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saapelacio

saCivari
administraciul saqmeze

Tbilisis saapelacio

sasamarTlo
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

apelanti: SeniSvna-1
asociacia "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

29 27 73 22 38 74 greenalt@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

apelantis warmomadgeneli: SeniSvna-4

nino gujaraiZe 01015010047 Tbilisi, 0179, d. baqraZis q. 19
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

-------- Tbilisi, 0179, faliaSvilis q.#27/29, me-2

sarTuli, bina 13
alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

29 27 73 899902520 22 38 74 ngujaraidze@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mowinaaRmdege mxare: SeniSvna-5

saqarTvelos ekonomikisa da

mdgradi ganviTarebis

saministro

Tbilisi. Wanturias q.#12

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) 27-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge

,,,

1 აპელანტ ი ხართ თქვენ (ყოფილი მოს არჩელე, მოპას უხე ან ად მინ ისტრ აციულ ი ს აპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლ ის მე-2 ნაწილ ით გათვალ ისწინებულ ი მეს ამე პ ირი), ვ ინც ას აჩ ივრებთ პირველ ი ინსტანციის ს ასამ ართლოს მიერ მ იღებულ გად აწყვეტ ილებას თბილ ის ის ან ქუთაის ის ს ააპელ აციო ს ას ამართლოში.2 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს ააპელაც იო საჩ ივარ ი განუხილველ ად დ ატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთ ითებთ ან არ ასწორად მ იუთ ითებთ თქვენს ძ ირითად მის ამ ართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე). მის ამართის შეცვლის შემთხვევ აში აღნ იშნ ულის თ აობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შე ატყობინოთ სასამ ართლოს.3 ,,ალტერნატ იულ ი მ ისამ ართის ” ველში მიეთ ითება ის ადგილ ი, რომელსაც ძ ირით ადი მის ამ ართის (ფაქტობრ ივ ი ად გილს ამყოფლის) თ ანადროულ ად იყენე ბთ ჩვეულებრივ საც ხოვრებლად (ს აქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულ ად იქნება შესაძლე ბელი თ ქვენთან დაკ ავშირება.4 შესაძლებელ ია გყავდეთ კანონის მიერ ი (მაგ. მშობლები) ან გარ იგებისმ იერი წარმომ ადგენელ ი (მხოლოდ ად ვოკატ ი). თუ სააპელაც იო ს აჩივრ ის აღძვრ ის მომენტ ის ათვის აყვ ანილ ი გყავთ წარმომად გენელი, სააპელაც იო საჩ ივ არში უნდა მ იუთ ითოთ როგორც თქვენი და მოწინ ააღმდეგე მ ხარ ის, ასევე, წარმომადგე ნლის მონაცემები. თუ ს ააპელ აციო საჩ ივარ ი შე აქვს თქვენს წარმომ ადგენელს, მაშინ მ ან უნდა მ იუთ ითოს როგორც საკუთარ ი დ ა მოწინააღმდეგე მ ხარის, ასევე, თქვენი (მ არწმუნებლ ის) მონაცემე ბი. ამ ავე დროს, წარმომ ადგენელმ ა სააპელ აციო ს აჩივარს უნ და დ აურთოს წარმომ ადგენლობით ი უფლებამოსილების დ ამ ადასტ ურებელი დოკუმე ნტი (მ აგ. დ აბადების მოწმობა, მ ინდობილობა (ორდერი), ამონ აწერი ს ამეწარმეო რეესტრიდან). ადვოკატი ვალდებულია, წარმოადგინოს ს აად ვოკატო ს აქმიან ობის უფლების დ ამად ასტურებელ ი მოწმო ბაც.5 მოწინააღმდეგე მ ხარე არის ყოფილ ი მოს არჩელე, მოპას უხე ან/დ ა ადმინ ისტრ აციულ ი ს აპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლ ის მე-2 ნაწილ ით გათვალ იწინებულ ი მეს ამე პირ ი, ვ ის ს ასარგე ბლოდ გამოტან ილ გად აწყვეტ ილებასაც ასაჩ ივრებთ ს ააპელ აციო წეს ით.6 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს ააპელაც იო საჩ ივარ ი განუხილველ ად დ ატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთ ითებთ ან არ ასწორად მ იუთ ითებთ მოწინააღმდეგე მ ხარ ის ძ ირითად მის ამ ართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე).7 საკონტაქტო პ ირად შე გიძლიათ მიუთითოთ ნებისმ იერ ფიზ იკურ პირზე, რომელ იც არ მონ აწილეობს დ ავაში, მ აგრ ამ, ნ ათესაურ ი, მეგობრულ ი თუ ს ხვ ა სახის ურთიერთობიდან გამომდ ინ არე, შეძლებს დ აეხმ აროს სასამ ართლოს თქვენთან დაკ ავშირებაში. საკონტ აქტო პირის მით ითება არ არის ს ავ ალდებულო, თუმც ა შედ ის თქვენსავე ინტერესში, რ ადგან ხელს უწყობს დ ავის დროულ განხილვას .8 ორი ან მეტ ი აპელანტ ის, აპელან ტის წარმომ ადგენლ ის ან მოწინააღმდეგე მ ხარ ის არსებო ბის ას, თ ითოეული მ ათგან ის პირ ადი და ს აკონტაქტო მონაცემები უნდ ა დ აიწეროს ქვეშმ იწერ ით და დ აინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ციფრებით (იხ. სააპელაც იო ს აჩივრ ის სან იმუშო ფორმა). ალტერნატ იულ ი მ ისამართის , სამ უშაო ადგილ ის და სამ უშაო ადგილ ის მისამ ართის, ტელეფონის, ფ აქსის ა და ელექტრონულ ი ფოსტ ის მ ითითება არ აა სავ ალდებულო, თუმც ა ხელს უწყობს თქვენს დ ავაზე სწრაფ ი და ეფექტურ ი მ ართლმსაჯულე ბის 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 daraselia

saqmis nomeri: 3/4261–10
miRebis TariRi: 2011 wlis 11 თებერვალი

gadawyvetilebas vasaCivreb:

srulad

nawilobriv
romel nawilSi?

im nawilSi, romliTac ar dakmayofilda sarCeli.
SeniSvna-12

saapelacio moTxovna:

