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..

sarCeli
administraciul saqmeze

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos

administraciul saqmeTa kolegia
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

mosarCele: SeniSvna-1
asociacia "mwvane

alternativa"

204952767 Tbilisi, 0179, faliaSvilis q.#27/29, me-2

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

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

222773 2223874 greenalt@greenalt.org
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta

mosarCelis warmomadgeneli: SeniSvna-4

nino gujaraiZe 01015010047 Tbilisi, 0179, 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

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

mopasuxe: SeniSvna-5
saqarTvelos prezidentis

administracia

Tbilisi. m. abduSeliSvilis q.#1.

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

------
alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2282736
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 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ად მინ ისტრ აციულ ი ორგანო, ფიზ იკურ ი ან იურ იდიული პ ირი, ან ორგან იზაც ია, რომელიც არ არის იურ იდიული პ ირი (მაგ. სამეწარმეო ამ ხანაგო ბა)), ვ ისაც მ იგაჩნ იათ, რომ გაქვთ მართებული მოთ ხოვნა მოპ ასუხის მიმ ართ და ს ას ამართლო წეს ით ითხოვთ ამ უფლებაში აღდგენ ას. ად მინ ისტრ აციულ სამ ართლებრივ დ ავაში ერთ ი მხარე მაინც ადმინისტრ აციული (ს აჯარო) უფლებამოსილე ბის მატ არებელი სუბიექტია.2 სასამართლო უფლებამოსილ ია, სარჩელ ი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მ იუთ ითებთ ან არას წორად მ იუთითებთ თქვენს ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ ად გილ სამყოფელზე). მ ისამ ართის შეცვლის შემთხვევ აში აღნ იშნულ ის თაო ბაზე დ აუყოვნებლ ივ უნ და შეატყობინოთ ს ას ამართლოს.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 (ნებისმიერ ი პირ ი). თუ ს არჩელის აღძვრის მომენ ტის ათვ ის აყვ ან ილი გყავთ წარმომად გენელი, სარჩელში უნდ ა მ იუთ ითოთ, როგორც თქვენი და მოპ ასუხის, ასევე, წარმომადგენლის მონ აცემები. თუ სარჩელ ი შე აქვს თქვენს წარმომ ადგენელს, მაშინ მ ან უნდა მ იუთ ითოს როგორც საკუთარ ი დ ა მოპას უხის, ასევე, თქვენი (მ არწმუნებლ ის) მონ აცემები. ამ ავე დროს, წარმომადგე ნელმა ს არჩელს უნდ ა დაურთოს წარმომ ადგენლობითი უფლებამოს ილ ების დ ამად ასტურებელ ი დოკუმენ ტი (მ აგ. დ აბადების მოწმობა, მ ინდობილობა, ამონ აწერი სამეწარმეო რეესტრიდ ან).5 მოპასუხე არის ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანო, ფ იზ იკური ან იურიდ იულ ი პ ირი, ან ორგანიზ აც ია, რომელ იც არ არ ის იურიდ იულ ი პ ირი (მ აგ. ს ამეწარმეო ამ ხან აგობა), რომელმაც მ იგაჩნიათ, რომ ხელყო თქვენ ი უფლება ან /და კ ანონ ით დაცულ ი ინტერესი.6 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს არჩელი გან უხილველად დ ატოვოს, თუ არ მ იუთითე ბთ ან არასწორ ად მ იუთითებთ მოპ ასუხის ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ 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 მოს არჩელის, მოს არჩელის წარმომ ადგენლ ის ან მოპას უხის არსებობისას, თ ითოეული მათგან ის პ ირად ი და საკონტ აქტო მონაცემები უნდა დ აიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით (იხ. ს არჩელის ს ან იმუშო ფორმა). ალტერნატიული მ ის ამართ ის, ს ამუშაო ად გილ ის დ ა ს ამუშაო ად გილ ის მ ის ამართის, ტელეფონის, ფაქსისა დ ა ელექტრონული ფოსტ ის მ ით ითება არაა სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავ აზე სწრ აფი დ ა ეფექტური მ ართლმსაჯ ულების განხორციელე ბას.
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia
saxiT:

dasabarebeli piris statusiSeniSvna-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

davis sagani
SeniSvna-11

administraciuli organos valdebuleba qmedebis ganxorcielebis Taobaze.

qvemoT miuTiTeT Tqvens kanonier interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra.

