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saapelacio

saCivari
administraciul saqmeze

Tbilisis saapelacio

sasamarTlos administraciul
saqmeTa palata

mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

apelanti: SeniSvna-1
a(a)ip "mwvane alternativa" 204952676 Tbilisi, 0179, faliaSvilis q. #27/29, me-2

sarTuli, bina 13
saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-2

alternatiuli misamarTiSeniSvna-3 samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2292773 2223874 greenalt@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

apelantis warmomadgeneli: SeniSvna-4
nino gujaraiZe 01015010047 Tbilisi. faliaSvilis q.#27/29, me-2

sarTuli, bina 13
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2292773 599902520 2223874 ngujaraidze@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mowinaaRmdege mxare: SeniSvna-5
saqarTvelos garemosa da

bunebrivi resursebis dacvis

dacvis saministro

0114, q. Tbilisi, g.guluas q. 6

saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-6

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

sakontaqto piri: SeniSvna-7

saxeli, gvari saxlis tel. mobiluri eleqtronuli fosta

SeniSvna-8

formasTan dakavSirebiT kiTxvis, SeniSvnis an rekomendaciis arsebobis SemTxvevaSi SegiZliaT dagvikavSirdeT
nomerze (995 32) 227-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge

,,,

1 აპელანტი ხართ თქვენ (ყოფილი მოსარჩელე, მ ოპასუხე ან ადმინისტრა ციული საპროცესო კ ოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით გა თვალისწინებული მესამე პირი), ვინც ასაჩივრებთ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას თბილისის ან ქუთაი სის სააპელაციო სასამართლოში.2 სასამართლო უფლებამოსილია, სააპელაციო საჩივარი განუხილველად დატოვ ოს, თუ თქვენ ა რ მიუთი თებთ ან არასწ ორად მი უთითებ თ თქვენს ძირი თად მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლ ივ უნდა შეატყობინოთ სასამართლ ოს.3 ,,ალტერნატიული მისამართის” ველში მიეთითება ის ადგილი, რომელსაც ძირითა დი მისამართის (ფაქტობრივი ა დგილსამყოფლის) თანადროულად იყენებთ ჩვეულებრივ საცხ ოვრებლად (საქმიანობის ადგილა დ) და რომელზეც პე რმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვე ნთან დაკავშირება.4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარი გებისმიერი წარმომა დგენელი (მხოლ ოდ ადვ ოკატი). თუ სააპელაცი ო საჩივრის აღძვრის მ ომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმ ომადგენელი, სააპელაციო საჩივარში უნდა მიუთითოთ როგორც თქვენი და მოწი ნააღმდეგე მხარის, ასევე, წარმ ომადგენლის მონაცემები. თუ სააპელაციო საჩივარი შეაქვს თქვენს წარმომა დგენელს, მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარი და მოწინააღმ დეგე მხარის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმ ომადგენელმა სააპე ლაციო საჩივარს უნდა დაურთოს წა რმომადგენლობი თი უფლებამოსილების დამა დასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმ ობა, მინდობილ ობა (ორდერი), ამონაწე რი სამეწარმეო რეესტრი დან). ადვოკატი ვალ დებულია, წარმოა დგინოს საა დვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმ ობაც.5 მოწინააღმდეგე მხა რე არის ყოფილი მოსარჩელე, მოპასუხე ან/და ადმინისტრაციული საპროცესო კ ოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით გა თვალიწინებული მესამე პირი, ვის სასარგებლოდ გამოტანილ გადაწყვეტილებასაც ასაჩივრებთ სააპელაციო წესი თ.6 სასამართლო უფლებამოსილია, სააპელაციო საჩივარი განუხილველად დატოვ ოს, თუ თქვენ ა რ მიუთი თებთ ან არასწ ორად მი უთითებ თ მოწინააღმ დეგე მხარის ძი რითად მისამართზე (ფაქ ტობ რივ ადგილსამყოფელზე).7 საკონტაქტო პირა დ შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პი რზე, რომელიც ა რ მონაწილეობს დავაში, მაგრამ, ნათესაური, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინა რე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლ ოს თქვენთან დაკავშირებაში. საკონტაქტო პირის მ ითითება არ არის სავალდებულ ო, თუმცა შედის თქვენსავე ინტერესში, რა დგან ხელს უწყ ობს დავის დროულ განხილვას.8 ორი ან მეტი აპელანტის, აპელანტის წარმომა დგენლის ან მოწინააღმ დეგე მხარის ა რსებობისას, თი თოეული მა თგანის პირადი და საკონტაქტო მონა ცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერი თ და დაინომროს თანმიმდევ რულად, ა რაბული ციფრებით (იხ. სააპელაციო საჩივრის სანი მუშო ფორმა). ალტე რნატიული მისამართის, სამუშა ო ადგილის და სამუშაო ა დგილის მისამართის, ტელეფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოს ტის მითითება არაა სავალდებულ ო, თუმცა ხელს უწყ ობს თქვენს დავაზე სწრა ფი და ე ფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia
saxiT:

dasabarebeli piris statusi SeniSvna-9

saxeli, gvari piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

SeniSvna-10

gasaCivrebuli gadawyvetileba
SeniSvna-11

sasamarTlos dasaxeleba: Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegia

ganmxilveli mosamarTle: nana WiWileiSvili

saqmis nomeri: 3/3960-13

miRebis TariRi: 2014 wlis 8 dekemberi

gadawyvetilebas vasaCivreb:

srulad

nawilobriv
romel nawilSi?

SeniSvna-12

saapelacio moTxovna:
gauqmdes Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiis 2014 wlis 8

