყოფილი მონაცემები საქართველოს კანონმდებლობით 

დაცულ სახეობებზე საკვლევი ტერიტორიიდან არ არსებობს. მონაცემები ამ სახეობების 

რიცხოვნობაზე არ არსებობს ან მოძველებულია. შეუძლებელია საკვლევ ტერიტორიაზე 

ამ სახეობების აღნუსხვა დასაშვებ ვადებში. ერთადერთ საშუალებად მიგვაჩნია სახეობის 

გავრცელების ექტრაპოლაცია ლანდშაფტური კუთვნილებიდან გამომდინარე და ამის 

დახმარებით განისაზღვროს რა სახეობები შეიძლება არსებობდნენ საკვლევ 



 

 

8 

ტერიტორიაზე“ - საქართველოს კანონმდებლობა არ მოიცავს კონკრეტულ ვადებს, 

სკოპინგის ეტაპამდე განსახორციელებელი კვლევების შესახებ. შესაბამისად, 

გაუგებარია, თუ რატომ არ აქვს საქმიანობის განმახორციელებს, სკოპინგის ანგარიშის 

მოსამზადებელ ეტაპზე საკმარისი დრო სახეობების აღნუსხვისთვის?  

 

• ერთი მხრივ, დოკუმენტში ვკითხულობთ: „ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

ზემოქმედების წინასწარი შეფასების თანახმად, საპროექტო ქარის ელექტროსადგურის 

მშენებლობისა და ექსპლუატაციის შედეგად ბუნებრივ და სოციალური გარემოზე 

ზემოქმედება იქნება მინიმალური“.  მეორე მხრივ, ანგარიშის თანახმად: „ბუნებრივ და 

სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების წინასწარი შეფასების შედეგების მიხედვით, 

პროექტს შეიძლება მიენიჭოს A კატეგორია (საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების 

კლასიფიკაციის მიხედვით), რაც იმას ნიშნავს, რომ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე 

პროექტის მიერ გამოწვეული ზემოქმედება, ან მასთან დაკავშირებული რისკები 

შესაძლოა მაღალი დონის იყოს (ზურმუხტის ქსელის უბნის პროექტის ზემოქმედების 

არეში მოქცევის გამო).“ - ამგვარად, დოკუმენტი მოიცავს ურთიერთგამომრიცხავ 

ინფორმაციას, რაც ართულებს მოსალოდნელი ზემოქმედების შესახებ სურათის 

დანახვას.  

 

ალტერნატივების ანალიზი  

გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-8 მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, სკოპინგის 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების 

ადგილის ალტერნატივების შესახებ. ალტერნატივები სწორედ ადრეულ ეტაპზე უნდა იყოს 

წარმოდგენილი და დასაბუთებული. 

სკოპინგის ანგარიშში ვკითხულობთ: „საქართველოს ქარის ატლასის მიხედვით, კვერნაკის 

ქედი თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე გამორჩეულია ქარის ენერგიის 

მაღალი რესურსებით. დღეისათვის საპროექტო ტერიტორიაზე დამონტაჟებულია ქარის 

მონიტორინგის ორი სადგური. წინასწარი მონაცემების მიხედვით, ტერიტორიაზე არსებული 

ქარის რეჟიმი ხელსაყრელია ელეტროენერგიის წარმოების თვალსაზრისით. გამომდინარე 
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აღნიშნულიდან, ქარის ელექტროსადგურის პროექტის განხორციელება უნდა მოხდეს 

საქართველოს მთავრობასთან გაფორმებული მემორანდუმით განსაზღვრული ტერიტორიის 

ფარგლებში და შესაბამისად საპროექტო არეალის ალტერნატიული ვარიანტები განხილვას არ 

ექვემდებარება“.    

დოკუმენტიდან ირკვევა, რომ საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ, უკვე შერჩეულია 

ტერიტორია შემდგომი დეტალური კვლევებისა და პროექტის ეკონომიკური 

მიზანშეწონილობის დასაბუთების მიზნით. როგორც ჩანს, საქმიანობის განმახორციელებელმა 

საპროექტო ტერიტორია შეარჩია არა გარემოსდაცვითი კუთხით, არამედ ტექნიკურ-

ეკონომიკური გარემოებების გათვალისწინებით. მთავრობასთან გაფორმებულ მემორანდუმში 

კი, შეათანხმა როგორც პროექტის განხორციელების ადგილი.  საქმიანობის 

განმახორციელებლის ეს გადაწყვეტილება, ეწინააღმდეგება გარემოზე ზემოქმედების 

შეფასების არსს, არღვევს გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მოთხოვნებს. მაშინ როდესაც, 