SeniSvna-12

davis arsis mokle mimoxilva

2011 wlis 19 seqtembers asociacia „mwvane alternativam“ sajaro informaciis gacemis

moTxovniT mimarTa (gancxadebis #04/09/02-17) saqarTvelos prezidentis administraciis
saqmiswarmoebisa da sakadro sakiTxTa samsaxuris ufross da moiTxova prezidentis yvela im

gankargulebis aslis gadmocema, romliTac cvlilebebi da/an damatebebi Sevida saqarTvelos

prezidentis „q. Tbilisis, rusTavisa da mcxeTis sasmeli wyliT momaragebis gaumjobesebis

RonisZiebaTa Sesaxeb“ 2008 wlis 10 aprilis #245 gankargulebaSi. saqarTvelos zogadi

administraciuli kodeqsis me-40 muxliT dadgenil vadaSi asociacia "mwvane alternativa"-s

moTxovnili sajaro informacia ar gadascemia. aRniSnulis Taobaze mosarCelis mier

administraciuli saCivari iqna wardgenili 2011 wlis 06 oqtombers saqarTvelos prezidentis

administraciis ufrosTan dadgenili wesiT, Tumca winamdebare administraciul saCivarTan

dakavSirebiT saqarTvelos prezidentis administraciis ufrosis mier miRebuli gadawyvetileba

dRemde ucnobia mosarCelisaTvis, rac faqtiurad warmoadgens uars administraciuli saCivarTan
da Sesabamisad sajaro informaciis gadmocemasTan dakavSirebiT. aRniSnuliT dairRva asociacia

"mwvane alternativas" kanonieri uflebebi da interesebi. mocemul SemTxvevaSi darRveuli

uflebis dacvis erTaderT samarTlebriv saSualebas warmoadgens administraciul sasamarTloSi

administraciuli sarCelis aRZvra.

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 პ ირის მ ით ითების ას თ ითოეული მ ათგანის სტ ატუს ი, პ ირად ი და ს აკონტ აქტო მონაცემები უნდა დ აიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ც იფრებით (იხ. ს არჩელის ს ან იმუშო ფორმა).11 დავის საგან ი არ ის თქვენ ი სას არჩელო მოთხოვნ ის სამართლებრივი არსი. ადმ ინ ისტრაც იულ ი დავ ის ს აგან ი შე იძლება იყოს: (1)ად მინ ისტრ აციულ -სამ ართლებრივ ი აქტ ის შესაბამ ისობა საქ ართველოს კანონმდებლობასთ ან; (2)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ხელშეკრულების დ ადება, შესრულება ან შეწყვეტ ა; (3)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანოს ვალდებულება ზიან ის ან აზ ღაურების, ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გამოცემ ის ან სხვ ა რაიმე ქმედების განხორციელე ბის თ აობაზე; (4)აქტ ის არ არად აღიარების, უფლების ან სამ ართალურთიერთო ბის არსებობა-არ არსებობის დად გენა; (5)ს ხვა ს აქმეები, იმ სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკ ავშირებით, რომლებიც აგრეთვე გამომდინ არეობს ადმინ ისტრ აციულ ი ს ამ ართლის კანო ნმდებლობიდან.12 აღიარებითი სარჩელ ი შე იძლება აღიძრ ას აქტის არარ ად აღიარების, უფლების ან ს ამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის დ ადგენ ის თაობაზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონ იერი ინტერეს ი. აღიარებითი სარჩელ ით სას ამართლოს ადმი მიმ ართვა დ ას აშვებია მანამ, სან ამ წამო ჭრილ ი დავ ის გამო თქვენ ი უფლება დაირღვევ ა. აღიარებით ი ს არჩელის აღძ ვრის ას უნდ ა მ იუთითოთ იმის შეს ახებ, თუ რა კანონ იერ ი ინ ტერესი გაქვთ დავის ს აგანთან დაკ ავშირებით დ ა ს არჩელის დ აკმაყოფილე ბის შემთხვევ აში, როგორ უზრუნველყო ფთ თქვენი უფლების დ აცვას. აღიარებითი სარჩელი არ შე იძლება აღიძრას, თუ თქვენ შეგიძლიათ აღძრ ათ სარჩელ ი: (1)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის ბათილ ად ცნობის ან ძალ ადაკ არგულ ად გამოცხადე ბის მოთხოვნ ით; (2)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივ ი აქტ ის გამოცემ ის მოთხოვნ ით; (3)ისეთ ი მოქმედების განხორციელე ბის ან ისეთი მოქმედების აგან თავის შეკავების მოთ ხოვნით, რომელ იც არ გულის ხმობს ინდ ივიდუალ ური ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ას.13 დავის არს ის მოკლე მიმო ხილვ ა წარმოად გენს მ აქსიმ ალურად კონკრეტულ დ ა ლაკონ ურ მით ითებას სად ავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოეცით სარჩელის არს ი, ზოგადად ის აუბრეთ იმის შესახებ, თუ რამ გამო იწვ ია ს ასამართლოსათვ ის მ იმ ართვის აუცილე ბლობა და თქვენი რომელ ი უფლება იქნ ა დარ ღვეულ ი. აღნ იშნულ ი გრაფის შევსება მ იზნად ის ახავს ს ასამართლოსათვ ის ს აქმესთან დ აკავ შირებით ინფორმაციის მ იწოდებას, რამაც ხელ ი უნდ ა შე უწყოს დავ ის არსის აღქმას ა დ ა მოსამ ართლის შინაგან ი რწმენ ის ჩამოყალიბებას. მ ოცემულ გრაფაში ს იმბოლოთა რ აოდენობა შეზ ღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 3200 სიმბოლო - 40 ხაზ ი).
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davis faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15 SeniSvna-16