dekembris gadawyvetileba da saapelacio sasamarTlos mier miRebuli iqnebs axali

gadawყvetileba, romliTac dakmayofildeba sarCeli srulad.
SeniSvna-13

9 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამ დგომლ ოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეციალისტების ან/და თა რჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამ დგომლ ობებს ეთმ ობა ცალკე გვერდი, ამ გრაფაში კი უნდა მიუთითოთ მხ ოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირა დი და საკონტაქტო მ ონაცემები.10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირის მი თითებისას, თი თოეული მა თგანის სტატუსი, პი რადი და საკ ონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომ როს თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (იხ. სააპელაციო საჩივრის სანიმუშო ფორმა).11 ამ გრაფაში ვალდებული ხა რთ, მიუთითოთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ზუს ტი დასახელება, კერძოდ, მიმღები სასამართლო, საქმის განმხილველი (მომხსენებელი) მოსამართლე, საქმის ნომე რი და გადაწყვეტილების გამოტანის თარი ღი. ამასთან, სააპელაციო სასამართლ ოს განხილვის საგანი შეიძლება გახდეს სასამართლ ოს ის განჩინებებიც, რომლებიც წინ უსწრებს სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას, იმისგან დამოუკი დებლად, დასაშვებია თუ არა მათ მიმართ კერძ ო საჩივრის შეტანა.12 ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, პი რველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სრულად ასაჩივრებთ თუ ნაწილობ რივ. ნაწილობრივი გასაჩივრებისას მიუთითეთ სა რეზოლ უციო ნაწილის იმ პუნქტებზე, რომელ თაც სადავ ოდ ხ დით და დეტალურად დააზუსტე თ საჩივრის მოცულ ობა თი თოეულ ამ პუნქ ტთან მიმართებით, რადგან სააპელაციო სასამართლო უფლებამოსილია, შეცვალ ოს (გააუქმოს) პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ ფა რგლებში, რასაც თქვენ მ ოითხოვ თ.13 ამ გრაფაში უნ და მიეთითოს, თუ კონკრე ტულად რას ითხოვ თ. სააპელაციო მ ოთხ ოვნა შეიძლება იყოს: (1)გადაწყვეტილების გაუქმება და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (2)გადაწყვეტილების გაუქმება და სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმეზე ახალი გა დაწ ყვეტილების მიღება; (3)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ გაუქმება და გა უქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (4)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ გაუქმება და გაუქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში სააპელაციო სასამართლ ოს მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღება. გაითვალისწინეთ, რომ დავის საგნის შეცვლა ან გადი დება, აგრე თვე შეგებებული სარჩელის შეტანა სააპელაციო სასამართლოში დაუშვებელია.
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gasaCivrebuli gadawyvetilebis

faqtobrivi usworobebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15

1. faqtobrivi usworoba

mtkicebuleba:

a.

2. faqtobrivi usworoba

mtkicebuleba:

a.

axali faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-16 SeniSvna-17 SeniSvna-18.

1. axali faqtobrivi garemoeba

miuTiTeblobis sapatio mizezi

mtkicebuleba:

a. (danarTi )

...

14 სააპელაციო საჩივარი შესაძლებელია ემყარებოდეს გასაჩივრებული გა დაწყვეტილების ფაქტობ რივ უსწორობას. ფაქტობრივ უსწორობაზე მითითებისას შეგიძლიათ ა ღნიშნოთ, რომ სასამართლ ომ ფაქ ტობრივი გარემოება: (1)არასწ ორა დ მიიჩნია უდავოდ; (2)არასწორად არ მიიჩნია უდავოდ; (3)არასწ ორად მიიჩნია დადგენილა დ; (4)არასწორად არ მიიჩნია დადგენილად; (5)არასწორად მიიჩნია საქმისათვის მნიშვნელობის მქონედ; (6)არასწ ორად მიიჩნია საქმისათვის მნიშვნელობის არმქონედ. ფაქტობ რივი უსწორობა შესაძლოა ემყარებ ოდეს უკ ვე წარმოდგენილ ან ახალ ფაქტობრივ გა რემოებებსა და მტკიცებულებებს, ან მათ უარყ ოფას. ამასთან, თითოეულ მტკიცებულებას თან დაკავშირებით მიუთითე თ იმ გვერდზე, მუხლზე , პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინადა დებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემული. ახალი მტკიცებულების წარმოდგენისას, ასევე, თუ საპატიო მიზე ზის გამო, ვე რ ახერხებთ სააპელაციო საჩივარს დაურთოთ ი გი, ვალდებული ხა რთ, ამ მტკიცებ ულების დასახელების გასწვრივ მიუთი თოთ სტანდა რტული ტექსტი (,,წარმოვა დგინე შუამ დგომლ ობა”) და წა რმოადგინ ოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მტკი ცებით შუამდგომლ ობათა ნაწილში. წინააღმდე გ შემთხვევაშ ი
ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მ ტკიცებულება არ არსებ ობს, რაც მნიშვნელ ოვნად გაზ რდის თქვენი სააპელაციო მოთხოვნის დაუსაბუთებლად მიჩნევისა და, შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ალბათობის ხარისხს.15 ფაქტობრივი უსწ ორობები უნდა ჩამოაყალიბოთ ნათლა დ და ლაკონ ურად. ფაქტობრივი უსწ ორობები მიეთითება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომ რება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრებით. ერთ პუნქტა დ რამ დენიმე ფაქტობ რივი უსწორობის მითი თება შეიძლება, თუ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში ისინი ერთ პუნქტშია მოქცე ული. თი თოეული ფაქტობ რივი უსწორობის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ უსწორობის შინაარსს და ამ უსწორობის დამადასტურებელ მტკიცებულებათა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამ ოიყოფა აბზაცებით და ინომ რება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ...). მ ოცემულ ფორმაში არსებობს ორი ფაქტობ რივი უსწორობის დასაფიქსი რებელი გრა ფა. ორზე მეტი ფაქტობ რივი უსწორობის მითი თებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სააპელაციო საჩივრის სანიმუშო ფორმა).16 ფაქტობ რივი გარემ ოება არის ერთი კონკრე ტული მოვლენა, რომელიც მ ოხდა თქვენსა და მოწინააღმ დეგე მხარეს შ ორის სა დავო ურთიე რთობისას (მაგ. უარი ადმინისტრაციული აქტის გამ ოცემაზე). სააპელაციო სასამართლ ო ახალ ფაქტობრივ გარემოებას მიიღებს, თუ თქვ ენ, საპატიო მიზეზის გამო, ა რ შეგეძლ ოთ მასზე მითი თება პირველი ინსტანციის სასამართლ ოში საქმის განხილვისას. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიე რ მითითებული ფაქტობრივი გა რემოებები, სასამართლ ოს მიერ და დგენილად მიჩნევის შემთხვევაში, იურიდიულად უნდა ა მართლებდეს თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოებები დაედოს სა ფუძვლად თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას. ამავე დროს, ა რ მიუთი თოთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქ ვთ მნიშვნელობა ან/და ა რ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამ გვარ ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს სასამართლო ა რ მიიღებს. პარალელურად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთა რი ინიციატივითაც შეაგროვ ოს ახალი ფაქტობრივი გა რემოებები.17 ფაქტობ რივი გარემ ოების ნამდვილობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თი თოეული ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოების დასადასტურებლად ვალ დებული ხართ, მიუთი თოთ თქვენს ხელ თ არსებული და თქვენ თვის ცნობილი (მათ შ ორის, საქმეში არსებული) ყველა მტკიცებულების შესახებ. ამასთან, თითოეულ მტკიცებულებასთან დაკავშირები თ მიუთი თეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პ უნქტზე, აბზაცსა თუ წინადა დებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემული. ახალი მტკიცებულების წარმ ოდგენისას, ასევე, თუ საპატი ო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სააპელაციო საჩივარს დაურთოთ ი გი, ვალდებული ხა რთ, ამ მ ტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთი თოთ სტან დარტული ტექსტი (,,წარმ ოვადგინე შ უამდგომლობა”) და წარმოა დგინ ოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მ ტკიცებით შუამ დგომლ ობათა ნაწილშ ი. წინააღმდეგ შემ თხვევაში ჩაითვლება, რომ ა ღნიშნული მტკიცებულება არ არსებობს, რაც მნიშვნელოვნა დ გაზ რდის თქვენი სააპელაციო მოთხოვნის და უსაბუთებლად მიჩნევისა და, შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე უა რის თქმის ალბათობის ხარისხს. პარალელურად, სა სამართლო უფლებამოსილია საკუთა რი ინიციატივითაც შეა გროვოს ახალი მტკიცებულებები. თუ კანონით
სხვა რამ არ არის და დგენილი, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ა რარა აქტად ა ღიარების, ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხა დების შესახებ დავაში, მტკიცების ტვირთი ეკისრება იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელმაც გამოსცა ეს აქტი.18 ახალი ფაქტობრივი გარემ ოებები უნდა ჩამოაყალიბოთ ნათლა დ და ლაკონურად. ფაქტობ რივი გა რემოებები მიეთითება სა თითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომ რება თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით. მხოლ ოდ განსაკუთრებით გამ ონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გა რემოებები ისე არიან ე რთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე მითი თება შეუძლებელია, გართულდება რაიმე მოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მოვლენის ა რსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქტში რამდენიმე გა რემოების მითი თება. თი თოე ული ახალი ფაქტობრივი გა რემოების ტექსტი უნდა შეიცავ დეს უშუალ ოდ გარემ ოების შინაარსს, მიუთი თებლობის საპატიო მიზეზს და ამ გარემ ოების დამადასტურებელ მტკიცებულება თა ნუსხას. მტკიცებულებები ე რთმანეთისაგან გამოიყ ოფა აბზაცებით და ინ ომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, .. .). მოცემულ ფორმაში არსებობს პირველი ახალი ფაქტობრივი გარემოების დასაფიქსირებელი გრაფა. ერთზე მეტი ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოების მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვა თ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სააპელაციო საჩივრის სანიმუშ ო ფორმა). ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოების შინაარსის გრაფაში სიმბოლ ოთა რაოდენობა შეზ ღუდულია (მაქსიმუმ 120 0
სიმბოლო - 15 ხაზი).
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gasaCivrebuli gadawyvetilebis

