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saapelacio

Sesagebeli
administraciul saqmeze

Tbilisis saapelacio

sasamarTlos administraciul
saqmeTa palata

mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

saqme #3b/1235–14 a(a)ip "mwvane alternativa"
aRmasrulebeli direqtori

nino gujaraiZe

nana kobaxiZe

apelantis saxeli, gvari (saxelwodeba) momxsenebeli mosamarTlis saxeli da gvari

mowinaaRmdege mxare: SeniSvna-1
saqarTvelos garemosa da
bunebrivi resursebis dacvis

saministro

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

saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli)

alternatiuli misamarTi SeniSvna-2 samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2727220
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mowinaaRmdege mxaris warmomadgeneli: SeniSvna-3
SoTa kublaSvili
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

577196525
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

sakontaqto piri: SeniSvna-4

saxeli, gvari saxlis tel. mobiluri eleqtronuli fosta

SeniSvna-5

valdebuli xarT Tqveni Sesagebeli saapelacio saCivarsa da masSi dasmul sakiTxebze, agreTve, Tqveni mosazrebebi
saCivrisTvis TandarTuli sabuTebis Sesaxeb sasamarTlos warudginoT saCivrisa da TandarTuli sabuTebis aslebis
miRebidan sasamarTlos mier gansazRvrul vadaSi, romlis gagrZeleba dauSvebelia, garda im SemTxvevebisa, rodesac
arsebobs sapatio mizezi.

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 მოწინააღმდეგე მხა რე ხართ თქვენ (ყოფილი მოსარჩელე, მ ოპასუხე ან ადმინისტრაცი ული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილი თ გათვალისწინებული მესამე პირი), ვის სასარგებლოდ გამ ოტანილ გა დაწყვეტილებასაც ასაჩივრებს აპელანტი.2 ,,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.3 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარი გებისმიერი წარმ ომადგენელი (მხოლ ოდ ა დვოკატი). თუ სააპელაციო შესაგებლის შემოტანის მ ომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმ ომადგენელი, სააპელაციო შესაგებელში უნდა მიუთითოთ როგორც თქვენი, ასევე, წარმომადგენლის მ ონაცემები. თუ სააპელაციო შესა გებელი შემოაქვს თქვენს წარმ ომადგენელს, მაშინ მან უნ და მიუთითოს როგორც საკუთა რი, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმ ომადგენელმა სააპელაციო შესა გებელს უნდა დაურთოს წარმ ომადგენლ ობითი უფლებამოსილების დამადასტუ რებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მ ოწმობა, მინდობილობა (ორდე რი), ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან). ადვ ოკატი ვალდებულია, წარმ ოადგინ ოს საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობაც.4 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.5 ორი ან მეტი მ ოწინააღმდეგე მხარის ან მოწინააღმ დეგე მხარის წა რმომადგენლის არსებობისას, თი თოეული მა თგანის პირა დი და საკონტაქტო მ ონაცემები უნდა დაიწე როს ქვეშმიწერი თ და დაინომროს თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით (იხ. სააპელაციო შესა გებლის სანიმუშო ფორმა). ალტერნა ტიული მისამართის, სამუშაო ა დგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელე ფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მი თითება არ ა რის სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყ ობს თქვენს დავაზე სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia
saxiT:

dasabarebeli piris statusiSeniSvna-6

saxeli, gvari (saxelwodeba) piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli)

alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

SeniSvna-7

eTanxmebiT Tu ara saapelacio moTxovnas?

diax

ara

nawilobriv

romel nawilSi?

SeniSvna-8

6 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 დასაბარებელ პირთა ს ტატუსი, მათი პირადი და საკ ონტაქტო მონაცემები.7 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 შესაგებლის სანიმუშო ფორმა).8 სააპელაციო მოთხოვნას შე გიძლიათ არ დაეთანხმოთ ან დაე თანხმოთ ს რულად, ან ნაწილობრივ. ამასთან, ა დმინისტრაციული ორგანო მხოლოდ იმ შემთხვევშია უფლებამოსილი ცნ ოს სასარჩელ ო მოთხოვნა, თუ ეს არ ეწინააღმ დეგება საქართველ ოს კანონმდებლ ობას. სააპელაციო მოთხ ოვნის მიმართ ს რული ან ნაწილობ რივი თანხმობის გამ ოხატვა იწვევს სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილებას ს რულად ან ნაწილობ რივ. შესაბამისად, სრულა დ ან ნაწილობრივ გა თავისუფლ დებით სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან. თუ სააპელაციო მ ოთხ ოვნას სრულად ეთანხმებით, შეგიძლიათ აღა რ შეავსოთ ფორმის მე-3, მე -4 და მე-5 გვერდები. სააპელაციო მოთხოვნის ცნ ობაზე სრულა დ ან ნაწილობრივ უა რის თქმის შემთხვევაში შესაგებლის ფორმა ექვემ დებარება სრულა დ შევსებას. თუ სააპელაციო მ ოთხ ოვნას ნაწილობრი ვ ეთანხმებით, ვალდებული ხართ, დააკონკ რეტოთ, თუ რა ნაწილში მიგაჩნიათ იგი მართებულად და რა ნაწილში - უმართებულ ოდ.
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mowinaaRmdege mxaris mosazrebebi apelantis mier miTiTebul

gasaCivrebuli gadawyvetilebis faqtobriv usworobebze
SeniSvna-9 SeniSvna-10

pirvel faqtobriv usworobas - veTanxmebi

mtkicebuleba:

me-2 faqtobriv usworobas - veTanxmebi

mtkicebuleba:

a.