1. faqtobrivi garemoeba

2011 wlis 19 seqtembers asociacia „mwvane alternativa“–m sajaro informaciis gacemis
moTxovniT mimarTa (gancxadebis #04/09/02-17) saqarTvelos prezidentis administraciis

saqmiswarmoebisa da sakadro sakiTxTa samsaxuris ufross da moiTxova prezidentis yvela im

gankargulebis aslis gadmocema, romliTac cvlilebebi da/an damatebebi Sevida saqarTvelos

prezidentis „q. Tbilisis, rusTavisa da mcxeTis sasmeli wyliT momaragebis gaumjobesebis

RonisZiebaTa Sesaxeb“ 2008 wlis 10 aprilis #245 gankargulebaSi.

mtkicebuleba:

danarTi 1. asociacia „mwvane alternativas“ 2011 wlis 19 seqtembris gancxadeba.

2. faqtobrivi garemoeba

2011 wlis 19 seqtembris gancxadebiT dadgenili da dadasturebulia, rom asociacia „mwvane

alternativas“ mier 2011 wlis 19 seqtembers moTxovnili  sajaro informacia ar saWiroebda

arc a) sxva dasaxlebul punqtSi arsebuli misi struqturuli qvedanayofidan an sxva sajaro

dawesebulebidan informaciis moZiebasa da damuSavebas; b) mniSvnelovani moculobis erTmaneTTan

daukavSirebeli calkeuli dokumentebis moZiebasa da damuSavebas; g) sxva dasaxlebul punqtSi

arsebul mis struqturul qvedanayofTan an sxva sajaro dawesebulebasTan konsultacias,

miuxedavad amisa, asociacia „mwvane alternativas“ dRemde ar miuRia raime Setyobineba

informaciis mowodebisaTvis damatebiTi vadis saWiroebis Sesaxeb  da arc  moTxovnili sajaro

informacia, rac  warmoadgens administraciuli organos gadawyvetilebas gancxadebiT
moTxovnili sajaro informaciis gacemaze uaris Sesaxeb.

mtkicebuleba:

3. faqtobrivi garemoeba
asociacia "mwvane alternativa" ar daeTanxma saqarTvelos prezidentis administraciis

saqmiswarmoebisa da sakadro sakiTxTa samsaxuris ufrosis uars (umoqmedobaSi gamoxatuls)

asociacia „mwvane alternativasTvis" 2011 wlis 19 oqtombris gancxadebiT moTxovnili sajaro

informaciis gacemis Sesaxeb da 2011 wlis 06 oqtombers administraciuli saCivari waradgina

saqarTvelos prezidentis administraciis ufrosTan da moiTxova: 1. daevalos saqarTvelos

prezidentis administraciis saqmiswarmoebisa da sakadro sakiTxTa samsaxurs  asociacia „mwvane

