ინფორმაცია მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის
მინიჭების, შეწყვეტის, შეჩერებისა და აღდგენის წესის შესახებ
სტატუსის მინიჭების ძირითადი პირობები:
1. ფიზიკურ პირს სტატუსი ენიჭება, თუ იგი აკმაყოფილებს შემდეგ კრიტერიუმებს:
ა) არის საქართველოს მოქალაქე;
ბ) რეგისტრირებულია მაღალმთიან დასახლებაში;
გ) ყოველი კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით,
ფაქტობრივად ცხოვრობს მაღალმთიან დასახლებაში.
სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის უფლებამოსილება
1. სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადების წარდგენის უფლება აქვს ქმედუნარიან
ფიზიკურ პირს.
2. 18 წლამდე ფიზიკური პირისათვის სტატუსის მინიჭების საკითხი განიხილება მისი
კანონიერი წარმომადგენლის განცხადების საფუძველზე. მხარდაჭერის მიმღებისათვის
სტატუსის მინიჭების საკითხი განიხილება მხარდამჭერის თანხმობით, წარდგენილი
განცხადების საფუძველზე, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის
განსაზღვრული.
3. 16 წლამდე არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს, ამ წესის შესაბამისად,
სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადების წარდგენა შეუძლია იმ შემთხვევაში, თუ
არასრულწლოვანს წარმოეშობა „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონით განსაზღვრული შეღავათებით სარგებლობის უფლება.
სტატუსის მინიჭების მიზნით წარსადგენი დოკუმენტები
1. სტატუსის მინიჭების მიზნით, ფიზიკური პირი განცხადებით მიმართავს ახალქალაქის
მუნიციპალიტეტის მერს.
2. განცხადებას უნდა დაერთოს:
ა) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ბ) მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამში 9 თვის ან 9
თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტები;
გ) ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში რეგისტრაციის დამადასტურებელი
დოკუმენტი;
დ) სხვა პირის მიერ განცხადების
დამადასტურებელი დოკუმენტი.

წარდგენის

შემთხვევაში – უფლებამოსილების

4. მაღალმთიან დასახლებაში კალენდარული წლის განმავლობაში, ჯამში 9 თვის ან 9
თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტების სახით
შესაძლოა წარდგენილ იქნეს:
დოკუმენტები ან მასალები, მათ შორის ფოტოსურათები, რომლებიც ადასტურებენ
ფიზიკური პირის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში შინასამეურნეო საქმიანობის

განხორციელების ფაქტს, რაც გულისხმობს საცხოვრებელი ადგილის გამოყენებას, მის
მოვლა-პატრონობას და მაღალმთიან დასახლებაში არსებული უძრავი ქონების
ფლობას;
საჯარო სკოლის მიერ გაცემული ინფორმაცია, ფიზიკური
დასახლებაში მდებარე საჯარო სკოლაში დასაქმების თაობაზე;

პირის

მაღალმთიან

უფლებამოსილი იურიდიული პირის/ორგანოს/თანამდებობის პირის მიერ გაცემული
დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში
მდებარე დაწესებულებაში/იურიდიულ პირში დასაქმების ფაქტს;
იმავე მაღალმთიან
განცხადება;

დასახლებაში

რეგისტრირებული

არანაკლებ

მაღალმთიან
დასახლებაში
გადასახდელების
ან/და
საფასურის/ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტები;