mowinaaRmdege mxaris mosazrebebi

davis axal faqtobriv garemoebebze
SeniSvna-11 SeniSvna-12 SeniSvna-13

pirvel axal faqtobriv garemoebas - veTanxmebi

mtkicebuleba:

a.

axali faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15 SeniSvna-16

1. axali faqtobrivi garemoeba

miuTiTeblobis sapatio mizezi

mtkicebuleba:

a. (danarTi )

,,,,

9 სააპელაციო საჩივარი შესაძლებელია ემყარებოდეს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ფაქტობ რივ უსწორობას. წინამდებარე გრა ფაში ვალდებული ხა რთ, დააფიქსი როთ თქვენი პ ოზიცია აპელანტის მიე რ სააპელაციო საჩივარში მითითებულ გასაჩივრებული გადაწყვეტი ლების თითოე ულ ფაქტობ რივ უსწორობას თან დაკავშირებით. შეგიძლიათ აირჩიოთ ოთხი პ ოზიციიდან ერთ-ერთი (,,ვეთანხმები”; ,,ა რ ვე თანხმები”; ,,ნაწილობრივ ვეთანხმები”; ,,საქმისათვის ა რ აქვს მნიშვნელობა”). თუ ფაქტობ რივ უსწ ორობას ნაწილობრივ ეთანხმებით, ვა ლდებული ხართ, დააკონკრეტოთ, თუ რა ნაწილში მიგაჩნიათ იგი მართებულად და რა ნაწილში უმართებულოდ. ვალ დებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია, თუკი სააპელაცი ო საჩივარში მითი თებულ ფაქტობ რივ უსწ ორობას სრულა დ ან ნაწილ ობრივ ა რ ეთანხმები თ, ან მიგაჩნიათ იგი საქმისთვის მნიშვნელ ობის არმქონე დ. თქვენი პოზი ცია ფაქტობრივ უსწორობაზე შესაძლ ოა ემყარებოდეს უკვე წა რმოდგენილ ან ახალ ფაქტობრივ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს, ან მათ უა რყოფას. ამასთან, თითოეულ მ ტკიცებულებასთან დაკავშირებით მიუთითეთ იმ გვე რდზე , მუხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინადადებაზე, სა დაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი
ინფორმა ციაა მოცემული. ახალი მტკიცებულების წარმ ოდგენისას, ასევე, თუ საპატიო მიზეზის გამო, ვე რ ახერხებთ სააპელაციო შესა გებელს დაურთოთ იგი, ვალ დებული ხართ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტან დარტული ტექსტი (,,წარმ ოვადგინე შუა მდგომლ ობა”) და წარმ ოადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლ ობა მტკიცებით შუამ დგომლ ობათა ნაწილში. წინააღმდე გ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკი ცებულება არ არსებობს, რაც მნიშვნელოვნა დ გაზ რდის აპელანტის მოთხოვნის დასაბუთებულად მიჩნევისა და შესაბამისად მისი დაკმაყოფლების ალბათობის ხარისხს.10 პოზიცია ფაქტობრივ უსწ ორობებზე უნდა ჩამოაყალიბოთ ნათლა დ და ლაკონურად. მ ოსაზრებები ფაქტობ რივ უსწორობებზე მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინ ომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ. გაითვალისწინეთ, რომ სააპელაცი ო საჩივარში მითი თებული ფაქტობრივი უსწორობებისა და მათზე თქვენი მ ოსაზრებების ნუმერაცია უნ და ემთხვე ოდეს ერთმანეთს. ფაქტობ რივ უსწორობებზე თითოეული მოსაზ რების ტექსტი უნ და შეიცავდეს უშუალ ოდ მ ოსაზრების შინაარსს და ამ მ ოსაზრების დამა დასტურებელ მ ტკიცებულებათა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანე თისაგან გამოიყ ოფა აბზაცებით და ინომ რება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ...). მ ოცემულ ფორმაში არსებობს ორი ფაქ ტობრივი უსწ ორობის დასაფიქსი რებელი გრა ფა. ორზე მეტი ფაქტობ რივი უსწორობის მითი თებისას ვალდებული ხართ, და იცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სააპელაციო შესაგებლის სანიმუშო ფორმა).11 ფაქტობრივი გარემოება ა რის ერთი კ ონკრეტული მოვლენა, რომელიც მ ოხდა თქვენსა და აპელანტს შორის სა დავო ურთიე რთობისას (მაგ. უარი ადმინისტრაციული აქტის გამ ოცემაზე). წინამდებარე გრაფაში ვალ დებული ხართ დააფიქსიროთ თქვენი პოზიცია აპელანტის მი ერ სააპელაციო საჩივარში მითითებულ თითოეულ ახალ ფაქ ტობ რივ გარემ ოებასთან დაკავშირებით. შე გიძლიათ აირჩი ოთ ხუთი პოზიციი დან ერთ-ერთი (,,ვეთანხმები”; ,,არ ვე თანხმები”; ,,ნაწილობრივ ვე თანხმები”; ,,არ ვარ ინ ფორმირებული”;  ,,საქმისათვის არ აქვს მნიშვნელობა”). თუ ახალ ფაქ ტობრივ გარემ ოებას ნაწილობრივ ეთანხმებით ვალ დებული ხართ, დააკონკრე ტოთ, თუ რომელ ნაწილში მიგაჩნიათ იგი უდავოდ და რომელ ნაწილში - სადავ ოდ. ვალდებული ხა რთ, დაასაბუთოთ თქვენი პოზიცია, თუკი სააპელაციო საჩივარში მითითე ბულ ფაქტობ რივ გარემ ოებას სრულა დ ან ნაწილობრივ არ ეთანხმებით ან მიგაჩნიათ ი გი საქმისთვის მნიშვნელობის არმქონედ.12 თქვენი პ ოზიცია, რომ სააპელაციო საჩივარში მი თითებულ ახალი ფაქტობრივი გარემოების შინაა რსს სრულა დ ან ნაწილ ობრივ ა რ ე თანხმებით, ან მიგაჩნიათ იგი საქმისათვის მნიშვნელობის არმქ ონედ, შესაძლოა ემყა რებოდეს საქმეში არსებულ ან აპელანტის მიერ წა რმ ოდგენილ ახალ მტკიცებულებებს, მათ უარყ ოფას, ახალ მტკიცებულებებს ან /და ახალ ფაქტობრივ გარემოებას. ამასთან, თითოე ულ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მიუთი თეთ იმ გვე რდზე, მუხლზე, პუნქ ტზე, აბზაცსა თუ წინადადებაზე, სა დაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ი ნფორმაციაა მოცემ ული. თუკი მიგაჩნიათ, რომ სააპელაციო საჩივარში მითი თებული მტკიცებულება არაა დასაშვები, ამ მტკიცებულების გასწვ რივ მიუთი თეთ სტანდა რტული ტექსტი (,,მტკიცებულება არ ა რის დასაშვები, წა რმოვადგინე შესაბამისი შუამდგომლობა”) და წა რმოადგინეთ შ უამდგომლობა მ ტკიცებით შ უამდგომლობა თა ნაწილში. ახალი მტკიცებულების წა რმოდგენისას, ასევე, თუ საპატი ო მიზეზის გამო, ვე რ ახე რხებთ სააპელაციო შესაგებელს დაურთოთ იგი, ვალდებული ხა რთ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვა დგინე შუამ დგომლობა”) და წარმ ოადგინ ოთ შესაბამისი შუამდგომლობა