alternativa“–sTvis mis mier  2011 wlis 19 oqtombris gancxadebiT moTxovnili sajaro

informaciis – prezidentis yvela im gankargulebis aslis gadmocema, romliTac cvlilebebi

da/an damatebebi Sevida saqarTvelos prezidentis „q. Tbilisis, rusTavisa da mcxeTis sasmeli

wyliT momaragebis gaumjobesebis RonisZiebaTa Sesaxeb“ 2008 wlis 10 aprilis #245
gankargulebaSi;  2. sajaro informaciis gacemaze pasuxismgebeli piris disciplinuri

pasuxismgeblobis sakiTxis ganxilva kanoniT dadgenili wesiT da Sesabamisi RonisZiebebis

gatareba, momavalSi msgavsi darRvevebis Tavidan acilebis mizniT;

mtkicebuleba:

danarTi 2. 2011 wlis 06 oqtombris administraciuli saCivari.

4. faqtobrivi garemoeba

asociacia "mwvane alternativas" saqarTvelos prezidentis administraciam  dRemde ar acnoba
administraciuli saCivris ganxilvis Sedegebis Sesaxeb da arc moTxovnili sajaro informacia

14 ფაქტობრივ ი გარემოება არის ერთ ი კონკრეტული მოვლენ ა, რომელიც მო ხდა თქვენს ა დ ა მოპას უხეს შორ ის ს ადავო ურთ იერთობის ას (მაგ. უარი ადმ ინის ტრაც იული აქტ ის გამოცემაზე). წინ ამდებარე გრაფ ა წარმო ადგენს , ,დავ ის არსის მოკლე მ იმოხილვ ის” ერთგვ არ რეზიუმ ირებას, სად აც პუნქტობრ ივად უნდა მიუთ ითოთ იმ კონკრეტულ გარემოებე ბზე, რომლებიც თქვენ მ იგაჩნ იათ მნ იშვ ნელოვნად თქვენ ი მოთხოვნ ის დ ასას აბუთებლად დ ა მ იზნად ის ახავთ, ს ასამ ართლოს ყურად ღება მ იაპყროთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახდეს სას ამ ართლო მსჯელობის საგან ი და რომელთა დად ასტურების შემთხვევ აში თქვენი ს ასარჩელო მოთხოვ ნა დ ასაბუთებულ ად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა გან საზ ღვროთ, რომელი ფ აქტობრივ ი გარემოებები დაედოს საფუძვლ ად თქვენს ს ასარჩელო მ ოთხოვნას. ამავე დროს, არ მ იუთითოთ იმ ფაქტობრ ივ გარემოებებზე, რომლებს აც ს აქმის ათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან /და არ შეუძლ იათ გავლენა მო ახდ ინონ დ ავის გადაწყვეტ აზე. ამგვ არ ფაქტობრ ივ გარემოებებს ს ას ამართლო არ მ იიღე ბს მხედველობაში. პ არალელურ ად, სასამ ართლო უფლებამოს ილია ს აკუთარ ი ინიც იატ ივ ითაც შე აგროვოს ფაქტო ბრივ ი გარემოებები.15 ფაქტობრივ ი გარემოების ნ ამდვ ილობა დ ასტ ურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თ ითოეული ფაქტობრ ივი გარემოების დას ადას ტურებლად ვალდე ბული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვ ის ცნობილ ი ყველა მტკ იცებულების შეს ახე ბ. ამასთ ან, თ ითოეულ მტკიცებულებასთ ან დ აკავ შირებით მ იუთ ითეთ იმ გვერდზე, მ უხლზე, პ უნქტზე, აბზ აცსა თუ წინადადებაზე, ს ად აც თქვენთვის მნიშვნელოვან ი ინფორმაც იაა მოცემულ ი. იმ შემთხვევ აში, თუ თქვენ, საპ ატ იო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სარჩელთან ერთად მ ტკიც ებულების წარმოდ გენას, ვალდე ბული ხართ, ამ მტკიცე ბულების დ ასახელების გასწვრ ივ მ იუთ ითოთ სტანდ არტულ ი ტექსტ ი (,,წარმოვად გინე შუამდგომლობა”) დ ა წარმოადგინოთ შესაბამ ისი შუამდგომლობა მ ტკიცებით შუამდ გომლობათ ა ნ აწილ ში. წინააღმდეგ შემთ ხვევაში ჩ აითვლება, რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულება არ არსე ბობს, რაც მნ იშვნელოვნ ად გაზრდის თქვენი სას არჩელო მოთხოვნ ის დ აუს აბუთებლ ად მ იჩნევ ისა და, შესაბამ ის ად, მ ის დ აკმაყოფ ილებაზე უარ ის თქმ ის ალბათობის ხარ ისხს. პარ ალელურად, სას ამ ართლო უფლებამოსილ ია საკუთ არი ინ იც იატ ივ ითაც შე აგროვოს მ ტკიცებულე ბები. თუ კ ანონით სხვ ა რამ არ არის
დადგენ ილი, ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის არ არა აქტად აღიარების, ბათილ ად ცნობის ან ძალ ადაკ არგულ ად გამოცხადების შესახებ დ ავაში, მტკიცების ტ ვირთ ი ეკისრება იმ ადმ ინ ისტრაც იულ ორგანოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.16 ფაქტობრივ ი გარემოებები უნდა ჩ ამო აყალ იბოთ ნათლ ად დ ა ლაკონურ ად. ფაქტობრ ივი გარემოებე ბი მ იეთ ითება ს ათით აოდ (პუნქტობრ ივად) დ ა ინომრე ბა თ ანმიმდევრულად, არაბული ც იფრებით. მხოლოდ განს აკუთრებით გამონ აკლის შემთხვევ აში, როდესაც გარემ ოებები ისე არ იან ერთმანეთთან დ აკავ შირებული, რომ მ ათი ც ალ-ცალკე მ ით ითება შეუძლებელ ია, გართულდება რაიმე მოვლენ ის ან ფაქტ ის აღქმ ა და მოვლენის არს ის წვდომ ა, შეს აძლებელ ია, ერთ პუნქტ ში რ ამდენიმე გარემოების მ ით ითება. თ ითოეული ფაქტობრივი გარემოების ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ გარემოების შინაარსს დ ა ამ გარემოების დ ამად ასტ ურებელ მტკიცებულებათ ა ნუს ხას. მტკიცე ბულებები ერთმანეთ ისაგან გამოიყოფა აბზ აცებით და ინომრება ან ბან ის მ იხედვ ით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსე ბობს შვ იდი ფაქტობრ ივი გარემოების დ ასაფ იქსირებელ ი გრაფა. შვიდ ზე მეტი ფაქტობრივი გარემოების მ ითითების ას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტ ილ ი (იხ. სარჩელ ის ს ანიმ უშო ფორმა). ფაქტობრ ივ ი გარემოების შინ აარს ის თ ითოეულ გრაფ აში სიმბო ლოთა რაოდენობა შეზღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 1200 სიმ ბოლო - 15 ხაზ ი).
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gadasca.