1.gauqmdes Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiis 2011 wlis 11
თებერვლის gadawyvetileba gasaCivrebul nawilSi da saapelacio sasamarTlos mier miRebuli

iqnas axali gadawyvetileba, romliTac dakmayofildeba sarCeli srulad.
SeniSvna-13

9 შეგიძლ იათ ს ას ამართლოს წინ აშე იშუამდგომლოთ თქვენი ს აქმ ის ზეპ ირი მოსმენ ის ას მოწმეების, ექსპერტების, სპეც იალ ისტე ბის ან /და თ არჯიმნების მოწვევ ის თაო ბაზე. შუამ დგომლობებს ეთმო ბა ც ალკე გვერდი, ამ გრაფაში კ ი უნდ ა მ იუთითოთ მ ხოლოდ დას აბარებე ლ პირთა სტ ატუს ი, მ ათი პირადი დ ა ს აკონტაქტო მონ აცემები.10 ორი ან მეტ ი დ ასაბარებელ ი პირ ის მ ითითების ას, თ ითოეული მ ათგანის სტატუს ი, პ ირად ი და ს აკონტ აქტო მონაცემები უნდ ა დ აიწეროს ქვეშმიწერ ით და დ აინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ციფრებით (იხ. სააპელ აციო ს აჩივრ ის ს ანიმუშო ფორმა).11 ამ გრაფ აში ვალდე ბული ხართ, მ იუთ ითოთ გას აჩ ივრებულ ი გადაწყვე ტილების ზ უსტ ი დას ახელე ბა, კერძოდ, მ იმ ღები სას ამ ართლო, საქმის განმხილველ ი (მომხსენებელ ი) მოსამ ართლე, საქმ ის ნომერ ი და გად აწყვეტ ილების გამოტ ანის თარიღი. ამასთ ან, ს ააპელ აციო ს ას ამართლოს განხილვ ის ს აგანი შეიძლე ბა გახდეს სას ამ ართლოს ის განჩ ინებე ბიც, რომლებიც წინ უსწრებს სას ამ ართლო გად აწყვეტ ილების გამოტან ას, იმ ისგან დ ამოუკიდე ბლად, დ ას აშვებია თუ არა მათ მ იმ ართ კერძო საჩივრ ის შეტ ან ა.12 ვალდებულ ი ხართ, მიუთ ითოთ, პირველ ი ინსტ ანციის ს ასამართლოს გადაწყვეტილე ბას სრულ ად ასაჩ ივრებთ თუ ნ აწილობრივ. ნაწილობრ ივი გას აჩ ივრების ას მ იუთ ითეთ სარეზოლუც იო ნაწილ ის იმ პუნქტებზე, რომელთაც სად ავოდ ხდით დ ა დეტ ალურად დ ააზ უსტ ეთ საჩივრ ის მოცულობა თითოეულ ამ პუნქტთ ან მ იმართებით, რად გან სააპელაც იო სას ამ ართლო უფლებამოს ილია, შეცვ ალოს (გააუქმოს) პ ირველი ინსტ ანციის ს ას ამართლოს გადაწყვეტ ილება მ ხოლოდ იმ ფარგლებში, რ ასაც თქვენ მო ითხოვთ.13 ამ გრაფ აში უნდ ა მიეთ ითოს, თუ კონკრეტულად რას ითხოვთ. ს ააპელ აციო მოთ ხოვნა შეიძლება იყოს: (1)გად აწყვეტ ილების გაუქმება დ ა საქმ ის ხელ ახლ ა განს ახილველად დ აბრუნე ბა; (2)გადაწყვეტილე ბის გაუქმება დ ა ს ააპელ აციო ს ას ამართლოს მ იერ საქმეზე ახალი გადაწყვეტ ილების მიღება; (3)გადაწყვე ტილების ნ აწილობრივ გაუქმება დ ა გაუქმებული გად აწყვეტ ილების ნ აწილ ში ს აქმ ის ხელ ახლ ა განსახილველად დ აბრუნება; (4)გადაწყვე ტილების ნ აწილობრივ გაუქმება და გაუქმებული გად აწყვეტ ილების ნ აწილ ში სააპელაც იო სას ამ ართლოს მიერ ახალ ი გად აწყვეტ ილების მიღება. გაითვალ ისწინეთ, რომ დავ ის ს აგნ ის შეცვლ ა ან გადიდე ბა, აგრეთვე შეგე ბებულ ი სარჩელ ის შეტ ან ა სააპელაც იო ს ასამ ართლოში დ აუშვებელია.
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gasaCivrebuli gadawyvetilebis

faqtobrivi usworobebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15

1. faqtobrivi usworoba

სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების 3.2.1 პუნქტით არასწორად დაადგინა
ფაქტობრივი გარემოება მასზედ, რომ 2008 წლის 14 მაისის ხელშეკრულების 14.1 მუხლის
თანახმად არც ერთი მხარე არ გააკეთებს განცხადებას წილის ნასყიდობის ან ნებისმიერი
დაკავშირებული საკითხის შესახებ სხვა მხარეების წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე
და აქედან გამომდინარე, არასწორად დაასკვნა, რომ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული
ინფორმაციის გაცემის კანონისმიერი ვალდებულება მოპასუხეს ხელშეკრულების მხარეთა
თანხმობის გარეშე არ გააჩნია. სასამართლომ ყურადღება არ მიაქცია და სათანადო შეფასება არ
მისცა იმ ფაქტობრივ გარემოებას რომ ხელშეკრულების 14.1 პუნქტით მხარეთათვის
დაწესებულია შეზღუდვა "წილის" ნასყიდობის ან ნებისმიერი დაკავშირებული საკითხის
შესახებ  სხვა მხარეების წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე განცხადების გაკეთების
თაობაზე მხოლოდ ამავე ხელშეკრულების 14.2, პუნქტის გათვალისწინებით, ხოლო
ხელშეკრულების 14.2 პუნქტის თანახმად კი ორივე მხარე უფლებამოსილია გააკეთოს
განცხადება "წილის" ნასყიდობის ან ნებისმიერი დაკავშირებული საკითხის შესახებ, თუ ეს
მოითხოვება სათანადო იურისდიქციის მქონე კანონმდებლობით.  ამდენად, საქმეზე
ფაქტობრივი გარემოებების არასრულად და არასწორად დადგენის გამო გამოტანილია არასწორი
გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა გაუქმდეს.
mtkicebuleba:

2008 წლის 14 მაისს, საქართველოს მთავრობას, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების
სამინისტროს, ქ. თბილისის მთავრობასა და შპს „მალტოპლექს ენერჯი ლიმითედ“-ს შორის შპს
„რუსთავწყალკანალის“ 100% წილის, შპს „მცხეთაწყალკანალის“100% წილის, შპს
„საქწყალკანალის“100% წილისა და შპს „თბილისის წყლის“ 100% წილის ნასყიდობის შესახებ
დადებული ხელშეკრულება (საქმის განხილვის პროცესში ასოციაცია „მწვანე ალტერნატივამ“
დამატებითი მტკიცებულების სახით წარადგინა)