მტკიცებით შუამდგომლობა თა ნაწილში. წინააღმდეგ შემ თხვევაში ჩაითვლება, რომ ა ღნიშნული მტკიცებულება არ ა რსებობს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის სააპელაციო მოთხოვნის დასაბუთებულად მიჩნევისა და, შესაბამისად, მისი დაკმაყოფილების ალბათობის ხარისხს.13 თქვენი პოზიცია აპელანტის მიერ მითი თებულ ახალ ფაქტობრივ გა რემოებებზე უნ და ჩამოაყალიბოთ ნა თლად და ლაკონურა დ. პოზიციები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად, ა რაბული ციფრებით. გაითვალისწინეთ, რომ სააპელაციო ს აჩივარში მითითებული ახალი ფაქტობრივი გა რემოებებისა და მათზე თქვენი პოზიციის ნუმე რაცია უნდა ემ თხვეოდეს ე რთმანე თს. თი თოეული პ ოზიციის ტექსტი უნ და შეიცავდეს უშ უალოდ მის არგუმენ ტაციასა და ამ არგუმენტაციის დამადას ტურებელ მტკიცებ ულებათა ნუსხას. მ ტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ,  ...). მოცემ ულ ფორმაში არსებ ობს პირველი პოზიციის დასაფიქსირებელი გრაფა. ე რთზე მე ტი პოზიციის მითი თებისას, ვალდებული ხართ, დაიცვა თ ფორმის შევსების იგივე სტილ ი (იხ. სააპელაციო შესაგებლის სანიმუშო ფორმა). პოზიციის არგუმენტაციის თითოეულ გრაფაში სიმბოლ ოთა რაოდენ ობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 1200 სიმბოლ ო - 1 5 ხაზი).14 გარდა პოზიციისა აპელანტის მიერ მითითებულ ახალ ფაქტობ რივ გა რემოებეზე, შეგიძლიათ თავად მიუთითოთ ახალი ფაქ ტობ რივი გარემოებები. სააპელაციო სასამართლო ახალ ფაქტობ რივ გარემ ოებას მიიღებს, თუ თქვენ საპატიო მიზეზის გამო არ შე გეძლოთ მასზე მითი თება პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ მი თითებული ახალი ფაქტობრივი გარემოებებით უნდა დასტურდებოდეს სააპელაციო მოთხოვნის არამა რთებულ ობა. თქვენ თვი თონ უნ და განსაზღვ როთ, რომელი ახალი ფაქტობრივი გა რემობები დაედოს საფუძვლა დ თქვენს სააპელაციო შესაგებელს. ამავე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფაქტობ რივ გარემ ოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან/და არ შეუძლია თ გავლენა მოახ დინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამგვარ ახალ ფაქტობრივ გარემ ოებებს სასამართლო ა რ მიიღებს. პარალელურად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთა რი ინიციატივითაც შეაგროვ ოს ახალი ფაქტობრივი გა რემოებები.15 ფაქტობ რივი გარემ ოების ნამდვილობა დას ტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თი თოეული ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოების დასადასტურებლად ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ ა რსებული და თქვენთვის ცნ ობილი (მათ შორის, საქმეში არსებული) ყველა მტკიცებულების შესახებ. ამასთან, თითოეულ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მიუთითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე , პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინა დადებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინ ფორმაციაა მოცემული. ახალი მტკიცებულების წარმოდგენისას, ასევე, თუ საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სააპელაციო შესაგებელს დაურთოთ ი გი, ვალდებული ხა რთ, ამ მ ტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ ს ტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვა დგინე შუამდგომლ ობა”) და წა რმოადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მტკიცებით შუამდგომლ ობათა ნაწი ლში. წინააღმდეგ შემ თხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკიცებულება ა რ არსებ ობს, რაც მნიშვნელოვნად გაზ რდის სააპელაცი ო მოთხოვნის დასაბუთებულად მიჩნევისა და, შესაბამისად, მისი დაკმაყოფლების ალბათობის ხარისხს. პარალელურად, სასამართლო უფლ ებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეა გროვოს ახალი მტკიცებულებები. თუ კანონი თ სხვა რამ ა რ არი ს
დადგენილი, ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ა რარა აქტად ა ღიარების, ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხა დების შესახებ დავაში, მტკიცების ტვირთი ეკისრება იმ ა დმინისტრაციულ ორგანოს, რომელმაც გამოსცა ეს აქტი.16 ახალი ფაქტობრივი გარემოებები უნ და ჩამოაყალიბოთ ნათლად და ლაკონურად. ფაქტობრივი გა რემოებები მიეთითება სა თითაოდ (პუნქტობრივად) და ინ ომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრებით. მხოლ ოდ განსაკუთრებით გამ ონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გა რემოებები ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მა თი ცალ-ცალკე მითი თება შეუძლებელია, გართულ დება რაიმე მოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მ ოვლენის არსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქტში რამდენიმე გარემ ოების მითითება. თითოეული ახალი ფაქ ტობრივი გა რემოების ტექსტი უნ და შეიცავდეს უშუალოდ გა რემოების შინაარსს, მიუთითებლობის საპატიო მიზეზს და ამ გარემოების დამადასტურებელ მტკიცებულებათა ნუსხას. მ ტკიცებულებები ერთმანე თისაგან გამოიყ ოფა აბზაცები თ და ინ ომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ... ). მოცემულ ფორმაში არსებობს პირველი ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოების დასაფიქსირებელი გრაფა. ერთზე მეტი ახალი ფაქტობრივი გარემოების მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სააპელაციო შესაგებლის სანიმუშო ფორმა). ახალი ფაქტობრივი გარემოების შინაარსის გრა ფაში სიმბოლოთა რა ოდენ ობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 1200სიმბოლო - 15 ხაზი).
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migaCniaT Tu ara, rom saqmis warmoeba unda Sewydes?