mtkicebuleba:

5. faqtobrivi garemoeba

mtkicebuleba:

6. faqtobrivi garemoeba

mtkicebuleba:

7. faqtobrivi garemoeba

mtkicebuleba:

...
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sasarCelo moTxovna da misi samarTlebrivi safuZvlebi
SeniSvna-17 SeniSvna-18 SeniSvna-19

1. sasarCelo moTxovna

daevalos saqarTvelos prezidentis administracias sajaro informaciis - saqarTvelos
prezidentis 2008 wlis 10 aprilis #245 gankargulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis

Sesaxeb saqarTvelos prezidentis yvela gankargulebis gadmocema, romlis safuZvelzec

saqarTvelos mTavrobas, saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros, q.Tbilisis

mTavrobasa da Sps "maltipleqs enerji limiteds" Soris 2008 wlis 14 maiss dadebul

xelSekrulebaSi Sevida cvlilebebi.

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-3, 37-e, me-40 muxlebi; saqarTvelos

administraciuli saproceso kodeqsis 24-e, 33-e prima muxlebi.

adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-10 muxlis Tanaxmad yvelas aqvs gamoxatvis

Tavisufleba. Ees ufleba moicavs adamianis Tavisuflebas hqondes mosazrebani, miiRos da

gaavrcelos informacia da ideebi.

saqarTvelos konstituciis 24-e muxlis Tanaxmad yovel adamians aqvs ufleba Tavisuflad

miiRos da gaavrcelos informacia, gamoTqvas da gaavrcelos Tavisi azri zepirad, werilobiT

an sxva saSualebiT.