gauqmebis absoluturi safuZvlebi
SeniSvna-19

moniSneT, Tuki arsebobs gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis erTi an ramdenime qvemoT

mocemuli absoluturi safuZveli:
saqme ganixila sasamarTlos arakanonierma Semadgenlobam;

sasamarTlom saqme ganixila erT-erTi mxaris dauswreblad, romelsac ar miuRia Setyobineba

kanoniT dadgenili wesiT;

sasamarTlom saqme ganixila erT-erTi mxaris kanonieri warmomadgenlis gareSe, Tu aseTi
warmomadgenloba kanoniT iyo gaTvaliswinebuli, garda im SemTxvevisa, roca aseTi kanonieri

warmomadgeneli cnobs sasamarTlo procesis warmarTvis marTlzomierebas;

gadawyvetileba gamotanilia saqmeze, romelic sasamarTlos uwyebrivad ar eqvemdebareba;

gadawyvetileba miRebulia saqmis zepiri ganxilvis safuZvelze, romlis drosac darRveulia
procesis sajaroobis wesebi;

gadawyvetileba iuridiulad ar aris sakmarisad dasabuTebuli;

gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba

SeuZlebelia;

gadawyvetilebas xels ar aweren is mosamarTleebi, romlebic gadawyvetilebaSi arian aRniSnulni;

gadawyvetileba gamotanilia im mosamarTleebis mier, vinc am saqmis ganxilvaSi adre monawileobdnen;

saqmeSi ar aris pirveli instanciis sasamarTlos sxdomis oqmi.

dasabuTeba: `adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis~ evropuli konvenciis me-6

muxlis pirveli punqtis mixedviT, samoqalaqo uflebaTa da movaleobaTa gansazRvrisas . . .

yvelas aqvs gonivrul vadaSi misi saqmis samarTliani da saqveyno ganxilvis ufleba kanonis

safuZvelze Seqmnili damoukidebeli da miukerZoebeli sasamarTlos mier. aRniSnuli
saerTaSoriso aqtiT ganmtkicebuli samarTliani sasamarTlos ufleba gulisxmobs sasamarTlos

valdebulebas, daasabuTos mis mier miRebuli gadawyvetileba. procesis monawileebisaTvis, iseve

rogorc sazogadoebisaTvis, naTeli unda iyos gansjis is procesi, romelic sasamarTlom gaiara

konkretuli gadawyvetilebis miRebamde. gadawyvetilebaSi asaxuli unda iyos sasamarTlos

mosazrebebi da samarTlebrivi daskvnebi, romlebmac davis swored amgvari gadawyveta gamoiwvia.

sasamarTlo dacvis uflebis ganxorcieleba unda iyos sruli, rac gulisxmobs ara mxolod

yvelas SesaZleblobas mimarTos sasamarTlos, aramed sasamarTlos valdebulebas, gamoitanos

samarTliani da dasabuTebuli gadawyvetileba. es moTxovna miznad isaxavs mxaris mier

gasaCivrebis uflebis ganxorcielebis SesaZleblobis uzrunvelyofas. igive uflebebi

gamyarebulia saqarTvelos konstituciis 42-e muxliT, romelic Tavisi SinaarsiT guslixmobs
ara mxolod uflebis dasacavad sasamarTlosaTvis mimarTvis garantias, aramed samarTliani,

gamWvirvale sasamarTlos uflebas, sadac sasamarTlos gadawyvetileba unda eyrdnobodes

mxareTa mier warmodgenili argumentebisa da mtkicebulebebis amomwuravad Sefasebas. imis

gaTvaliswinebiT, rom gasaCivrebuli gadawyvetileba ar Seicavs msjelobebs saqmisaTvis

mniSvnelobis mqone garemoebebis amomwuravad, srulyofilad Sefasebis Sesaxebda aris sruliad

dausabuTebeli migvaCnia, rom sasamarTlom uxeSad daarRvia aRniSnuli saerTaSoriso aqtis

miTiTebuli normis moTxovnebi, rac gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis absoluturi

safuZvelia.

gasaCivrebuli gadawyvetilebis

samarTlebrivi usworobebi
SeniSvna-20 SeniSvna-21

1. sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas daarRvia saqarTvelos samoqalaqo