2. faqtobrivi usworoba

გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით  მოსარჩელის მიერ მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია ისე
იქნა მიჩნეული კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებულ ინფორმაციად, რომ დადგენილი  არ
არის ფაქტობრივი გარემოება დაცულია თუ არა მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის
კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნების შესახებ კანონით დადგენილი წესი. საქმეზე
წარმოდგენილი არ არის  რაიმე მტკიცებულება, რომლითაც დასტურდება რომ დაცულია ამ
ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნების შესახებ კანონით დადგენილი წესი.
საყურადღებოა, რომ ზემოაღნიშნული გარემოებების შესახებ აქტიურად მიეთითებოდა
სარჩელში, ახსნა–განმარტებასა და საქმის განხილვისას მოსარჩელის მიერ.
mtkicebuleba:

სარჩელი, სასამართლო სხდომის ოქმი

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

14 სააპელ აციო ს აჩივარი შესაძლებელია ემყ არებოდეს გასაჩ ივრებულ ი გადაწყვეტილე ბის ფ აქტობრივ უსწორობას. ფაქტობრ ივ უს წორობაზე მ ითითების ას შე გიძლ იათ აღნიშნოთ, რომ სას ამ ართლომ ფაქტობრივ ი გარემოება: (1)არას წორად მ იიჩნ ია უდ ავოდ; (2)არას წორად არ მიიჩნ ია უდ ავოდ; (3)არას წორად მ იიჩნ ია დად გენ ილად; (4)არ ასწორად არ მ იიჩნ ია დად გენილ ად; (5)არ ასწორად მ იიჩნ ია ს აქმის ათვ ის მნ იშვნელობის მქონედ; (6)არ ასწორად მიიჩნ ია ს აქმ ისათვ ის მნ იშვნელობის არმქონედ. ფაქტობრ ივი უსწორობა შესაძლოა ემყ არებოდეს უკვე წარმოდგენ ილ ან ახალ ფ აქტობრივ გარემოებებსა დ ა მტკ იცებულებე ბს, ან მათ უარყოფას. ამ ასთან, თ ითოეულ მტკ იცებულებასთან დაკ ავშირებით მ იუთ ითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე, აბზაცს ა თუ წინად ადებაზე, ს ადაც თქვენთვ ის მნ იშვნელოვ ან ი ინფო რმაციაა მოცემულ ი. ახალი მ ტკიცებულების წარმოდ გენის ას, ასევე, თუ ს აპატიო მ იზეზ ის გამო, ვერ ახერხე ბთ სააპელაც იო საჩ ივ არს დაურთოთ იგი, ვალ დებულ ი ხართ, ამ მ ტკიცებულე ბის დას ახელების გასწვრივ მ იუთ ითოთ სტანდ არტულ ი ტექსტ ი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) დ ა წარმო ადგინოთ შეს აბამის ი შუამდ გომლობა მტკიცებით შუამდ გომლობათ ა ნაწილშ ი.წინ ააღმდეგ შემთხვევ აში ჩაითვლება, რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულება არ არსებობს, რ აც მნ იშვნელოვნ ად გაზრდის თქვენ ი ს ააპელ აციო მოთხოვ ნის დ აუს აბუთე ბლად მ იჩნევ ისა და, შე საბამ ისად, მის დაკმ აყოფილებაზე უარის თქმ ის ალ ბათობის ხარისხს.15 ფაქტობრივ ი უსწორობები უნდ ა ჩ ამოაყ ალიბოთ ნ ათლად და ლ აკონურად. ფ აქტობრივ ი უს წორობები მ იეთ ითება ს ათით აოდ (პუნქტობრ ივად) დ ა ინომრება თ ანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. ერთ პუნქტად რ ამდენიმე ფაქტობრივი უსწორობის მით ითება შეიძლება, თუ გას აჩივრებულ გადაწყვე ტილებაში ისინი ერთ პუნქტ შია მოქცეული. თ ითოეულ ი ფაქტობრ ივი უსწორობის ტექსტი უნდ ა შეიც ავდეს უშუალოდ უსწორობის შინაარსს და ამ უსწორობის დამ ადას ტურებელ მტკ იცებულებათა ნ უსხას. მტკ იცებულებე ბი ერთმ ანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბან ის მ იხედვით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსებობს ორი ფაქტობრივი უსწორობის დას აფიქს ირებელი გრაფა. ორზე მეტი ფ აქტობრივ ი უსწორობის მით ითებისას ვ ალდებულ ი ხართ, დ აიცვ ათ ფორმის შევსე ბის იგივე სტილი (იხ. სააპელაც იო ს აჩივრ ის ს ანიმ უშო ფორმა).16 ფაქტობრივ ი გარემოება არის ერთ ი კონკრეტული მოვლე ნა, რომელ იც მოხდ ა თქვენსა დ ა მოწინააღმდეგე მ ხარეს შორ ის ს ადავო ურთ იერთობის ას (მაგ. უარი ადმ ინის ტრაც იული აქტ ის გამოცემაზე). ს ააპელ აციო სას ამართლო ახალ ფაქტობრივ გარემოებას მ იიღე ბს, თუ თ ქვენ, საპატიო მ იზეზ ის გამო, არ შეგეძლოთ მ ასზე მ ითითება პ ირველი ინსტ ანციის ს ას ამართლოში საქმ ის გან ხილვ ის ას. გაითვ ალ ისწინეთ, რომ თქვენ მიერ მ ითითებული ფ აქტობრივ ი გარემოებები, ს ასამ ართლოს მიერ დ ადგენ ილად მიჩნე ვის შემთხვევ აში, იურიდ იულ ად უნდა ამართლებდეს თქვენს სააპელაც იო მოთხოვნ ას. თქვენ თვითონ უნდა განს აზ ღვროთ, რომელი ახალი ფ აქტობრივ ი გარემოებები დაედოს საფუძვლ ად თქვენს ს ააპელ აციო მოთ ხოვნას. ამ ავე დროს, არ მ იუთ ითოთ იმ ფ აქტობრივ გარემოებე ბზე, რომლებსაც საქმ ისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან /დ ა არ შეუძლიათ გავლენა მო ახდ ინონ დ ავ ის გადაწყ ვეტაზე. ამგვარ ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს ს ასამ ართლო არ მ იიღებს. პარალელ ურად, ს ასამართლო უფლებამოსილ ია საკუთ არი ინ იციატივით აც შეაგროვოს ახალ ი ფაქტობრ ივი გარემ ოებები.17 ფაქტობრივ ი გარემოების ნამდვილობა დ ასტურდება მტკ იცებულე ბ(ებ)ით. თ ითოეული ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების დ ას ადას ტურებლად ვალდებული ხართ, მიუთ ითოთ თქვენს ხელთ არსებულ ი დ ა თქვენთვის ცნობილ ი (მ ათ შორის , საქმე ში არსებულ ი) ყველა მტ კიცებულების შეს ახე ბ. ამ ასთ ან, თითოეულ მტკიცე ბულებასთან დ აკავ შირებით მ იუთ ითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე, აბზ აცსა თუ წინად ადებაზე, ს ადაც თქვენთვ ის მნ იშვნელოვ ან ი ინფორმაციაა მოცემული. ახალ ი მტკ იცებულების წარმოდგენ ის ას, ასევე, თუ ს აპ ატიო მიზე ზის გამო, ვერ ახერხებთ ს ააპელ აციო საჩ ივარს დაურთოთ იგი, ვ ალდებულ ი ხართ, ამ მტკ იცებულების დ ასახელების გასწვრ ივ მ იუთითოთ ს ტანდ არტულ ი ტექსტ ი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) და წარმო ადგინოთ შეს აბამის ი შუამდ გომლობა მტკიცე ბით შუამდ გომლობათ ა ნ აწილ ში. წინააღმდეგ შემთ ხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულე ბა არ არსებო ბს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი ს ააპელ აციო მოთხოვნ ის დაუსაბუთებლ ად მ იჩნევის ა დ ა, შეს აბამ ისად, მის დაკმ აყოფილებაზე უარის თქმის ალბათობის ხარის ხს. პ არალელურად, სას ამ ართლო უფლებამოს ილია ს აკუთარ ი ინიც იატივ ით აც შეაგროვოსახალი მ ტკიცებულე ბები. თუ კანონ ით სხვა რ ამ არ არის დ ადგენ ილ ი, ადმ ინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტ ის არარა აქტ ად აღიარების, ბათილ ად ცნობის ან ძ ალად აკარგულ ად გამოცხადების შეს ახებ დავ აში, მტკ იცების ტვ ირთი ეკისრება იმ ადმინ ისტრ აციულ ორგან ოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.18 ახალი ფაქტობრ ივ ი გარემოებები უნდა ჩამო აყალ იბოთ ნათლ ად და ლაკონურად. ფაქტობრ ივი გარემოებები მიეთითება სათ ითაოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმიმ დევრულად, არ აბულ ი ციფრებით. მხოლოდ განსაკუთრებით გამონ აკლის შემთხვევაში, როდესაც გარემოებები ისე არიან ერთმანეთთან დაკ ავშირებულ ი, რომ მათი ცალ-ცალკე მით ითება შეუძლებელ ია, გართულდება რაიმე მოვლენ ის ან ფაქტის აღქმ ა და მოვლენის არს ის წვდომა, შეს აძლებელ ია, ერთ პუნქტში რამდენ იმე გარემოების მით ითება. თითოეულ ი ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების ტექსტ ი უნდა შე იცავდეს უშუალოდ გარემოების შინაარსს, მიუთ ითებლობის საპ ატიო მ იზეზს და ამ გარემოების დამ ად ასტურებელ მტკიცებულებათ ა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთის აგან გამო იყოფა აბზ აცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსებობს პირველ ი ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების დასაფ იქსირებელ ი გრაფა. ერთზე მეტი ახალ ი ფაქტობრივ ი გარემოების მით ითებისას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სააპელაც იო საჩივრის სანიმ უშო ფორმა). ახალ ი ფაქტობრივ ი გარემოების შინაარსის გრ აფაში სიმბოლოთ ა რაოდენობაშეზღუდ ულია (მაქს იმუმ 1200 ს იმბოლო - 15 ხაზი).
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1. axali faqtobrivi garemoeba