ორი

მოწმის

მომსახურების

სტატუსის მინიჭების შესახებ განცხადების განხილვა
1. უფლებამოსილი პირი, განცხადების ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიაში
რეგისტრაციიდან 3 დღის ვადაში, ამოწმებს სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადებისა
და თანდართული დოკუმენტაციის მთავრობის შესაბამისი დადგენილებასთან
შესაბამისობას.
2. იმ შემთხვევაში, თუ განცხადება არ შეესაბამება დადგენილ მოთხოვნებს,
უფლებამოსილი
პირი
განმცხადებელს
განუსაზღვრავს
ვადას
ხარვეზის
გამოსასწორებლად, მაგრამ არაუმეტეს 15 დღისა.
3.მე-2
პუნქტით
განსაზღვრულ
ვადაში
განმცხადებლის
მიერ
ხარვეზის
გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, უფლებამოსილი პირი გამოიტანს გადაწყვეტილებას
განცხადების განუხილველად დატოვების შესახებ.
4. იმ შემთხვევაში, თუ სტატუსის მინიჭების თაობაზე განცხადება აკმაყოფილებს
დადგენილ მოთხოვნებს, უფლებამოსილი პირი განცხადებასა და თანდართულ
დოკუმენტებს წარუდგენს საბჭოს განსახილველად.
5. საბჭო
განცხადებას და თანდართულ დოკუმენტებს იხილავს და შესაბამის
რეკომენდაციას იღებს განცხადების რეგისტრაციიდან 2 თვის ვადაში.
6. საბჭო ვალდებულია, ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოიკვლიოს საქმისათვის
მნიშვნელობის მქონე ყველა გარემოება და რეკომენდაცია მიიღოს ამ გარემოებათა
შეფასებისა და ურთიერთშეჯერების საფუძველზე.
7. საბჭო განცხადების განხილვის შემდეგ, თითოეული ფიზიკური პირის მიმართ
ინდივიდუალურად იღებს ერთ-ერთ შემდეგ რეკომენდაციას:
ა) შესაბამისი ფიზიკური პირისთვის სტატუსის მინიჭების შესახებ,
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერისათვის რეკომენდაციის წარდგენის თაობაზე;
ბ) შესაბამისი ფიზიკური პირისთვის სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ,
მუნიციპალიტეტის მერისათვის რეკომენდაციის წარდგენის თაობაზე.

სტატუსის მონიტორინგი
1. მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის ყოველი კალენდარული
წლის განმავლობაში, მაღალმთიან დასახლებაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით
ფაქტობრივად ცხოვრების მონიტორინგს (შემდგომში – მონიტორინგი) ახორციელებს
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერიის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.
2. მონიტორინგს უფლებამოსილი პირი იწყებს:
ა) ადმინისტრაციული ორგანოს/ფიზიკური ან იურიდიული პირის მიერ მიწოდებული
ინფორმაციის საფუძველზე;
ბ) თავისი ინიციატივით, წელიწადში ერთხელ მაინც.
მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის ყოველი კალენდარული წლის
განმავლობაში, მაღალმთიან დასახლებაში ჯამში 9 თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით
ფაქტობრივად ცხოვრების დადასტურების მიზნით, უფლებამოსილი პირი
უფლებამოსილია:
ა) დაათვალიეროს ფიზიკური პირის საცხოვრებელი ადგილი;
ბ) გადაამოწმოს ფიზიკური პირის მიერ მაღალმთიან დასახლებაში შინასამეურნეო
საქმიანობის განხორციელების ფაქტი, რაც გულისხმობს საცხოვრებელი ადგილის
გამოყენების, მისი მოვლა-პატრონობის და სხვა ფაქტების ადგილზე დათვალიერებას
და შესაბამისი დათვალიერების ოქმის შედგენას;
გ) საჭიროების შემთხვევაში, მოსთხოვოს ფიზიკურ პირს შესაბამისი წლის შესაბამის
თვეს გადასახდელების ან/და მომსახურების საფასურის/ღირებულების გადახდის
დამადასტურებელი დოკუმენტები;
დ) საჭიროების შემთხვევაში მოსთხოვოს ფიზიკურ პირს შესაბამისი მოწმეების
წარდგენა, რომლებიც დაადასტურებენ, ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში 9
თვის ან 9 თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრებას;
ე) შეარჩიოს სხვა მეთოდები, რომლებიც დაადასტურებს ფიზიკური პირის
კალენდარული წლის განმავლობაში, მაღალმთიან დასახლებაში ჯამში 9 თვის ან 9
თვეზე მეტი ვადით ფაქტობრივად ცხოვრებას.
მონიტორინგის დასრულების შემდეგ, უფლებამოსილი პირი მონიტორინგის შედეგებს
დასკვნის სახით განსახილველად წარუდგენს საბჭოს.
წარდგენილი მონიტორინგის შედეგების დასკვნის იმ ნაწილს, რომელშიც
განსაზღვრულია სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი, საბჭო იხილავს და იღებს შესაბამის
რეკომენდაციას, მისი წარდგენიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში.
მონიტორინგის შედეგების განხილვის დასრულების შემდეგ, იმ შემთხვევაში, თუ
არსებობს სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი, საბჭო რეკომენდაციით მიმართავს
მუნიციპალიტეტის მერს.
იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ფიზიკური
პირისთვის სტატუსის შეწყვეტის საფუძველი, საბჭო ცნობად იღებს წარდგენილ
ინფორმაციას.