diax ris safuZvelze?
ara

SeniSvna-17

migaCniaT Tu ara, rom sasamarTlom saapelacio saCivari ganuxilvelad unda datovos?

diax ris safuZvelze?
ara

SeniSvna-18

migaCniaT Tu ara, rom sasamarTlom unda SeaCeros saqmis warmoeba?

diax romeli safuZvliT?
ara

SeniSvna-19

xom ar apirebT, Segebebuli saapelacio saCivris aRZvras?

diax romeli safuZvliT?
ara

SeniSvna-20

mowinaaRmdege mxaris mosazrebebi apelantis mier

miTiTebul gasaCivrebuli gadawyvetilebis

gauqmebis absolutur safuZvlebze
SeniSvna-21

apelanti gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis absolutur safuZvlebad miiCnevs sssk-is

394-e muxlis "e" da "e" prima qvepunqtebiT gaTvaliswinebul safuZvlebs. kerZod:

gadawyvetileba iuridiulad ar aris sakmarisad dasabuTebuli, gadawyvetilebis dasabuTeba

imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia. Tumca

saapelacio saCivari ar Seicavs dasabuTebas ratom aris gasaCivrebuli gadawyvetilebis
dasabuTeba arasruli, an raSi gamoixateba gasaCivrebuli gadawyvetilebis iuridiulad

arasakmarisi dasabuTeba.