miuTiTeblobis sapatio mizezi

mtkicebuleba:

...
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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, romelic gadawyvetilebaSi aris aRniSnulni;

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

saqmeSi ar aris pirveli instanciis sasamarTlos sxdomis oqmi.

dasabuTeba:

gasaCivrebuli gadawyvetilebis

samarTlebrivi usworobebi
SeniSvna-20 SeniSvna-21

1. სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გამოტანისას არ გამოიყენა კანონი,
რომელიც უნდა გამოეყენებინა – საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 28–ე
მუხლი, რომლითაც განსაზღვრულია საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა (მარტოოდენ
ნორმაზე  მითითება, მისი შინაარსიდან გამომდინარე სასამართლოს მიერ დასკვნის გაკეთების
გარეშე ფაქტიურად  ნიშნავს ამ ნორმის გამოუყენებლობას). კერძოდ: საჯარო ინფორმაცია ღიაა,
გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით სახელმწიფო,
კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. მაშასადამე, აღნიშნული
ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე ინფორმაცია არის დახურული, თუ ამას პირდაპირ
ითვალისწინებს კანონი და დადგენილი წესით მიკუთვნებულია სახელმწიფო, კომერციულ და
პირად საიდუმლოებას. მოპასუხემ შესაგებელში, ასევე საქმის განხილვისას  ვერ მიუთითა და
ვერ დაამტკიცა მითითებული ნორმის დანაწესის შესრულების შესახებ, შესაბამისად
სასამართლოს დასკვნა მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად
მიჩნევის შესახებ საფუძველს მოკლებულია და არ უნდა იქნეს გაზიარებული.

2. სასამართლომ გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა – საქართველოს ზოგადი
ადმინისტრაციული კოდექსის 37.2 მუხლი და არასწორად დაასკვნა, რომ მოსარჩელეს ამ
ნორმიდან გამომდინარე მოპასუხისათვის არ წარუდგენია შესაბამისი პირის სანოტარო წესით ან
ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ დამოწმებული თანხმობა. იმის გათვალისწინებით, რომ

19 გასაჩ ივრებულ ი გად აწყვეტ ილება ყოველთვ ის ჩ აითვლება კანონის დარ ღვევით მ იღებულ ად, თუკ ი არსებობს გადაწყვე ტილების გაუქმების აბსოლუტური ს აფუძველ ი. ერთი ან რამ დენიმე აბსოლუტური ს აფუძვლ ის უბრალო მონ იშვნ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, დაას აბუთოთ მათ ი ნ ამდვ ილობა.20 სამართლის ნორმა დ არღვე ულად ითვლება, თუ ს ასამ ართლომ (1)არ გამოიყენ ა კანონ ი, რომელიც უნდა გამოეყენებინ ა; (2)გამოიყენ ა კანონ ი, რომელიც არ უნდ ა გამოეყენებინა; (3)მ ართალია გამო იყენა კ ანონი, რომელიც უნდ ა გამოეყენებინა, მაგრამ არასწორად განმარტ ა იგი. ნორმათ ა შინაარსი გამომდინ არეობს ს ამართლებრ ივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდ ან და სხვ. ნორმ ათა შინ აარს ი შე გიძლ იათ გან მარტოთ თავ ისუფლ ად, თქვენს მოს აზრებებზე, ს ას ამართლო გადაწყვეტილე ბებსა და პრ აქტიკ აზე, ს აერთაშორისო ს ტანდ არტებზე, უცხოურ კანონმდებლობასა დ ა სხვა ს ახის არგუმენტე ბზე მ ითითებით. ს ამართლებრივი ს აფუძვლები იურიდ იულ ად უნდ ა ამართლებდეს თქვენს ს ააპელაციო მოთხოვნას.21 თითოეული ს ამართლ ის ნორმის დარ ღვევაზე უნდა მიუთითოთ ნათლ ად და ლაკონურად. თითოეულ ი სამართლის ნორმის დ არღვევა მ იეთითე ბა ს ათით აოდ (პუნქტობრივად) დ ა ინომრება თანმიმდე ვრულად, არაბული ც იფრებით.



saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144

veb-gverdi:www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge
6

დაცული არ არის მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის კომერციულ საიდუმლოებად
მიკუთვნების შესახებ კანონით დადგენილი წესი, მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია არის ღია,
შესაბამისად   მოსარჩელეს ზემოაღნიშნული ნორმით დადგენილი წინაპიროებების დაცვის
ვალდებულება აღარ ეკისრებოდა.

3. სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა – "გარემოსდაცვით
საკითხებთან დაკავშირებული ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ სფეროში მარტლმსაჯულების საკიტხებზე
ხელმისაწვდომობის შესახებ"  ორჰუსის კონვენციის 2.3 მუხლი, რომლის თანახმადაც
"გარემოსდაცვითი ინფორმაცია" გულისხმობს წერილობითი, აუდიოვიზუალური,
ელექტრონული ან ნებისმიერი სხვა მატერიალური ფორმით მოწოდებულ ინფორმაციას ისეთ
საკითხებზე, როგორიცაა . . . . წყალი . . . , ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნივთიერებები,
ენერგია, ხმაური და რადიაცია, მოქმედებები და ღონისძიებები, აგრეთვე ადმინისტრაციული
ღონისძიებები, შეტანხმებები გარემოს დაცვის სფეროში . . . . ხარჯ–მოგება და სხვა ეკონომიკური
ანალიზები და მოსაზრებები, რომლებსაც იყენებენ გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული
გადაწყვეტილებების მიღებისას. მითითებული ნორმის შინაარსიდან გამომდინარე უდავოდ
დასტურდება, რომ მოსარჩელის მიერ 2010 წლის 29 სექტემბრის განცხადებით მოთხოვნილი
საჯარო ინფორმაცია განეკუთვნება გარემოსდაცვით ინფორმაციას, რომელიც ამავე კონვენციის
4.1 მუხლის სზაკ–ის 42–ე მუხლის "ა"პუნქტის შესაბამისად დაუყოვნებლივ უნდა გადაეცეს
ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივას" .

4. სასამართლომ განცხადებით მოთხოვნილი წყლის ხარისხის ამსახველი დოკუმენტების
გადმოცემის ნაწილში დააკმაყოფილა სარჩელი იმ საფუძვლით, რომ მხოლოდ აღნიშნული
წარმოადგენს გარემოსდაცვით ინფორმაციას, თუმცა ორჰუსის კონვენციის 2.3 პუნქტით ასევე
გარემოსდაცვით ინფორმაციას განეკუთვნება ისეთი ფაქტორები, როგორიცაა ნივთიერებები,
ენერგია, ხმაური და რადიაცია, მოქმედებები და ღონისძიებები, აგრეთვე ადმინისტრაციული
ღონისძიებები, შეთანხმებები გარემოს დაცვის სფეროში . . . . ხარჯ–მოგება და სხვა
ეკონომიკური ანალიზები და მოსაზრებები, რომლებსაც იყენებენ გარემოს დაცვასთან
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღებისას. ამდენად, სასამართლომ სათანადოდ არ
გამოიკვლია და არ შეაფასა განცხადებით მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაციის შინაარსი,
ხასიათი და სრულიად დაუსაბუთებელი, უსაფუძვლო გადაწყვეტილება გამოიტანა სარჩელის
არ დაკმაყოფილების ნაწილში.

5.სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით ასევე არ დააკმაყოფილა სარჩელის
მოთხოვნა იმ კრიტერიუმების/პირობების ამსახველი დოკუმენტის ასლის გადმოცემის შესახებ,
რომლითაც ხელმძრვანელობს "სამინისტრო" "მყიდველის" მიერ ხელშეკრულების 5.2; 11.1; და
11.5 მუხლებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგისას.
მოცემულ შემთხვევაში სასამართლო დაეყრდნო მხოლოდ მოპასუხის განმარტებას, რომ
აღნიშნული შემოწმდება კომისიურად, ყველა გამყიდველის მიერ, შესაბამისად მოთხოვნილი
ინფორმაცია ამ ეტაპზე მოპასუხის აღიარებით არ არის მიღებული, დამუშავებული, შექმნილი
ან დაცული სამინისტროში, რის გამოც სასამართლომ მიიჩნია, რომ სასარჩელო მოთხოვნა არის
უსაფუძვლო. სასამართლოს მოცემული დასკვნა ეწინაარმდეგება სზაკ–ის 2.1 მუხლის "მ"
პუნქტის, სასკ–ის 17.1 მუხლის და სსსკ–ის მე–4 მუხლის, 102.3 მუხლის მოთხოვნებს. კერძოდ:
მოთხოვნილი საჯარო ინფორმაცია შეეხება მხარეთა სახელშეკრულებო ვალდებულების
(გარემოსდაცვითი ინფორმაცია) შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის
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გადმოცემას, ხელშეკრულების 5.2; 11.1 და 11.5 მუხლებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულების მონიტორინგის განუხორციელებლობა წარმოადგენს
სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევას, რაც არ წარმოადგენს მოთხოვნილი საჯარო
ინფორმაციის გაუცემლობისა და შესაბამისად სარჩელის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის
საფუძველს.