saqarTvelos konstituciis 41-e muxlis Tanaxmad yovel moqalaqes aqvs ufleba kanoniT

dadgenili wesiT gaecnos saxelmwifo dawesebulebaSi masze arsebul informacias, agreTve iq

dacul sxva oficialur dokuments, Tu isini ar Seicavs saxelmwifo, profesiul an komerciul

saidumloebas. asociacia "mwvane alternativas” mier moTxovnili sajaro informacia ar

ganekuTvneba saxelmwifo, profesiul da komerciul saidumloebas.

szak-is mesame muxli adgens amave kodeqsis gavrcelebis sferos saxelmwifo organoebze.

aRniSnuli muxlis nawilebi akonkreteben im administraciul organoTa da maT saqmianobaTa

CamonaTvals, romlebzec vrceldeba ama Tu im SezRudviT an ar vrceldeba aRniSnuli kodeqsis

normebi. szak-is 3.4 muxliT imperatiulad aris gansazRvruli aRmasrulebeli xelisuflebis

organoTa is saqmianobebi, romlebzedac ar vrceldeba am kodeqsis moqmedeba. maT Soris

aRniSnuli ar aris saqmianoba saqarTvelos prezidentis mier sajaro informaciis gacemasTan

dakavSirebiT.

miTiTebuli normebis Sinaarsidan gamomdinare, sarCeli saqarTvelos prezidentis
administraciisaTvis sajaro informaciis - saqarTvelos prezidentis 2008 wlis 10 aprilis

#245 gankargulebaSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Sesaxeb saqarTvelos prezidentis

yvela gankargulebis gadmocemis Sesaxeb, romlis safuZvelzec saqarTvelos mTavrobas,

saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros, q.Tbilisis mTavrobasa da Sps "maltipleqs

enerji limiteds" Soris 2008 wlis 14 maiss dadebul xelSekrulebaSi Sevida cvlilebebi -

faqtobrivi da samarTlebrivi TvalsazrisiT dasabuTebulia da eqvemdebareba dakmayofilebas.

2. sasarCelo moTxovna

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

17 სარჩელი შე იძლება აღიძრას: (1) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის ბათ ილად ცნო ბის ან ძ ალად აკარ გულად გამოც ხადების მოთ ხოვნით; (2) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ის მოთხოვ ნით; (3)ისეთი მოქმედების გან ხორციელების ან ისეთ ი მოქმ ედების აგან თავ ის შეკ ავების მოთხოვნ ით, რომელიც არ გულ ისხმო ბს ინდივ იდუალური ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გამოცემას. გაითვ ალის წინეთ, რომ ს ას ამართლო არ არის უფლებამოს ილ ი, გასცდეს ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფარ გლებს, მ აგრამ იგი არ არ ის შებოჭილი თქვენ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფორმულ ირებით. პროცეს ის დაჩქ არების მიზნით, მოს ამ ართლეს შეუძლ ია დ აგე ხმაროთ მოთხოვნ ის ტრ ანსფორმირებაში. მოთხოვნ ის მ იუთითე ბლობა წარმოად გენს ს არჩელის ხარვეზს.18 სამართლებრივი ს აფუძვლები არის იმ ნორმ ათა ერთობლიო ბა, რომლებზეც ამყარე ბთ თქვენს სას არჩელო მოთხოვნას. ნორმათ ა შინაარსი გამომდ ინ არეობს ს ამართლებრივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდ ან და სხვ. ნორმ ათა შინ აარს ი შეგიძლ იათ განმ არტოთ თავ ისუფლ ად, თქვენს მოსაზრებებზე, ს ას ამართლო გადაწყვეტილე ბებსა და პრ აქტიკ აზე, ს აერთაშორისო ს ტანდ არტებზე, უცხოურ კანონ მდებლობასა დ ა სხვა ს ახის არგუმენტე ბზე მ ითითებით. ს ამართლებრივი ს აფუძვლები იურიდიულ ად უნდ ა ამართლებდეს ს ას არჩელო მოთხოვნას . სამართლებრ ივ ი საფუძ ვლების მით ითება სავ ალდებულო არ არ ის, თუმც ა გეძლევ ათ შესაძლებლობა, სას ამ ართლოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენ ტაც ია მ იაწოდოთ, რათა დ აარწმუნოთ იგი თქვენი მოთხოვ ნის მართებულობაში.19 თითოეული ს ას არჩელო მოთხოვნა დ ა მ ისი სამ ართლებრივ ი ს აფუძვლები უნდ ა ჩამო აყალ იბოთ ნ ათლად დ ა ლაკონ ურად. ს ასარჩელო მოთხოვნე ბი მიეთ ითება ს ათ ითაოდ (პუნქტობრ ივად) დ ა ინომრება თ ანმ იმდევრულად არაბული ც იფრებით. თ ითოეულ ი სას არჩელო მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვ ნას ა და მით ითებას ამ მოთხოვნის სამ ართლებრივ საფუძვლე ბზე. მოცემულ ფორმაში არსებობს ს ამ ი სას არჩელო მოთხოვნ ის დ ასაფ იქსირებელ ი გრაფ ა. ს ამზე მეტ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის მ ითითე ბის ას ვ ალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტ ილი (იხ. სარჩელ ის სანიმ უშო ფორმა).