mowinaaRmdege mxaris mosazrebebi apelantis mier

miTiTebul gasaCivrebuli gadawyvetilebis

samarTlebriv usworobebze
SeniSvna-22 SeniSvna-23

sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas faqtobrivi garemoebebis swori

SefasebiTa da materialur-samarTlebrivi normebis swori gamoyenebis Sedegad sworad miiCnia,

rom wiaRiT mosargeble subieqtis mier wardgenili angariSi Seicavs informacias
garemosdacviTi RonisZiebebis Taobaze, rac udavod ganekuTvneba informaciis im kategorias,

romlis gasaidumloeba dauSvebelia da uzrunvelyofilia nebismieri pirisaTvis misi

xelmisawvdomoba da rom gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti -

saqarTvelos garemosa da  bunebrivi resursebis dacvis ministris 2013 wlis 16 dekembris #i-

344 brZaneba - gamocemulia  saqarTvelos konstituciis 37-e muxlis, "garemosdacviT

sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis, gadawyvetilebebis miRebis procesSi

sazogadoebis monawileobisa da am sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis

Sesaxeb" konvenciis, saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 42-e muxlis "a" qvepunqtis,

53.5 muxlis, 96-e muxlis, "licenziebisa da nebarTvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 21-e

muxlis meore da mesame qvepunqtebis, saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis
ministris 2003 wlis 1 maisis #46 brZanebiT damtkicebul "wiaRiT sargeblobis mdgomareobaze

17 შესაბამისი საფუძვლის მითითებით (მაგ. საქმის განხილვა სხვა უწყების კომპეტენციაში შედის), შეგიძლიათ მოი თხოვ ოთ, რომ სასამართლომ შეწყვიტოს საქმის წარმოება სააპელაციო საჩივარზე. საქმის წარმ ოების შეწყვეტის საფუძვლები მოცემულია სამოქალაქო საპროცეს ო კოდექსის 272-ე და ადმინისტრაციული საპროცესო კ ოდექსის მე-2 და 262-ე მუხლებში.18 შესაბამისი საფუძვლის მითითებით (მაგ. დაინტე რესებული პირის სახელით სააპელაციო საჩივარი შეიტანა იმ პირმა, რომელსაც ა რა აქვს საქმის წარმოების უფლებამოსილება), შეგიძლიათ მ ოითხ ოვოთ, რომ სასამართლ ომ სააპელაციო საჩივარი განუხილველად დატოვოს. სააპელაციო საჩივრის განუხილველად დატოვების საფუძვლები მოცემულია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 27 5-ე მუხლში.19 შესაბამისი საფუძვლის მითითებით (მაგ. მხარე იმყოფება ხანგძლივ სამსახურეობ რივ მივლინებაში), შეგიძლიათ მოითხოვ ოთ, რომ სასამართლ ომ საქმის წარმოება შეაჩეროს. საქმის წარმოების შეჩერების საფუძვლები მოცემულია სამოქალაქო საპ როცეს ო კოდექსის 279-ე და 280-ე მუხლებში.20 შეგებებული სააპელაციო საჩივარი შესაგებელთან ერთა დ სააპელაციო საჩივრისაგან თავდაცვის ერთ-ე რთი საშუალებაა, თუმ ცა შეგებებული სააპელაციო საჩივრის წარდგენით თქვენ არა მხ ოლოდ პასიურად ი ცავთ თავს სააპელაციო საჩივ რისაგან, არამედ იმავდროულად თქვენს დამოუკი დებელ სააპელაციო მოთხოვნებს აყალიბებთ. სააპელაციო საჩივრის გა დმოცემი დან 10 დღის ვადაში უფლებამოსილი ხართ, წარმოა დგინ ოთ შეგებებული სააპელაციო საჩივარი, მიუხედავად იმისა, განცხა დებული გაქვთ თუ ა რა უარი სააპელაციო საჩივრის შე ტანაზე. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ დავის საგნის შეცვლა ან გადი დება, აგრე თვე შეგებებული სარჩელის შეტანა სააპელაციო სასამართლოში დაუშვებელია.21 გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ყოველთვის ჩაი თვლება კანონის დარღვევით მიღებულა დ თუკი ა რსებობს გა დაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტური საფუძველი. შეგიძლია თ დააფიქსი როთ თქვენი პოზი ცია აპელანტის მიერ მითითებულ გასაჩივრებული გა დაწყვეტილების გაუქმების ერთ ან რამდენიმე აბსოლუტურ სა ფუძველთან დაკავშირები თ.22 სამართლის ნორმა დარღვეულად ი თვლება, თუ სასამართლომ: (1)არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნ და გამ ოეყენებინა; (2)გამოიყენა კანონი, რომელიც ა რ უნ და გამოეყენებინა; (3)მართალია გამ ოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოიეყენებინა, მაგრამ არასწ ორა დ განმარტა იგი. ნორმათა შინაარსი გამ ომდინარე ობს სამართლებ რივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შე გიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრაქტიკაზე, საე რთაშ ორისო ს ტანდარტებზე, უცხ ოურ კანონმდებლობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მითითები თ. თქვენი მოსაზ რებები აპელანტის მიერ მითითებ ულ სამართლის ნ ორმის დარღვევაზე უნ და აბათილებდეს სააპელაციო მ ოთხ ოვნას.23 თქვენი მოსაზრებები სამართლის ნ ორმა თა დარღვევასთან დაკავშირებით უნდა მიუთითოთ ნათლა დ და ლაკ ონურა დ. თი თოეული მ ოსაზრება ნორმის და რღვევაზე მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ. გაითვალისწ ინეთ, რომ სააპელაციო საჩივარში მითითებული ნ ორმა თა დარღვევებისა და მათზე თქვენი მოსაზრებების ნუმე რაცია უნდა ემ თხვეოდეს ე რთმანე თს.
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informaciis (angariSis) Sedgenis da licenziis moqmedebis yovelwliuri aRniSvnisaTvis