.....
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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 შუამდგომლო ბა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების გან ხორციელების მოთხოვნ ით. შუამდ გომლობა უნდა იყოს დ ასაბუთებულ ი, მ ასში კონკრეტულად უნდა მ იეთ ითოს მოთხოვნა და მ ის ი არგუმენტ აცია, რომელიც უნ და შეეხებოდეს შუამდგომლობაში დას მულ ს აკითხთ ან უშუალო კ ავშირში მყოფ გარემოებებს. მტკიცებით ი შუამდგომლობე ბი შეე ხება მტკიცე ბულებებს.23 ზემოთ მოცემულია ს აქმ ის ზეპ ირ მოსმენაზე მოწმეთა, ექსპერტთა და სპეც იალ ისტთ ა მოწვევ ის გრ აფები. მარცხენ ა მ ხარეს იწერება მოსაწვევ ი მოწმის, ექსპერტ ის ან/დ ა სპეც იალ ისტ ის ს ახელ ი და გვ არი, შუა გრაფაში იმ ფაქტო ბრივ უსწორობათ ა ან /და ახალ ფაქტო ბრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებსაც მ იგაჩნ იათ, რომ დ აად ასტურებენ აღნიშნულ ი პირები, ხოლო მარჯვენ ა მხარეს - ს აპატიო მ იზეზ ი, თუ რ ატომ არ იყვნენ ის ინი წარმოდგენ ილ ი საქმ ის პ ირველი ინს ტანც იით გან ხილ ვის ას ან რატომ გახდა აუც ილებელი მათ ი ხელ ახალი გამოძახება.24 ამ გრაფ აში იწერება შუამდ გომლობები ახალ წერილობით და ნ ივთ იერ მტკიცებულებათ ა დაშვების თაობაზე. ს ააპელ აციო სას ამართლო არ მიიღე ბს ახალ მტკიცებულებას, რომელიც თქვენ შეგეძლოთ წარგედ გინ ათ პირველ ი ინსტ ანციით ს აქმის გან ხილ ვის ას, მ აგრამ არ ასაპატ იო მ იზეზ ით არ წარად გინეთ. ამასთან, ს ააპელაც იო სას ამართლო მ ხოლოდ იმ ახალ მტკ იცებულებე ბს მ იიღებს, რომელთაც მნიშვნელობა აქვთ ს აქმის ათვის.25 თუკი საპ ატ იო მიზეზის გამო, სააპელაც იო საჩ ივ არს ვერ ურთავთ ახალ მტკიცე ბულებას, შეგიძლ იათ იშუამდგომლოთ ს ას ამართლოს წინაშე, რათ ა მან მოგცეთ გონ ივრული ვად ა მ ის წარს ადგენ ად. ვ ალდებულ ი ხართ, შუამდგომლობაში მ იუთითოთ: (1)მტკ იცებულების დასახელება;  (2)წარმოდგენ ის შეუძლებლობის საპ ატ იო მ იზეზი; (3)გონივრულ ი ვ ადა მის წარმოს ადგენ ად. თითოეულ ამგვ არ მტკ იცებულებასთან მიმ ართებით შუამ დგომლობები მ იეთითება ს ათითაოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.26 თუკი საკუთ არი ძ ალებით ვერ შეძელით ახალ ი მტკიცე ბულების მ იღე ბა იმ პ ირის აგან, ვ ისთან აც ეს მტკ იცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამ ართლოს წინ აშე, რ ათა ს ასამართლომ გამოით ხოვოს იგი. ვალდებული ხართ, შუამდ გომლობაში მ იუთ ითოთ: (1)მტკიცებულების დ ასახელება;  (2)დავის იმ ფაქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკ იცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი დ ა გვ არი (ს ახელწოდე ბა) და მის ი ს აცხოვრებელ ი ად გილ ი (ფაქტობრ ივ ი ად გილს ამყოფელი); (4)რა ს აფუძვლით გეთქვ ათ უარ ი მტკ იცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მტკიცებულება თქვენ მ იერ მ ითითებულ ი პ ირის ხელთაა. თითოეულ ამგვარ მტკ იცებულებასთან მიმ ართებით შუამდგომლობები მ იეთითება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმიმ დევრულად, არაბული ც იფრებით.27 ამ გრაფ აში შეგიძლ იათ ჩ აწეროთ ნების მიერ ი სხვ ა ს ახის შუამდ გომლობა (მ აგ. ს აქმეში მესამე პირ ის ჩაბმის თაობაზე). თითოეულ ი შუამდგომლო ბა უნდა ჩ ამოყალ იბდეს ნ ათლად და ლ აკონურად. მოთ ხოვნები მიეთ ითება სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინომრება თანმ იმდევრულად, არაბულ ი ციფრებით. თითოეულ ი მოთხოვნ ის ტექსტ ი უნდ ა შე იცავდე ს უშუალოდ მოთხოვნ ის შინ აარსს დ ა მ ის არგუმენტ აციას. მოცემულ ფორმ აში არსებობს ორი შუამდგომლო ბის დას აფიქს ირებელი გრაფა. ორზე მეტი შუამდგომლობის მ ითითების ას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტ ილ ი.
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saCivris fasi
SeniSvna-28

— araqonebrivi lari

saxelmwifo baJi
SeniSvna-29

— 150 lari

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: warmodgenili iqneba uSualod sasamarTlo sxdomaze.