19 გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ყოველთვის ჩაი თვლება კანონის დარღვევით მიღებულა დ, თუკი ა რსებობს გა დაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტური საფუძველი. ე რთი ან რამდენიმე აბსოლუტური საფუძვლის უბრალო მ ონიშვნის შემდეგ ვალ დებული ხართ, დაასაბუთოთ მათი ნამდვილობა.20 სამართლის ნორმა დარღვეულად ი თვლება, თუ სასამართლომ (1)არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნ და გამოეყენებინა; (2)გამოიყენა კანონი, რომელიც ა რ უნდა გამოეყენებინა; (3)მართალია გამ ოიყენა კანონი, რომელი ც უნდა გამოეყენებინა, მაგრამ არასწ ორა დ განმარტა იგი. ნორმა თა შინაარსი გამომ დინარე ობს სამართლებრივი აქტები დან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შეგიძლია თ განმარტოთ თავისუფლა დ, თქვენს მ ოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრაქტიკაზე, საერთაშორისო ს ტანდარტებზე, უცხ ოურ კან ონმდებლობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მითი თებით. სამართლებრივი საფუძვლები იურიდიულად უნდა ამართლებდეს თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას.21 თითოეული სამა რთლის ნორმის და რღვევაზე უნ და მიუთი თოთ ნათლად და ლაკონურად. თითოეული სამართლის ნორმის დარღვევა მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.
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saproceso kodeqsis 393.2 muxlis “a”, ”b”, ”g” da 394-e muxlis “e” da “e” prima qvepunqtebis

moTxovnebi. kerZod, sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina, gamoiyena
kanoni, romelic ar unda gamoeyenebina, arasworad ganmarta kanoni, gadawyvetileba iuridiulad

sakmarisad ar aris dasabuTebuli, gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi

samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia.

2. sasamarTlom daarRvia sssk-is  249-e muxli, romlis Tanaxmad gadawyvetilebis samotivacio

nawilSi unda aRiniSnos samarTlebrivi Sefaseba da kanonebi, romlebiTac sasamarTlo

xelmZRvanelobda. mocemul SemTxvevaSi gasaCivrebuli gadawyvetilebis motivacia

Semofarglulia saqarTvelos sakanonmdeblo normebis aRweriT, ise rom masSi asaxuli ar aris

samoqalaqo saproceso kodeqsis 249-e muxlis me-4 nawilSi miTiTebuli samarTlebrivi

Sefasebebi, aqedan gamomdinare, gaugebaria gadawyvetilebaSi miTiTebuli normebis aRweris mizani
da daniSnuleba. gadawyvetilebaSi normebis Sinaarsis dawvrilebiT aRwera aramcdaaramc ar

niSnavs administraciuli organos mier am normebis gamoyenebas, miT ufro sasamarTlos mier mis

gamoyenebasa da konkretuli sadavo SemTxvevis samarTlebriv Sefasebasa da analizs.

3. sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - saqarTvelos samoqalaqo

saproceso kodeqsis 102-e muxlis pirveli da mesame nawilebi, 105-e muxlis meore nawili,

yovelmxriv, srulad da obieqturad ar gamoikvlia da ar Seafasa saqmeze warmodgenili

mtkicebulebebi, miTiTebuli saproceso darRvevebis gamo faqtobrivi garemoebebis araswori

SefasebiTa da materialur-samarTlebrivi normebis araswori gamoyenebis Sedegad saqmeze

gamotanilia araswori da ukanono gadawyvetileba. sasamarTlom ar Seamowma da ar Seafasa
sarCelSi, axsna-ganmartebasa da sapaeqro sityvaSi warmodgenili safuZvliani pretenziebi

faqtobriv garemoebebTan dakavSirebiT, aseve sworad ar Seafasa sasarCelo moTxovnis

samarTlebriv safuZvlebi.

4. sasamarTlom sworad gamoiyena kanoni - "garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli

informaciis xelmisawvdomobis, gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa

da am sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis  Sesaxeb" konvenciis 2.3 muxlis

"a" qvepunqti da sworad miiCnia, rom informacia wiaRis geologiuri agebulebis, wiaRiseulis

maragebisa da resursebis, sabados damuSavebis samTo-teqnikuri pirobebis da sxva Tvisebebis an

parametrebis Sesaxeb warmoadgens garemos Semadgeneli elementis - wiaRis mdgomareobis Sesaxeb
informacias, romelic miekuTvneba garemos Sesaxeb informacias. magram arasworad ganmarta

saqarTvelos konstituciis 37.5 muxli, arasworad gamoiyena aRniSnuli norma saqarTvelos

konstituciis 41-e muxlTan erTobliobaSi sadavo samarTalurTierTobis mosawesrigeblad  da

arasworad daaskvna, rom garemos Sesaxeb informacia, romelic ar exeba janmrTelobisaTvis

uvnebel garemos, adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo garemos uzrunvelsayofad garemos

dacvasa da bunebrivi resursebiT racionalur sargeblobas, qveynis ekologiur interesebs,

SesaZlebelia warmoadgendes daxurul informacias im SemTxvevaSi, Tu is imavdroulad Seicavs

informacias, romlis Riaobac SezRudulia saqarTvelos konstituciis 41-e muxliT da rom

garemos Sesaxeb aseTi saxis informaciis xelmisawvdomobas zRudavs swored saqarTvelos

konstituciis 41-e muxliT daculi informaciis Semcveloba (ix. 2014 wlis 08 dekembris
gadawyvetileba gv.8,9).

saqarTvelos konstituciis 41.1 muxlis Tanaxmad, saqarTvelos yovel moqalaqes ufleba aqvs

kanoniT dadgenili wesiT gaecnos saxelmwifo dawesebulebebSi masze arsebul informacias,

agreTve iq arsebul oficialur dokumentebs, Tu isini ar Seicaven saxelmwifo, profesiul an

komerciul saidumloebas. maSasadame, saqarTvelos konstituciiT SezRudulia mxolod

saxelmwifo, profesiul an komerciul saidumloebas mikuTvnebuli informaciis

xelmisawvdomoba. rac Seexeba a(a)ip "mwvane alternativa"-s mier moTxovnil sajaro
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informacias, saqmis masalebiT dadgenili da dadasturebulia, rom igi ar miekuTvneba arc

saxelmwifo, arc profesiul da arc komerciul saidumloebas mikuTvnebul informacias.
amdenad, saxezea sasamarTlos mier saqarTvelos konstituciis miTiTebuli normebis arasworad

gamoyenebisa da araswori ganmartebis SemTxveva, rac gasaCivrebuli gadawyvetilebis kanonis

darRveviT gamotanilad miCnevis safuZvelia.

sasamarTlom gamoiyena kanoni - "garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis

xelmisawvdomobis, gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa da am

sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis  Sesaxeb" konvenciis 4.4 muxli da

miTiTebuli normis safuZvelze daaskvna, rom konvencia uSvebs garemos Sesaxeb informaciis

xelmisawvdomobis SezRudvis SesaZleblobas maT Soris, im SemTxvevaSic, roca informaciis

gacema uaryofiTad imoqmedebs samrewvelo an komerciuli informaciis konfidencialurobaze,
piradi monacemebis konfidencialurobaze. konvenciis zemoaRniSnuli normasa da saqarTvelos

konstituciis 41-e muxlze dayrdnobiT sasamarTlo akeTebs araswor daskvnas, rom "wiaRis

Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 29-e muxliT SezRuduli informacia garemos Sesaxeb ar

warmoadgens janmrTelobisaTvis uvnebeli garemos, adamianis janmrTelobisaTvis usafrTxo

garemos uzrunvelsayofad garemos dacvasa da bunebrivi resursebiT racionalur sargeblobas,

qveynis ekologiur interesebis Sesaxeb informaciis Semcvel informacias da rom aRniSnuli

informacia eqceva garemos Sesaxeb informaciaTa im kategoriaSi, romlis xelmisawvdomobis

SezRudvac SesaZlebelia saqarTvelos konstituciis 41-e muxliT da konvenciis 4.4. muxliT.