wardgenis wesis Sesaxeb" debulebis, "wiaRis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 23-e muxlis
moTxovnaTa darRveviT, ris gamoc saxezea szak-is me-60 prima muxlis pirveli nawiliT

gaTvaliswinebuli misi baTilad cnobis safuZvlebi. Sesabamisad, gasaCivrebuli gadawyvetileba

rogorc faqtobrivi, ise samarTlebrivi TvalsazrisiT kanonieria, dasabuTebuli da ar arsebobs

misi gauqmebis aranairi safuZveli.

sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas, aseve, sworad miuTiTa saqarTvelos

sakonstitucio sasamarTlos 2013 wlis 10 aprilis #2/1/524 gadawyvetilebaze da am

gadawyvetilebaSi mocemul konstituciis 37-e muxlis me-3, me-4 da me-5 puqtebis ganmartebaze,

romlis Tanaxmadac aRiarebulia saxelmwifos valdebulebebi: a) nebismier dainteresebul pirs

miawodos garemos mdgomareobis Sesaxeb mis xelT arsebuli informacia, b) mudmivad awarmoos
garemos mdgomareobis Sesaxeb informaciis Segroveba da analizi, raTa saWiroebis SemTxvevaSi

uzrunvelyofili iqnes aseTi informaciis sazogadoebisaTvis xelmisawvdomoba.

sasamarTlom gasaCivrebul gadawyvetilebaSi, kerZod: me-10, me-11 gverdze konkretulad miuTiTa,

Tu saqmisaTvis mniSvnelobis mqone romeli garemoebebi unda Seiswavlos da gamoikvlios

administraciulma organom specialistebisa da dainteresebuli pirebis monawileobiT  a(a)ip

"mwvane alternativa"-s administraciuli saCivris ganxilvisas  da axali administraciul-

samarTlebrivi aqtis gamocemisas.

miTiTebuli garemoebebis gaTvaliswinebiT sruliad usafuZvloa, dausabuTebeli da ar unda
iqnes gaziarebuli apelantis mosazreba maszed, rom gasaCivrebuli gadawyvetilebiT dadgenili

ar aris saministros mier romeli procesualuri norma dairRva an saqmisaTvis mniSvnelobis

mqone romeli garemoeba ar iqna gamokvleuli da rom sasamarTlos mier moxda faqtebisa da

kanonis zogadi Sefaseba, rac miuTiTebs gadawyvetilebis faqtobriv da samarTlebriv

dausabuTeblobaze da rac gadawyvetilebis gauqmebis absoluturi safuZvelia.

sagulisxmoa, rom sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas miuTiTa

administraciuli organos mier sadavo aqtis gamocemisas materialuri da ara procesualuri

normebis darRvevebze, ris gamoc  mocemuli individualuri administraciul-samarTlebrivi

aqti szak-is me-60 prima muxlis pirveli nawilis Tanaxmad, daeqvemdebara baTilad cnobas.
maSasadame, mocemul SemTxvevaSi gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi

aqti sasamarTlom ukanono administraciul samarTlebriv aqtad miiCnia imitom, rom igi

Sinaarsobrivad ar Seesabameba misi gamocemis zemoaRniSnul samarTlebriv safuZvlebs. Tumca,

apelanti jiutad miiCnevs, rom individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis

kanonierebas ganapirobebs mxolod procesualuri normebis dacva, romelic Turme daicva

saministrom  sadavo aqtis gamocemisas.

imis gaTvaliswinebiT, rom sasamarTlo saqmis ganxilvis Sedegad mivida im daskvnamde, rom

gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqti administraciuli organos

mier gamocemulia saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone garemoebebis Seswavlisa da
gamokvlevis gareSe, sworad gamoiyena kanoni - sask-is 10.2 muxli da sworad daakisra

saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministros a(a)ip "mwvane alternativa"-

s sasargeblod mis mier gadaxdili saxelmwifo baJis gadaxda 100 laris odenobiT. aqedan

gamomdinare, aseve usafuZvloa apelantis miTiTeba maszed, rom unda gauqmdes sasamarTlos

gadawyvetileba saqarTvelos garemosa da bunebrivi resursebis dacvis saministrosaTvis

saxelmwifo baJis dakisrebis nawulSic.

zemoaRniSnulidan gamomdinare, migvaCnia, rom saapelacio saCivari usafuZvloa, dausabuTebeli



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

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

da ar unda dakmayofildes.
......
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mtkicebiTi Suamdgomlobebi
SeniSvna-24

mowme faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

eqsperti faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

specialisti faqt. garemoeba(ebi) sapatio mizezi

SeniSvna-25

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

1.
SeniSvna-26

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, mtkicebulebaTa warmodgenis gadavadebis Taobaze.