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

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

3. sasarCelo moTxovna

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

.

...
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mtkicebiTi Suamdgomlobebi
SeniSvna-20

mowme faqtobrivi garemoeba(ebi)

eqsperti faqtobrivi garemoeba(ebi)

specialisti faqtobrivi garemoeba(ebi)

SeniSvna-21

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, mtkicebulebaTa warmodgenis gadavadebis Taobaze.

SeniSvna-22

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.

SeniSvna-23

sxva saxis Suamdgomlobebi
SeniSvna-24

1. moTxovna

argumentacia:

2. moTxovna

argumentacia:

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

diax vis? romeli enis mcodne?
ara

...

20 შუამდ გომლობა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვ ნით. შუამდ გომლობა უნდა იყოს დ ასაბუთებულ ი, მ ასში კონკრეტულად უნდა მ იეთ ითოს მოთხოვნ ა და მ ის ი არ გუმენტ აცია, რომელიც უნდა შეეხე ბოდეს შუამდგომლობაში დასმულ ს აკითხთ ან უშუალო კ ავშირში მყოფ გარემოებებს. მტკიცებით ი შუამდგომლობე ბი შეეხება მტკ იცებულებებს .21 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, ხოლო მარჯვენ ა მხარეს - დ ავის იმ ფ აქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებს აც მიგაჩნ იათ, რომ დაადას ტურებენ აღნ იშნ ული პ ირები.22 თუკი საპ ატ იო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას , შეგიძლ იათ იშუამდგომლოთ ს ასამართლოს წინაშე, რათა მან მო გცეთ გონივრული ვ ად ა მის წარს ადგენ ად. ვ ალდებულ ი ხართ, შუამდგომლობაში მ იუთითოთ: (1)მტკ იცებულების დასახელება; (2)წარმოდგენის შე უძლებლობის ს აპატ იო მ იზეზ ი; (3)გონივრულ ი ვ ადა მის წარმოს ადგენ ად. თითოეულ ამგვ არ მტკ იცებულებასთან მიმ ართებით შუამდგომლობები მ იეთითება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თან მიმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.23 თუკი საკუთ არი ძ ალებით ვერ შეძელით მტკიცებულების მიღება იმ პირ ის აგან, ვისთან აც ეს მტკ იცებულება იმყოფება, შე გიძლ იათ იშუამდ გომლოთ სას ამართლოს წინ აშე, რათ ა ს ასამ ართლომ გამოითხოვოს იგი. ვ ალდებულ ი ხართ, შუამდგომლო ბაში მ იუთ ითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დ ავის იმ ფ აქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკ იცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი დ ა გვ არი (ს ახელწოდება) და მის ი ს აცხოვრებელ ი ად გილ ი (ფაქტობრ ივი ადგილს ამყოფელი); (4)რა ს აფუძვლ ით გეთქვათ უარი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვ არაუდ ი, რომ მტკ იცებულება თქვენ მ იერ მით ითებულ ი პირ ის ხელთაა. თითოეულ ამგვ არ მტკიცებულებასთან მ იმ ართებით შუამდ გომლობები მიეთ ითება სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინო მრება თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.24 ამ გრ აფაში შეგიძლ იათ ჩ აწეროთ ნებისმიერ ი სხვა ს ახის შუამდ გომლობა (მ აგ. საქმეში მეს ამე პირ ის ჩ აბმ ის თაობაზე). თითოეულ ი შუამდ გომლობა უნდა მიუთ ითოთ ნათლ ად და ლაკონურად . მოთხოვნები მ იეთითება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თანმ იმ დევრულად, არ აბულ ი ციფრებით. თითოეულ ი მოთხოვნ ის ტექს ტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვ ნის შინ აარსს და მ ის არგუმენ ტაც იას. მოცემულ ფორმაში არსებო ბს ორი შუამდ გომლობის დას აფიქს ირებელ ი გრაფ ა. ორზე მეტ ი შუამდგომლობის მ ითითე ბის ას ვ ალდებული ხართ, დ აიცვ ათ ფორმის შევსე ბის იგივე სტილ ი.
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sarCelis fasi
SeniSvna-25