Tumca gadawyvetileba ar Seicavs  dasabuTebas "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 29-e

muxliT gaTvaliswinebuli informacia saqarTvelos konstituciis 41-e muxliT da konvenciis
4.4 muxliT  gaTvaliswinebul xelmisawvdomad SezRuduli informaciis romeli saxes

ganekuTvneba, aseve "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 29-e muxliT gaTvaliswinebuli

garemos Sesaxeb informacia ratom miekuTvneba konvenciis 4.4 muxliTa da saqarTvelos

konstituciis 41.1 muxliT gansazRvrul informaciaTa kategorias.

sruliad usafuZvloa da yovelgvar samarTlebriv safuZvelsaa moklebuli sasamarTlos daskvna

maszed, rom kanonmdeblis mier wiaRis geologiuri agebulebis, wiaRiseulis maragebisa da

resursebis, sabados damuSavebis samTo-teqnikuri pirobebis da sxva Tvisebebis an parametrebis

Sesaxeb informaciis Riaobis SezRudva ganpirobebuli iyo im garemoebiT, rom igi imavdroulad

warmoadgenda komerciuli faseulobis mqone informacias da rom sajaro dawesebuleba
valdebulia avtomaturad, informaciis gasaidumloebis Sesaxeb gadawyvetilebis miRebis gareSe

cnos igi saidumlo informaciad. saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsi dawvrilebiT

gansazRvravs informaciis komerciul saidumlo onformaciad miCnevis procedurebs (szak-is 272

muxli).

sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - szak-is 272. 2 muxli, romliTac

reglamentirebulia informaciis komerciul saidumlo informaciad miCnevis procedurebi.

miuxedavad amisa, sasamarTlom moTxovnili sajaro informacia arasworad miiCnia komerciul

saidumloebad, Tan administraciul organos komerciuli faseulobis mqone informaciis

wardgenisas am informaciis komerciul saidumloebad miCnevis valdebulebac daakisra
avtomaturad, rac sruliad kanonsawinaaRmdegoa. saqmis sasamarTlo ganxilviT dadgenili da

dadasturebulia, rom informaciis mesakuTreebs administraciul organoSi ar warudgeniaT

raime gancxadeba moTxovnili informaciis komerciul saidumlo informaciad mikuTvnebis

Taobaze.Sesabamisad aRniSnulis Sesaxeb verc administraciuli organo imsjelebda sakuTari

iniciativiT, radganac administraciuli organosaTvis amgvari proceduris ganxorcielebis

valdebulebis dakisreba administraciuli kanonmdeblobiT ar aris gaTvaliswinebuli.

sasamarTlom arasworad ganmarta kanoni - szak-is 28-e da 32-e muxlebi. kerZod: sasamarTlom
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saqarTvelos prezidentis 2011 wlis 5 oqtombris #589 brZanebulebiT (2013 wlis 11

Tebervlis redaqcia) damtkicebuli sasargeblo wiaRiseulis saxelmwifo uwyebaTaSorisi
komisis debulebis 1.2 muxlis safuZvelze miiCnia, rom komisiis erTaderT funqcias

warmoadgens yvela saxis sasargeblo wiaRiseulis maragebis daTvlisaTvis mopovebuli

geologiuri informaciis Semowmeba, maragebis damtkicebis mizniT rekomendaciis SemuSaveba da

saagentosaTvis dasamtkiceblad wardgena. aRniSnulidan gamomdinare da imis gaTvaliswinebiT,

rom komisia  ixilavs mxolod "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 29-e muxliT saidumlo

informaciad miCneul geologiur informacias sasamarTlom arasworad daaskvna, rom komisiis

yvela sxdoma szak-is 32-e muxlis Tanaxmad daxurulia da sxdomaze ganxiluli sakiTxebis

Sesaxeb dokumentacia ar warmoadgens xelmisawvdom sajaro informacias.

sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - szak-is 34.3 muxli, romlis
Tanaxmadac kolegiuri sajaro dawesebulebis mier gadaudebeli aucileblobisas sxdomis

Catarebis an sxdomis daxurvis SemTxvevaSi dawesebuleba valdebulia gadawyvetilebis miRebidan

3 dRis vadaSi ganmartos sxdomaze miRebuli gadawyvetilebis gasaCivrebis wesi. kolegiurma

sajaro dawesebulebam reestrSiunda Seitanos sxdomis daxurvis Sesaxeb gadawyvetilebis

misaRebad gamarTuli saxelobiTi kenWisyris Sedegebi, agreTve sxdomis oqmis monacemebi 33e

muxliT gaTvaliswinebuli wesiT.

gansaxilvel SemTxvevaSi maragebis damTvleli "komisia" warmoadgenda kolegiur dawesebulebas,

romlic zemoaRniSnuli normis Tanaxmad valdebuli iyo sxdomis daxurvis Sesaxeb mieRo

gadawyvetileba kenWisyris safuZvelze da reestrSi Seetana sxdomis daxurvis Sesaxeb
gadawyvetilebis misaRebad gamarTuli saxelobiTi kenWisyris Sedegebi, Tumca winamdebare

gadawyvetilebis mimRebi sasamarTlo am SemTxvevaSic ratomRac aTavisuflebs  administraciul

organos kanoniT dakisrebuli valdebulebis Sesrulebisagan da sruliad ukanonod akeTebs

daskvnas, rom Turme "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 29-e muxliT gaTvaliswinebuli

SemTxveva imavdroulad avtomaturad niSnavs komerciul saidumloebasac, saqarTvelos

konstituciis 41-e muxliT da konvenciis 4.4 muxliT gaTvaliswinebul SemTxvevasac  da

administraciuli organos avtomatur valdebulebas am sakiTxze daxuruli sxdomis gamarTvis

Sesaxeb. faqtiurad sasamarTlom gasaCivrebul gadawyvetilebaSi warmodgenili ukanono da

safuZvelsmoklebuli daskvnebiT uprecedento prioriteti mianiWa "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos

kanonis 29-e muxls da "konvenciis", saqarTvelos konstituciis, saqarTvelos zogadi
administraciuli kodeqsiT dadgenili debulebebis ugulvebelyofiT  administraciul organos

daakisra avtomaturi valdebuleba garemos Sesaxeb informaciis komerciul saidumlo

informaciad miCnevis Sesaxeb, imavdroulad administraciuli organo gaaTavisufla

kanonmdeblobiT gansazRvruli sxdomis daxurvasTan dakavSirebuli procedurebisagan da saqmeze

gamoitana ukanono, dausabuTebeli gadawyvetileba, romelic unda gauqmdes.
.....
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mtkicebiTi Suamdgomlobebi
SeniSvna-22

mowme faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

eqsperti faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

specialisti faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

SeniSvna-23

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, axal mtkicebulebaTa dasaSvebad cnobis Taobaze.