სტატუსის შეწყვეტა
1. ფიზიკურ პირს სტატუსი უწყდება, თუ:
ა) გარდაიცვალა;
ბ) შეიცვალა რეგისტრაციის მისამართი (გარდა აღნიშნული პირის სხვა მაღალმთიან
დასახლებაში რეგისტრაციის შემთხვევისა);
გ) დატოვა მაღალმთიანი დასახლება,
დ) დაკარგა საქართველოს მოქალაქეობა;
ე) შესაბამისი მაღალმთიანი დასახლება, რომელშიც იგი მუდმივად ცხოვრობს,
ამოღებულ იქნა საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული მაღალმთიან
დასახლებათა ნუსხიდან.
სტატუსის შეჩერება
1. ფიზიკურ პირს სტატუსი უჩერდება, თუ:
ა) სასამართლომ სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა;
ბ) მაღალმთიანი დასახლება უმაღლესი ან პროფესიული განათლების მიღების მიზნით
დატოვა და აღარ აკმაყოფილებს „მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ“
საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-5 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით დადგენილ
მოთხოვნას.
სტატუსის აღდგენის საფუძვლები
1. ფიზიკურ პირს
სტატუსის შეჩერებისას სტატუსი აღუდგება, თუ თავისუფლების
აღკვეთის დაწესებულებიდან განთავისუფლების შემდეგ, ერთი თვის განმავლობაში,
ფაქტობრივად ცხოვრობდა მაღალმთიან დასახლებაში.
2.
ფიზიკურ
სტატუსის
შეჩერებისას
სტატუსი
აღუდგება,
თუ
სწავლის
დასრულების/შეწყვეტის შემდეგ, ერთი თვის განმავლობაში, ფაქტობრივად ცხოვრობდა
მაღალმთიან დასახლებაში.
3. სტატუსის აღდგენის
მუნიციპალიტეტის მერს.

თაობაზე

ფიზიკური

პირი

განცხადებით

მიმართავს

4. განცხადებას თან უნდა ერთოდეს:
ა) უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ცნობა, ფიზიკური პირის თავისუფლების
აღკვეთის
დაწესებულებიდან
გათავისუფლების
თაობაზე
ან
შესაბამისი
საგანმანათლებლო
პროგრამის
დასრულების/სტუდენტის
სტატუსის
შეწყვეტის/შეჩერების
თაობაზე
ან
უმაღლესი/პროფესიული
განათლების
დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ბ) ფიზიკური პირის მაღალმთიან დასახლებაში ერთი თვის განმავლობაში
ფაქტობრივად ცხოვრების დამადასტურებელი ნებისმიერი დოკუმენტი. ფაქტობრივი

ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტების სახით შესაძლოა წარდგენილ იქნეს ამ
წესის მე-5 მუხლის მე-4 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტი/დოკუმენტები.
5. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით წარდგენილ განცხადებას უფლებამოსილი პირი განიხილავს
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VI თავით დადგენილი წესით.
6.
განცხადების
განხილვის
დასრულების
შემდეგ,
უფლებამოსილი
პირი
მუნიციპალიტეტის გამგებელს/მერს მიმართავს ფიზიკური პირისთვის სტატუსის
აღდგენის/სტატუსის აღდგენაზე უარის თქმის თაობაზე შესაბამისი რეკომენდაციით.
7. ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრული რეკომენდაციის გათვალისწინებით,
მუნიციპალიტეტის გამგებელი/მერი 3 დღის ვადაში გამოსცემს ინდივიდუალურ
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ
აქტს,
ფიზიკური
პირისთვის
სტატუსის
აღდგენის/სტატუსის აღდგენაზე უარის თქმის თაობაზე.
8. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით წარდგენილი განცხადების განხილვისა და
გამგებლის/მერის მიერ ამ მუხლის მე-7 პუნქტით განსაზღვრული ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის საერთო ვადა არ უნდა
აღემატებოდეს ერთ თვეს.