1.
SeniSvna-27

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.

1.
SeniSvna-28

sxva saxis Suamdgomlobebi

1. moTxovna

argumentacia:

2. moTxovna

argumentacia:

SeniSvna-29.

gaqvT Tu ara acileba mosamarTlis mimarT?

diax ris safuZvelze?
ara

SeniSvna-30

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

diax vis? romeli enis mcodne?
ara

...

24 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 მიუთი თოთ მოთხოვნა და მისი ა რგუმენტა ცია, რომელი ც უნდა შეე ხებოდეს შუამდგომლ ობაში დასმულ საკითხთან უშ უალო კავშირში მყ ოფ გარემოებებს. მტკიცები თი შუამდგომლობები შეეხება მტკიცებულებებს.25 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 ან უა რყოფენ აღნიშნული პირები, ხ ოლო მა რჯვენა მხარეს - საპატიო მიზეზი, თუ რატომ ა რ იყვნენ ისინი წარმოდგენილი საქმის პირველი ინსტანციით განხილვისას ან რატომ გახ და აუცილებელი მათი ხელახალ ი გამოძახება.26 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.27 თუკი საპატიო მიზეზის გამო, სააპელაციო შესაგებელს ვერ დაურთავთ ახალ მტკიცებულებას, შეგიძლია თ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რა თა მან მოგცეთ გონივრული ვადა მის წარმ ოსადგენად. ვალდებული ხართ, შუამდგომლ ობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)წარმოდგენის შეუძლებლ ობის საპატიო მიზეზი; (3)გონივ რული ვადა მის წარმ ოსადგენად. თი თოეულ ამგვარ მტკიცებ ულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ.28 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.29 ამ გრაფაში შეგიძლიათ ჩაწე როთ ნებისმიერი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირის ჩაბმის თაობაზე). თი თოეული შუამ დგომლობა უნ და მიეთითოს ნათლად და ლაკონურად. მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქ ტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულ ად, არაბული ცი ფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავ დეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის არგუმენ ტაციას. მოცემ ულ ფორმაში არსებ ობს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა. ორზე მე ტი შუამდგომლობის მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი.30 შესაბამისი საფუძვლის მითითებით (მაგ. მოსამართლე თავადაა დავის მხარე), შეგიძლიათ განაცხა დოთ აცილება საქმის განმხილველი მოსამართლის მიმართ. მ ოსამართლის აცილების საფუძვლები მ ოცემულია სამოქალაქო საპ როცეს ო კოდექსის 29-ე, 30 -ე, 31-ე მუხლებსა და ადმინისტრაცი ული საპროცესო კოდექსის მე-7 მუხლში.
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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

SeniSvna-31

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-32

danarTi 1: amonaweri samewarmeo reestridan, 2 furceli;

danarTi 2: rwmunebuleba, 1 furceli.

furclebis saerTo raodenoba — 3

SeniSvna-33

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.32 ვალდებული ხართ, სააპელაციო შესაგებელს დაურთოთ მასში მითი თებული ყველა ახალი მტკიცებულება, გა რდა იმ შემ თხვევისა, როდესაც, საპატიო მიზეზის გამო, ვე რ ახერხებთ მათ წა რმოდგენას და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითეთ მტკიცებით შ უამდგომლობათა ნაწილში. ახალი წერილობითი მ ტკიცებულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნ და იქნეს დე დნის სახით. თუ წე რილობითი მ ტკიცებულების დე დანი უცხო ენაზეა შედგენილი, იგი უნ და ითა რგმნოს ქართულად (აფხაზე თში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). არ დაურთოთ სააპელ აციო შესაგებელს ერთხელ უკვე წა რმოდგენილი საბუთები. ნ ორმატი ული მასალის დართვა სააპელაციო შესაგებელზე მხ ოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემ თხვევებშია გამართლებული. თანდა რთული საბუთები იწერება სა თითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომ რება თანმ იმდევრულად, არაბული ცი ფრები თ (მაგ. დანართი 1, დანა რთი 2 , ...). თითოე ული საბუთის გასწვრივ მიუთი თეთ ფურცლების რაოდენ ობაზე, ხოლ ო ნუსხის დასრულების შემ დეგ - ფურცლების საერთო რა ოდენობაზე. თითოეულ თანდა რთულ საბუთს ზე და მარჯვენა კუთხეში უნდა წააწეროთ - , ,დანართი X”. დანა რთის ნ ომერი უნ და ემთხვე ოდეს სააპელაციო შესაგებლის ფორმაში
დაფიქსირებულ რიგითობას.33 სასამართლოს უნ და წარუდგინოთ სააპელაციო შესაგებელისა და თანდართული საბუთების იმ დენი ასლი, რამდენი მ ონაწილეც არის საქმეში.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan gansaxilveli saqme aris gansakuTrebuli mniSvnelobis.ara
SeniSvna-34

ra dro dagWirdebaT saqmis zepir ganxilvaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