1.
SeniSvna-24

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, mtkicebulebaTa warmodgenis gadavadebis Taobaze.

1.
SeniSvna-25

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.

1.
SeniSvna-26

sxva saxis Suamdgomlobebi
SeniSvna-27

1. moTxovna

argumentacia:

2. moTxovna

argumentacia:

dagWirdebaT Tu ara Tqven an/da dasabarebel pirs Tarjimani saqmis zepiri ganxilvisas?

diax vis? romeli enis mcodne?
ara

...

22 შუამდგომლ ობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლ ოსადმი კონკ რეტული პროცესუალური მოქმე დების განხორციელების მოთხ ოვნით. შ უამდგომლობა უნ და იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრე ტულად უნ და მიეთითოს მოთხოვნა და მისი არგუმენ ტაცია, რომელიც უნდა შეეხ ებოდეს შუამდგომლ ობაში დასმულ საკითხთან უშუალო კავშირში მყ ოფ გარემოებებს. მტკიცები თი შუამდგომლ ობები შეეხება მტკიცებულებებს.23 ზემოთ მოცემულია საქმის ზეპირ მოსმენაზე მ ოწმეთა, ექსპერტთა და სპეციალისტთა მოწვევის გრაფები. მა რცხენა მხარეს იწერება მოსაწვევი მოწმის, ექსპე რტის ან/და სპეციალისტის სახელი და გვა რი, შუა გრაფაში იმ ფაქტობრივ უსწ ორობათა ან/და ახალ ფაქტობრივ გარემ ოებათა ნომ რები, რომლებსაც მი გაჩნიათ, რომ დაა დასტურებენ ა ღნიშნული პირები, ხოლ ო მარჯვენა მხარეს - საპატი ო მიზეზი, თუ რატომ არ იყვნენ ისინი წარმ ოდგენილი საქმის პირველი ინსტანციით განხილვისას ან რატომ გახდა აუცილებელი მათი ხელახალი გამ ოძახება.24 ამ გრაფაში იწერება შუამ დგომლ ობები ახალ წერილობი თ და ნივთიე რ მტკიცებულებათა დაშვების თაობაზე. სააპელაციო სასამართლო ა რ მიიღებს ახალ მტკიცებულებას, რომელიც თქვენ შეგეძლოთ წარგედგინა თ პირველი ინსტანციით საქმის განხილვისას, მაგრამ არასაპატიო მიზეზით ა რ წარადგინეთ. ამასთან, სააპელაციო სასამართლ ო მხოლ ოდ იმ ახალ მტკიცებულებებს მიიღებს, რომელ თაც მნიშვნელობა აქვთ საქმისათვის.25 თუკი საპატიო მიზეზის გამო, სააპელაციო საჩივარს ვერ ურთავ თ ახალ მტკიცებულებას, შეგიძლიათ იშუამ დგომლოთ სასამართლ ოს წინაშე, რათა მან მ ოგცე თ გონივრული ვა და მის წარსადგენა დ. ვალდებული ხართ, შუამ დგომლობაში მიუთი თოთ: (1)მტკიცებულების დასახე ლება; (2)წარმოდგენის შეუძლებლობის საპატი ო მიზეზი; (3)გონივ რული ვადა მის წარმ ოსადგენა დ. თი თოეულ ამ გვარ მტკიცებულებას თან მიმართებით შ უამდგომლობები მიეთი თება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინ ომრება თანმიმ დევრულა დ, არაბული ცი ფრებით.26 თუკი საკუთარი ძალებით ვე რ შეძელით ახალი მტკიცებულების მიღება იმ პირისაგან, ვის თანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამდგომლ ოთ სასამართლოს წინაშე, რათა სასამართლ ომ გამ ოითხ ოვოს იგი. ვალ დებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დავის იმ ფაქტობრივ გა რემოებათა ნ ომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკიცებულები თ; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი და გვარი (სახელწოდება) და მისი საცხ ოვრებელი ადგილი (ფაქტობ რივი ადგილსამყოფელი); (4)რა საფუძვლი თ გეთქვათ უარი მ ტკიცებულების გადმ ოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მტკიცებულება თქვენ მიერ მი თითებული პირის ხელ თაა. თი თოეულ ამ გვარ მტკიცებულებასთან მიმა რთებით შ უამდგომლობები მიეთი თება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინ ომრება თანმიმდევრულად, ა რაბული ციფრებით.27 ამ გრაფაში შეგიძლიათ ჩაწე როთ ნებისმიერი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირის ჩაბმის თაობაზე). თი თოეული შუამ დგომლობა უნ და ჩამოყალიბდეს ნათლად და ლაკონურად. მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობ რივად) და ინომ რება თანმიმდევ რულად, ა რაბული ციფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის ა რგუმენტა ციას. მოცემულ ფორმაში არსებობს ორი შუამ დგომლობის დასა ფიქსირებელი გრაფა. ორზე მეტი შ უამდგომლობის მითი თებისას ვალდებული ხ ართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი.
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saCivris fasi
SeniSvna-28

— araqonebrivi lari

saxelmwifo baJi
SeniSvna-29

— 150 lari

saxelmwifo baJis gadaxdis wesi

saxelmwifo baJi Seitaneba saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos saerTo sasamarTloebis departamentis

sadepozito angariSze: s.s. banki `respublika”, bankis BIC kodi: REPLGE22, mimRebis IBAN angariSis # GE79 BR00
0000 0033 0500 01.