საქმიანობა დაგეგმილია ზურმუხტის ქსელის ტერიტორიის ფარგლებში, არსებობს 

კუმულაციური ზემოქმედების მაღალი რისკი (რამაც შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას როგორც 

ეროვნული კანონმდებლობით, აგრეთვე, საერთაშორისო კონვენციებით დაცულ სახეობებს), 

საპროექტო ტერიტორიის ალტერნატიული ვარიანტების გარეშე განხილვა და არჩევა 

გაუმართლებელია. აგრეთვე, საფრთხე ექმნება სახელმწიფოს მიერ ასოცირების 

ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებების შესრულებას, სახეობების დაცვის შესახებ.  

ყურადსაღებია, რომ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საქმიანობის 

პრაქტიკაში, არსებობს პროექტი6, რომლის სკოპინგის ეტაპზეც, ალტერნატივების არასათანოდ 

განხილვა, სამინისტროს მიერ უარის თქმის საფუძველი გახდა. კერძოდ, სამინისტროს 

გადაწყვეტილებაში ნათქვამი იყო, რომ სკოპინგის ანგარიში არ შეიცავდა გარემოს დაცვის 

მიზნით შეთავაზებულ დაგეგმილი საქმიანობისა და მისი განხორციელების ადგილის ყველა 

გონივრული ალტერნატივის შესახებ ინფორმაციას და არც შერჩეული ალტერნატივა იყო 

დასაბუთებული გარემოსდაცვითი კუთხით.  უფრო დეტალურად, სამინისტროს 

 
6 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 1 მარტის №2-195 

ბრძანება შპს „სოლო ენერჯის“ მიერ წარმოდგენილ, დუშეთის მუნიცაპილიტეტში, მდინარე არაგვზე 

8.35 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (არაგვი ჰესი და არაგვი 1 ჰესი) მშენებლობისა და 

ექსპლუატაციის პროექტზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება.  
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გადაწყვეტილებაში ვკითხულობდით: „ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შესაძლებელია 

დავასკვნათ, რომ ჰესის ალტერნატივების განხილვის დროს არ იყო შესწავლილი და 

შეფასებული მისი განთავსებისთვის გარემოსდაცვითი კუთხით ყველაზე ოპტიმალური 

ტერიტორია და მისი განთავსება დაიგეგმა გეგმარებითი დაცული ტერიტორიების საზღვრებში 

ისე, რომ შეფასების საწყის ეტაპზე არ იქნა განხილული გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით 

შესაბამისი ალტერნატივები და არ შეფასდა გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების რისკები, 

განსაკუთრებით გეგმარებით დაცულ ტერიტორიაზე ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობის 

ზეგავლენის ასპექტები. რაც მიუთითებს იმაზე, რომ პროექტის დაგეგმვის საწყის ეტაპზე 

განსაკუთრებული აქცენტები არ გაკეთდა ბიომრავალფეროვნებისა და წყლის რესურსების 

შეფასებაზე, ეს კი ნიშნავს რომ პროექტის განხორციელება დაგეგმილია გარემოსდაცვითი 

თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესი ასპექტების შეფასების/შესწავლის გარეშე“. 

ვფიქრობთ, ნიგოზას ქარის ელექტროსადგურის ანგარიშიდანაც ნათელია, რომ ქარის 

სადგურის განთავსებისთვის, არ მოხდა შესწავლა და შეფასება გარემოსდაცვითი კუთხით  

ყველაზე ოპტიმალური ტერიტორიის; არ იქნა განხილული ალტერნატივები. პროექტის 

დაგეგმვის საწყის ეტაპზე კი, განსაკუთრებული აქცენტები არ გაკეთდა 

ბიომრავალფეროვნებაზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შესაფასებლად. ნიგოზას ქარის 

სადგურის პროექტთან დაკავშირებითაც, არსებობს მსგავსი გარემოება,  როდესაც ერთ 

შემთხვევაში, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოიყენა კანონით 

მინიჭებული უფლება, საქმიანობაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად. 

ვიმედოვნებთ, ამ შემთხვევაშიც, სამინისტრო იხელმძღვანელებს კანონის მოთხოვნების 

შესაბამისად. წინააღმდეგ შემთხვევაში, გაუგებარი იქნება, იდენტური საფუძვლის არსებობის 

დროს, მიღებული განსხვავებული გადაწყვეტილებები.  