ara radgan
SeniSvna-31

28 საჩივრ ის (დავ ის ს აგნ ის) ფას ი არის პროცესუალური ინსტრუმენტ ი, რომელიც ეხმ არება სას ამ ართლოს სააპელაც იო საჩ ივარზე გად ას ახდელ ი სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობის განს აზ ღვრაში. ს აჩივრის ფასი გან ის აზ ღვრება იმ ის მ იხედვ ით, თუ რა ზომით ითხოვთ გას აჩივრე ბული გად აწყვეტ ილების შეცვლას.29 სახელმწიფო ბაჟ ი არის შენატ ან ი საქ ართველოს ბიუჯეტში, ს ასამ ართლო პროცესის წარმართვ ისათვ ის. ს ახელმ წიფო ბაჟის ოდენო ბები დად გენილ ია სამოქ ალაქო ს აპროცესო კოდექსის 39-ე დ ა ,,ს ახელმწიფო ბაჟის შე სახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე-4 მუხლე ბით. ს ახელმ წიფო ბაჟ ის ოდენობა ს ააპელ აციო ს ასამართლოში შეად გენს ს აჩივრ ის (დავ ის ს აგნ ის) ფასის 4%-ს, მ აგრამ არანაკლებ 150 ლარ ისა. ამ ასთან, სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობა სააპელაც იო ს ასამ ართლოში არ უნდ ა აღემ ატებოდეს ფ იზიკურ პ ირთათვ ის 5000 ლარს, ხოლო იურ იდ იულ პ ირთათვის - 7000 ლარს. ვ ალდებულ ი ხართ, სააპელაც იო ს აჩივ არს უნდ ა დ აურთოთ სახელმ წიფო ბაჟის სრულად გად ახდ ის დ ამად ასტ ურებელი დოკუმენ ტი ან მ იუთ ითოთ, რომ კანონი გათ ავ ისუფლებთ მ ისი გად ახდ ის აგან, ან წარმო ადგინოთ შუამდგომლობა ბაჟ ის გადახდისაგან გათ ავის უფლების , მის ი ოდენობის შე მცირების ან/დ ა გადახდის გადავ ადების მოთხოვნ ით. წინ ააღმდეგ შემთხვევ აში თქვენს სააპელაც იო ს აჩივ არზე დად გინდება ხარვეზ ი დ ა სასამ ართლო არ მ იიღებს მ ას წარმოებაში აღნიშნულ ი ხარვეზის აღმოფხვრამ დე.30 შემთხვევები, როდესაც კანონ ი გათ ავის უფლებთ სახელმწიფო ბაჟ ის გადახდისაგან დ ადგენ ილ ია ს ამოქალ აქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ად მინ ისტრ აციულ ი ს აპროცესო კოდექსის მე-9 დ ა ,,ს ახელმწიფო ბაჟის შესახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე -5 მუხლებით. ამ ასთან, სასამართლო უფლებამოსილ ია, თქვენი ქონებრ ივ ი მდგომ არეობის გათვ ალისწინებით (რაც უნდა დ ასტ ურდებოდეს შეს აბამ ის ი უტყ უარ ი მტკიცე ბულებებით), გაგათ ავ ისუფლოთ ბაჟ ის გად ახდ ისაგან, შეგიმციროთ მ ის ი ოდენობა ან გად აგივადოთ გად ახდ ა. პროცესის ს ხვ ა ხარჯების (მაგ. ადვოკატ ის მოწვევ ა ს ახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდ გომლობები მ იეთითება სათ ითაოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ც იფრებით.31 დააფიქს ირეთ თქვენი პოზ იცია ს აქმის მორიგე ბით დ ამთავრებასთან დაკ ავშირებით. თ ანხმო ბის შემთხვევ აში, მ იუთითეთ, თუ რ ა პირობე ბით ხართ თან ახმ ა მორ იგებაზე. უარის შემთხვევ აში ვალდე ბული ხართ, დ აას აბუთოთ თქვენი უარი (მ იუთითოთ უარის მოტივე ბზე). ადმინ ისტრ აციული ორგანო მხოლოდ იმ შემთ ხვევაშია უფლებამოს ილი ს აქმე მორიგებით დ აამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება ს აქართველოს კანონმდე ბლობას.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan gansaxilveli saqme metad mniSvnelovania apelantisaTvis.ara

SeniSvna-32

ra dro dagWirdebaT saqmis zepir ganxilvaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

20 wuTze meti radgan gansaxilveli dava ganekuTvneba rTul kategorias.

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?

II sxdomaSi radgan gansaxilveli dava ganekuTvneba rTul kategorias.
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

furclebis saerTo raodenoba —
...

32 წარმოადგინეთ თქვენ ი მოსაზრება ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გარეშე განხილვ ის თაობაზე. ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გარეშე განხილვ ა მნ იშვნელოვნ ად უწყობს ხელს დ ავ ის სწრაფ ად გადაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და ს ახსრებს. თუ თქვენ ითხოვთ გასაჩ ივრებულ ი გად აწყვეტ ილების მხოლოდ ს ამართლებრ ივი თვ ალს აზრის ით შემოწმე ბას, სააპელაც იო სას ამ ართლოს შეუძლია ს აქმე განიხილოს და გად აწყვეტ ილება გამოიტ ანოს ზეპ ირი მოს მენის გარეშე. თუ თქვენ ით ხოვთ გასაჩ ივრებულ ი გადაწყვე ტილების როგორც ს ამართლებრ ივი, ისე ფაქტობრ ივი საფუძვლ იანობის შემოწმე ბას, მ აგრ ამ არ წარმოგიდგენ იათ ახალ ი ფაქტობრ ივი გარემოებე ბი დ ა მტკ იცებულებე ბი ან წარმოადგინეთ დ აუშვე ბელი ახალი ფ აქტობრივ ი გარემოებები დ ა მტკიცე ბულებები, ს ააპელ აციო ს ას ამართლოს შეუძლ ია თქვენი დ ა მ ოწინააღმდეგე მ ხარ ის თან ხმობით საქმე გან იხილოს ზეპ ირი მოსმენის გარეშე, რის შე სახებაც წინ ასწარ გეცნობებათ.33 მოცემული გრაფ ის შევსე ბა ს ავ ალდებულო ა იმ შემთხვევ აშიც, თუ თქვენ თან ახმ ა ხართ, ს ასამ ართლომ საქმე გან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე. პოზ იც იის დას აბუთებაში იგულ ისხმე ბა ს აქმის ზეპირ ი განხილვ ის უშუალოდ თქვენთვ ის განკუთვნ ილი ნაწილ ი. თუ ირჩევთ 20-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მეტ ს ხდომას, ვალდებული ხართ, მ იუთ ითოთ, თუ რაში მდგომ არეობს თქვენ ი საქმ ის სპეც იფიკურ ი სირთულე. ამ ასთან, გაითვ ალისწინეთ, რომ ს ასამართლოსათვ ის ს ავალდე ბულო არ აა თქვენ მ იერ მით ითებულ ი დრო და სხდომ ათა რაოდე ნობა.34 დაჩქარებულ ი წეს ით საქმ ის გან ხილვ ის დროს ს ასამ ართლო უფლებამოს ილ ია: (1)შე ამოკლოს მოწინააღმდეგე მხარის მიერ თ ავისი შესაგე ბლის ან შეგებებული ს აჩ ივრის წარდგენ ის ვ ადა;  (2)მესამე პ ირს არ განუს აზ ღვროს ვად ა ს ააპელ აციო ს აჩ ივარზე ს აკუთარ ი მოს აზრებების წარდგენ ის ათვის;  (3)არ დაადგინოს მ ხარეების მ იერ ექსპერტის დ ანიშვნ ასთან დ აკავ შირებით საკ უთარი მოსაზრებე ბის წარდგენ ის ვ ადა; (4)შეუმოკლოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნ ასთან დაკავშირებით ს აკუთარ ი მოსაზრებების წარდ გენის ვად ა.35 შეგიძლ იათ გან აცხადოთ თან ხმობა, რომ წერილობითი მას ალები გადმოგეგზ ავნოთ ელექტრონულ ი ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნ ველყოფს მათ უფრო დროულ მოწოდებასა დ ა კომფორტულ ხელმ ის აწვდომობას. ამავე დროს, ს ასამართლოს სპეციალურ ი პროგრამ ა დ როის რეალურ რეჟიმში მო გაწვდ ით ინფორმაციას თქვენს ს აქმეზე განხორც იელებულ ი ყველა არსებითი ცვლ ილების თაობაზე.36 ვალდებულ ი ხართ, ს ააპელ აციო საჩ ივ არს დაურთოთ მასში მით ითებულ ი ყველა ახალ ი მ ტკიცებულე ბა, გარდ ა იმ შე მთხვევ ისა, როდესაც, ს აპ ატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხე ბთ მათ წარმოდ გენას და აღნ იშნულ ის თ აობაზე მ იუთითეთ მ ტკიცებით შუამდ გომლობათ ა ნ აწილ ში. ახალ ი წერ ილობითი მ ტკიცებულებები, როგორც წეს ი, წარდგენ ილ უნდა იქნეს დედ ნის სახით. თუ ახალი წერილობითი მტკ იცებულების დედ ან ი უცხო ენაზე ა შედგენ ილი, იგი უნდ ა ითარგმნოს ქართულად (აფხაზეთში შეს აძლებელ ია აფხაზურ ი თარ გმან იც). არ დ აურთოთ სააპელაც იო ს აჩივ არს ერთხელ უკვე წარმოდგენილ ი საბუთები. ნორმატ იულ ი მ ას ალის დართვ ა ს ააპელ აციო ს აჩ ივარზე მხოლოდ განს აკუთრებით გამონაკლ ის შემთ ხვევებშია გამართლებულ ი. თანდ ართული საბუთები იწერება სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინომრება თ ანმ იმდევრულად, არ აბულ ი ც იფრებით (მ აგ. დ ან ართი 1, დანართი 2, .. .). თითოეულ ი ს აბუთ ის გასწვრივ მ იუთ ითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუს ხის დ ასრულების შემდე გ - ფურცლების ს აერთო რაოდენობაზე. თ ითოეულ თანდართულ ს აბუთს ზედ ა მ არჯვენა კ უთხეში უნდ ა წააწეროთ - ,,დ ან ართი X”. დ ანართ ის ნომერ ი უნდ ა ემთ ხვეოდეს
სააპელ აციო ს აჩივრის ფორმაში დ აფიქს ირებულ რ იგითობას.37 სასამ ართლოს უნდ ა წარუდ გინოთ სააპელაც იო საჩ ივრის ა დ ა თანდ ართული საბუთების იმდენ ი ასლ ი, რამდენ ი მონ აწილეც არის საქმეში. წინ ააღმდეგ შემთხვევ აში თქვენს სააპელაც იო ს აჩივ არზე შეს აძლოა დ ადგინდეს ხარვეზ ი დ ა სას ამ ართლო არ მიიღებს მ ას წარმოებაში აღნ იშნულ ი ხარვეზის აღმოფხვრ ამდე.
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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 mopasuxis