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan? diax ara

romeli norma?

mtkicebuleba:

2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas? diax ara

ris safuZvelze?

mtkicebuleba:

Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze:

5.
SeniSvna-30

Tqvens interesSi Sedis saqmis morigebiT damTavreba. morigeba warmoadgens davis gadawyvetis

yvelaze swraf, efeqtur da iaf saSualebas. amasTan, geZlevaT SesaZlebloba, Tavad
gansazRvroT davis Sedegi, aseve, aRmofxvraT konfliqti erTmaneTs Soris.

sasamarTlo sxdomamde mxareTa morigebis SemTxvevaSi mxareebi mTlianad Tavisufldebian

saxelmwifo baJis gadaxdisagan, xolo sasamarTlo sxdomaze morigebis SemTxvevaSi

saxelmwifo baJis odenoba naxevrdeba.

mourigeblobis negatiuri Sedegebia:

» rTuladganWvretadi Sedegi;

» xangrZlivi sasamarTlo procesi;

» sasamarTlo xarjebi;

» sasamarTlosgareSe xarjebi;

» yoveldRiuri xarjebi.
.

Tanaxma xarT Tu ara, rom saqme daamTavroT morigebiT?

diax morigebis pirobebi:

ara radgan davis sagnidan gamomdinare SeuZlebelia.

SeniSvna-31

28 საჩივრის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალ ური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმა რება სასამართლოს სააპელაციო საჩივარზე გადასახდელი სახელმწი ფო ბაჟის ოდენ ობის განსაზღვ რაში. საჩივრის ფასი განისაზ ღვრება იმის მიხედვით, თუ რა ზომით ითხოვ თ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების შეცვლას.29 სახელმწიფო ბაჟი არის შენატანი საქართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პ როცესის წარმართვისათვის. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობები და დგენილია სამოქალაქო საპროცეს ო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწი ფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლებით. სახელმწ იფო ბაჟის ოდენ ობა სააპელაციო სასამართლ ოში შეადგენს საჩივრის ( დავის საგნის) ფასის 4%-ს, მაგრამ ა რანაკლებ 150 ლარისა. ამასთან, სახელმწიფო ბაჟის ოდენ ობა სააპელაციო სასამართლ ოში არ უნ და აღემატებოდეს ფიზიკურ პირთათვის 500 0 ლარს, ხ ოლო იურიდიულ პირთათვის - 7000 ლა რს. ვალდებული ხართ, სააპელაციო საჩივარს უნ და დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულად გადახ დის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მიუთი თოთ, რომ კანონი გა თავისუფლებ თ მისი გადახდისაგან, ან წა რმოა დგინოთ შუამდგომლ ობა ბაჟის გადა ხდისაგან გათავისუფლების, მისი ოდენ ობის შემცირების ან/და გადახ დის გადავადების მ ოთხოვნი თ. წინააღმდე გ შემთხვევაში თქვენს სააპელაციო საჩივარზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლო ა რ მიიღებს მას წარმ ოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმ ოფხვ რამდე.30 შემთხვევები, როდესაც კანონი გათავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან დადგენილია სამოქალაქ ო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ა დმინისტრაციული საპ როცეს ო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლებით. ამასთან, სასამ ართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრივი მდგომა რეობის გა თვალისწინებით (რაც უნ და დასტურდებ ოდეს შესაბამისი უტყუარი მ ტკიცებულებებით), გაგა თავისუფლ ოთ ბაჟის გადახ დისაგან, შეგიმციროთ მისი ოდენ ობა ან გადაგივა დოთ გადახ და. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მ ოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრები თ.31 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის მორიგებით დამთავრებას თან დაკავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში, მიუთი თეთ, თუ რა პირობები თ ხართ თანახმა მორიგებაზე. უარის შემ თხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთი თოთ უარის მ ოტივებზე). ადმინის ტრაციული ორგანო მხოლ ოდ იმ შემ თხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდე გება საქართველ ოს კანონმდებლ ობას.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan gansaxilveli saqme mniSvnelovania mxarisaTvis.ara
SeniSvna-32

ra dro dagWirdebaT saqmis zepir ganxilvaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

20 wuTze meti radgan es dro dasWirdeba mxaris poziciis dasabuTebas.

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?

I sxdomaSi radgan erT sxdomaSi saqmis dasruleba gonivrulia.
SeniSvna-33

Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos daCqarebuli wesiT?

diax

radganara
SeniSvna-34

Tqven mier miTiTebul romel misamarTze isurvebdiT sasamarTlo Setyobinebis miRebas?

ZiriTad misamarTze drois optimaluri Sualedi: 14:00 - 18:00

Tanaxma xarT Tu ara, rom werilobiTi masalebi miiRoT eleqtronuli fostis meSveobiT?

diax

radganara

SeniSvna-35

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-36 SeniSvna-37

danarTi 1. amonaweri samewarmeo reestridan - 2 fyrceli;

danarTi 2. mindobiloba - 1 furceli;

danarTi 2. saxelmwifo baJis gadaxdis qviTari - 1 furceli.

furclebis saerTo raodenoba: 4
...