20 wuTze meti radgan es dro dasWirdeba mxaris poziciebis warmodgenas sasamarTlo sxdomaze.

ramden sxdomaSi gsurT davis ganxilvis dasruleba?

I sxdomaSi radgan mxaris poziciebis warmodgena erT sasamarTlo sxdomazec aris SesaZlebeli.
SeniSvna-35

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

diax

radganara

SeniSvna-36

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-37

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

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

24/11/2014w.

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.

.

34 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 აპელანტი ი თხოვს გასაჩივრებული გადაწყ ვეტილების მხოლოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით შემ ოწმებას, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია საქმე განიხილოს და გადაწყვეტილება გამოიტან ოს ზეპირი მ ოსმენის გარეშე. თუ აპელანტი ითხ ოვს გასაჩივრებული გა დაწყვეტილების როგორც სამართლებრივი, ისე ფაქტობ რივი საფუძვლიანობის შემოწმებას, მაგრამ არ წარმ ოუდგენია ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოებები და მტკიცებულებები ან წარმ ოადგინა დაუშვებელი ახალი ფაქტობ რივი გარემ ოებები და მტკიცებულებები, სააპელაციო სასამართლ ოს შეუძლია მისი და თქვენი თანხმობი თ საქმე განიხილოს ზეპირი მ ოსმენის გარეშე, რის შესახებაც წინასწარ გეცნ ობებათ.35 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 ან მეტ წუთს, ან /და 2 ან მეტ სხ დომას, ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარე ობს თქვენი საქმის სპეციფიკური სირთულე. ამასთან, გაი თვალისწინეთ, რომ სასამართლ ოსათვის სავალდებულო არაა თქვენ მიერ მი თითებული დრო და სხ დომათა რაოდენობა.36 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.37 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.38 სააპელაციო შესაგებლის ფორმის ატვირთვა ეხმარება სასამართლოს თქვენი საქმის დროულ და ხა რისხიან განხილვაში. ფორმა უნდა ატვი რთოთ მისი ს რულად შევსების შემდეგ. თუ გაქვთ ,,Word 2007”, დადექი თ ისრით (კურსორით) შუა გრაფაში მი თითებულ ბმულზე, კლავ იატურაზე დააჭირე თ Ctr l-ს და მაუსზე - მარცხენა ღილაკს. თუ გაქვ თ ,,Word 20 03”, დააკოპირეთ და შედი თ მარჯვენა მხარეს მითი თებულ ბმულზე. შე დეგად მ ოხვდებით სასამართლოს ვებ-გვერდზე, სადაც შეძლებ თ თქვენ მიერ შევსებული ფორმის ატვირთვას. ატვირთვის დას რულებისთანავე თქვენს ფორმას ავტომატურად მიენიჭება საიდენტიფიკაციო ნომერი, რომელიც უნდა ჩაწე როთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრაფაში.39 საიდენტიფიკაციო ნ ომერი ა რის განუმეორებელი, 7-სიმბოლ ოიანი კოდი. სააპელაციო შესა გებლის ნაბეჭდი და ხელმოწე რილი ვარიანტი სასამართლ ოში უნდა წა რმოადგინოთ ატვირთვიდან 1 თვის განმავლობაში. ვადის გასვლის შემდე გ ვალდებული ხართ, ფორმა განმეორებით ატვირთოთ ახალი საიდენტიფიკაცი ო ნომ რის მისაღებად. თუ ფორმის ა ტვირთვის შემ დეგ სააპელაციო შესაგებლის ტექს ტში რაიმე ცვლილებას შეიტანთ, ვალ დებული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვირთოთ ახალი საიდენტიფიკაცი ო ნომ რის მისაღებად. გაი თვალისწინეთ, რომ პასუხისმგებელი ხართ, ატვირთულ და ნაბეჭდი სახით წარმოდგენილ სააპელაციო შესაგებელ თა შინაარსობ რივ იდენტობაზე.40 თუ ვერ შეძელი თ ფორმის ატვი რთვა, გამ ოაგზავნეთ ი გი ელექტრონული ფოსტის მეშვე ობით. ამასთან, ვალდებული ხა რთ, ელექ ტრონული წერილის სათაურის (Subject) ველში მიუთითოთ თქვენი (მოწინააღმდე გე მხარის) სახელი და გვა რი (სახელწოდება). ფორმის ელექტრონული ფოსტი თ გამ ოგზავნის შემთხვევაში ვალდებული ხართ, მ ონიშნოთ მა რჯვენა კვადრატი.