saxeli, gvari (saxelwodeba) 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

atvirTvis bmuli:
SeniSvna-38

http://tbappeal.court.ge/sf http://tbappeal.court.ge/sf

saidentifikacio nomeri:
SeniSvna-39 SeniSvna-40 el. fosta: 2nd.instance@court.ge

...

38 სააპელ აციო ს აჩივრ ის ფორმის ატვ ირთვა ე ხმარება ს ასამართლოს თქვენი ს აქმ ის დროულ და ხარ ისხიან განხილვ აში. ფორმა უნდ ა ატვირთოთ მ ისი სრულად შევ სების შემდეგ. თ უ გაქვთ ,,Word 2007” , დადექ ით ისრ ით (კურსორით) შუა გრაფ აში მით ითებულ ბმულზე, კ ლავიატურ აზე დააჭირეთ Ctrl-ს და მაუს ზე - მ არცხენა ღილაკს. თუ გაქვთ ,,Word 2003”, დააკოპირეთ და შედით მ არჯვენ ა მხარეს მით ითებულ ბმულზე. შედე გად მო ხვდებით სასამ ართლოს ვებ-გვერდზე, სად აც შეძლებთ თქვენ მ იერ შევსებულ ი ფორმის ატვ ირთვას . ატვ ირთვის დასრულებისთ ანავე თქვენს ფორმ ას ავ ტომატ ურად მ იენ იჭება ს აიდენ ტიფ იკაც იო ნომერი, რომელ იც უნდა ჩაწეროთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრაფ აში.39 საიდე ნტიფ იკაც იო ნომერი არის გან უმეორებელი, 7-სიმბოლოიან ი კოდი. ს ააპელ აციო საჩ ივრის ნაბე ჭდ ი და ხელმოწერილ ი ვ არიანტ ი სას ამ ართლოში უნ და წარმოად გინოთ ატვ ირთვიდ ან 1 თვ ის განმ ავლობაში. ვად ის გასვლ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, ფორმა განმეო რებით ატვ ირთოთ ახალ ი საიდენტ იფ იკაციო ნომრის მ ის აღე ბად. თუ ფორმ ის ატვირთვ ის შემდე გ, სააპელაც იო ს აჩივრ ის ტექსტში რ აიმე ცვლ ილებას შე იტანთ, ვალდე ბული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვ ირთოთ ახალი საიდენტ იფიკ აციო ნომრ ის მ ისაღებად. გაითვალ ისწინეთ, რომ პასუხისმ გებელი ხართ ატვ ირთულ და ნ აბე ჭდი სახით წარმოდგენ ილ ს ააპელ აციო ს აჩივ ართა შინ აარსობრ ივ იდენტობაზე.40 თუ ვერ შეძელით ფორმის ატვ ირთვა, გამო აგზ ავნეთ იგი ელექტრონული ფოსტ ის მეშვეობით. ამ ასთან, ვ ალდებულ ი ხართ, ელექტრონული წერილ ის ს ათაურ ის (Subject) ველში მ იუთითოთ თქვენი (აპელან ტის) ს ახელ ი დ ა გვ არი (ს ახელწოდება). ფორმის ელექტრონულ ი ფოსტით გამოგზ ავნ ის შემთხვევ აში ვ ალდებულ ი ხართ, მონიშნოთ მარჯვენ ა კვადრატ ი.
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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.

ნინო გუჯარაიძე 22/03/2011 წ.
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-41

41 სააპელ აციო ს აჩივ არი უნდა შეიტანოთ იმ ს ასამ ართლოში, რომელმაც გამოიტან ა გასაჩ ივრებულ ი გად აწყვეტ ილება. სააპელაც იო საჩ ივრ ის შემოსვლ ის შემდე გ პირველ ი ინსტ ანციის ს ასამართლო დაუყოვნე ბლივ , მაგრამ არა უგვიანეს 5 დღის ა, გადაუგზ ავნის თბილ ის ის ან ქუთაის ის ს ააპელაციო სას ამართლოს მთლ იან ად ს აქმეს, აგრეთვე დამ ატებით შემოსულ ყველ ა მ ასალ ას.
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