32 წარმოადგინე თ თქვენი მ ოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გა რეშე განხილვის თაობაზე. საქმის ზეპირი მ ოსმენის გარეშე განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფა დ გადაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თუ თქვენ ითხ ოვთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მხოლოდ სამართლებრივი თვალსაზ რისით შემოწმებას, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია საქმე განიხილ ოს და გა დაწყვეტილება გამოიტან ოს ზეპირი მოსმენის გარეშე. თუ თქვენ ი თხოვთ გასაჩივრებული გა დაწყვეტილების როგორც სამართლებრივი, ისე ფაქტობრივი საფუძვლიანობის შემოწმებას, მაგრამ ა რ წარმ ოგიდგენიათ ახალი ფაქტობრივი გარემოებები და მ ტკიცებულებები ან წარმოადგინეთ დაუშვებელი ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოებები და მტკიცებულებები, სააპელაციო სასამართლ ოს შეუძლია თქვენი და მოწინააღმდე გე მხარის თანხმობით საქმე განიხილ ოს ზეპირი მოსმენის გა რეშე, რის შესახებაც წინასწარ გეცნობებათ.33 მოცემული გრაფის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლ ომ საქმე განიხილოს ზეპირი მ ოსმენის გარეშე. პ ოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება საქმის ზეპირი განხილვის უშუალოდ თქვენთვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევ თ 20-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მე ტ სხდომას, ვალდებული ხართ, მიუთი თოთ, თუ რაში მ დგომა რეობს თქვენი საქმის სპეციფიკური სირთულე. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლ ოსათვის სავალდებულ ო არაა თქვენ მიერ მითი თებული დრო და სხდომა თა რა ოდენობა.34 დაჩქარებული წესით საქმის განხილვის დროს სასამართლ ო უფლებამოსილია: (1)შეამოკლოს მოწინააღმ დეგე მხა რის მიერ თავისი შესაგებლის ან შეგებებული საჩივრის წარდგენის ვადა; (2)მესამე პირს არ განუსაზღვ როს ვა და სააპელაციო საჩივარზე საკუთა რი მოსაზრებებ ის წარდგენისათვის; (3)არ დაადგინ ოს მხარეების მიერ ექსპერტის დანიშვნასთან დაკავშირებით საკუთარი მ ოსაზრებების წარდგენის ვადა; (4)შეუმოკლ ოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნასთან დაკავშირებით საკუთა რი მოსაზ რებების წარდგენის ვადა.35 შეგიძლიათ განაცხადოთ თანხმობა, რომ წერილ ობითი მასალები გადმ ოგეგზავნოთ ელექ ტრონული ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნველყ ოფს მა თ უფრო დროულ მ ოწოდებასა და კომ ფორტულ ხელმისაწვდომობას. ამავე დროს, სასამართლოს სპეციალური პროგრამა დროის რეალურ რეჟიმში მოგაწვ დით ინ ფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე.36 ვალდებული ხართ, სააპელაციო საჩივარს დაურთოთ მასში მითი თებული ყველა ახალი მტკიცებულება, გარდა იმ შემ თხვევისა, როდესაც, საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ მათ წა რმოდგენას და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითე თ მ ტკიცებით შუამ დგომლობათა ნაწილში. ახალი წერილობი თი მტკიცებულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნ და იქნეს დედნის სახით. თუ ახალი წერილ ობითი მ ტკიცებულების დე დანი უცხ ო ენაზეა შე დგენილი, ი გი უნდა ითარგმნოს ქართულად (ა ფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). არ დაურთოთ ს ააპელაციო საჩივარს ერთხელ უკვე წა რმოდგენილი საბუთები. ნორმატიული მასალის დართვა სააპელაციო საჩივარზე მხოლ ოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული. თანდა რთული საბუთები იწერება სათითა ოდ (პუნქ ტობრივა დ) და ინ ომრება თა ნმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (მაგ. დანართი 1, დანართი 2,  ...). თითოეული საბუთის გასწვრივ მიუთითე თ ფურცლების რა ოდენ ობაზე, ხოლ ო ნ უსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რა ოდენობაზე. თი თოეულ თან დართულ საბუთს ზედა მარჯვენა კუთხე ში უნდა წააწეროთ - ,, დანართი X”. დანართის ნ ომერი უნდა ემთხვეოდეს სააპელაციო საჩივ რის ფორმაშ ი
დაფიქსირებულ რიგითობას.37 სასამართლოს უნ და წარუდგინოთ სააპელაციო საჩივრისა და თანდა რთული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი მ ონაწილეც არის საქმეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს სააპელაციო საჩივარზე შესაძლოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლ ო არ მიიღებს მას წარმ ოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმ ოფხვრამ დე.
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saapelacio saCivris formaluri gamarTuloba
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT saapelacio saCivris formalur

gamarTulobas. gaiTvaliswineT, rom nebismieri pirobis daucveloba SesaZloa gaxdes Tqvens saapelacio
saCivarze xarvezis dadgenisa da SemdgomSi mis miRebaze uaris Tqmis safuZveli.

diax ara

1. miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT saapelacio saCivari.

2. miTiTebulia Tqveni (apelantis), Tqveni (apelantis) warmomadgenlis da mowinaaRmdege

mxaris saxeli, gvari (saxelwodeba), piradi (saidentifikacio) nomeri da ZiriTadi
misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli).

3. miTiTebulia Tqveni (apelantis), Tqveni (apelantis) warmomadgenlis da mowinaaRmdege

mxaris alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi,
telefoni, mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi.

4. miTiTebulia sxdomaze dasabarebeli piris saxeli, gvari, ZiriTadi misamarTi,

alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni,

mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi. miTiTebulia sakontaqto piris monacemebi.

5. miTiTebulia gasaCivrebuli gadawyvetilebis zusti dasaxeleba.

6. miTiTebulia, Tu gadawyvetilebis ra nawilia gasaCivrebuli.

7. miTiTebulia saapelacio moTxovna.

8. miTiTebulia saapelacio saCivarze TandarTuli sabuTebis nusxa.

9. saapelacio saCivars erTvis TandarTuli sabuTebis nusxaSi miTiTebuli yvela
dokumenti, garda im SemTxvevisa, rodesac mtkicebulebis warmoudgenloba sapatio

mizeziTaa gamarTlebuli.

10. saapelacio saCivars erTvis saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli dokumenti an
warmodgenilia Suamdgomloba saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebis, misi

odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze.

11. miTiTebulia Tqveni mosazreba saqmis zepiri mosmenis gareSe ganxilvis Taobaze.

12. saapelacio saCivars erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli
dokumenti (Tu saapelacio saCivari Seaqvs warmomadgenels).

13. saapelacio saCivari xelmowerilia.

14. saapelacio saCivari da TandarTuli sabuTebi warmodgenilia imdeni asliT, ramdeni

monawilec aris saqmeSi.
mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis

saapelacio saCivari

formalurad gamarTulia:

saapelacio saCivari

formalurad araa gamarTuli: xelmowera saxeli da gvari

punqtebis CamonaTvali
...
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gTxovT, gaiTvaliswinoT!

sasamarTloSi saqmis ganxilva mimdinareobs Tanasworobisa da SejibrebiTobis principis

safuZvelze _ Tqven gekisrebaT rogorc faqtebis miTiTebis, aseve maTi damtkicebis tvirTi.

saqmis saboloo Sedegi damokidebulia imaze, Tu rogor daasabuTebT Tqvens pozicias da

romeli mtkicebulebiT daadasturebT maT anu warmatebas ganapirobebs Tqveni profesionalizmi

da Tqvens mier warmodgenili mtkicebulebebi.

Cemi (Cemi marwmuneblis) codnis, informirebulobisa da rwmenis saukeTeso gamovlinebiT, am

formaSi faqtebi mivuTiTe sruli saxiT da isini Seesabameba sinamdviles. vacnobiereb, Tu ra

SedegTan aris dakavSirebuli monacemebis araswori an/da arasruli miTiTeba.

a(a)ip "mwvane alternativa"-s aRmasrulebeli

direqtori nino gujaraiZe

19/03/2015w.

xelmowera xelmomweris saxeli, gvari Sevsebis TariRi

Sevsebuli forma SegiZliaT CaabaroT sasamarTlos kancelariis (misaRebis) moxeles an gamoagzavnoT fostis

meSveobiT. sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs 09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT.

SeniSvna-38

38 სააპელაციო საჩივარი უნდა შეიტანოთ იმ სასამართლ ოში, რომელმაც გამოი ტანა გასაჩივრებული გა დაწყვეტილება. სააპელაციო საჩივრის შემოსვლის შემდეგ პი რველი ინსტანციის სასამართლ ო დაუყ ოვნებლივ, მაგრამ არა უგვიანეს 5 დღისა, გადაუგზავნის თბილისის ან ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მ თლიანად საქმეს, აგრე თვე დამატები თ შემოსულ ყველა მასალას.