— araqonebrivi lari

saxelmwifo baJi
SeniSvna-26

— 100 (asi) 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-27

gamoiyeneT Tu ara, sasamarTlosaTvis momarTvamde, administraciuli saCivris erTjeradad

wardgenis SesaZlebloba?

diax mtkicebuleba:

ara radgan

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: sajaro informaciis gacemis pirobiT.

ara radgan
SeniSvna-28

25 სარჩელის (დავ ის ს აგნის) ფასი არის პროცესუალური ინს ტრუმენტ ი, რომელიც ე ხმარება სასამ ართლოს სარჩელზე გად ასახდელი ს ახელმ წიფო ბაჟის ოდენობის განსაზ ღვრ აში. სარჩელ ის ფას ის დ აან გარ იშების წეს ი მოცემულ ია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის 41-ე მუხლში.26 სახელმწიფო ბაჟ ი არის შენატ ან ი საქ ართველოს ბიუჯეტში, ს ასამ ართლო პროცესის წარმართვ ისათვ ის. ს ახელმ წიფო ბაჟის ოდენობები დად გენილ ია სამოქ ალაქო ს აპროცესო კოდექსის 39-ე დ ა ,,ს ახელმწიფო ბაჟის შესახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე-4 მუხლებით. სახელ მ წიფო ბაჟ ის ოდენობა პ ირველი ინსტ ანციის ს ას ამართლოში არ უნდა აღე მატებოდეს ფიზ იკურ პირთ ათვის 3000 ლ არს, ხოლო იურიდ იულ პ ირთათვ ის - 5000 ლარს. ვალდებული ხართ, ს არჩელს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულ ად გად ახდ ის დამად ასტურებელ ი დო კუმენტი ან მ იუთითოთ, რომ კანონი გათ ავისუფლებთ მისი გად ახდ ის აგან, ან წარმო ადგინოთ შუამდგომლობა ბაჟის გად ახდის აგან გათავ ისუფლების, მ ის ი ოდენობის შემც ირების ან /და გად ახდ ის გად ავადების მოთხოვნ ით. წინააღმდეგ შემთ ხვევაში, თქვენს სარჩელზე დადგინდება ხარვეზი დ ა ს ასამ ართლო არ მ იიღებს მას წარმოებაში აღნ იშნულ ი ხარვეზ ის აღმოფხვრ ამდე.27 შემთხვევები, როდესაც კ ანონი გათ ავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟ ის გად ახდ ისაგან დადგე ნილ ია სამოქალ აქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ადმინისტრ აციული ს აპროცესო კოდექსის მე-9 დ ა ,,ს ახელმ წიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კ ანონის 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.28 დააფიქს ირეთ თქვენი პოზ იცია ს აქმის მორიგე ბით დ ამთავრებასთან დაკ ავშირებით. თ ანხმო ბის შემთხვევ აში მიუთითეთ, თუ რ ა პირობებით ხართ თან ახმ ა მორიგებაზე. უარის შემთხვევ აში ვალდებული ხართ, დ აას აბუთოთ თქვენ ი უარი (მ იუთითოთ უარის მო ტივე ბზ ე). ადმინ ისტრ აციულ ი ორგანო მხოლოდ იმ შემთ ხვევაშია უფლებამოსილ ი ს აქმე მორიგე ბით დ აამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქ ართველოს კანონმდებლო ბას.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan dava mosarCelisaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania.ara
SeniSvna-29

ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

25 wuTze meti radgan dava gansakuTrebuli mniSvnelobis mqonea.

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?

I sxdomaSi radgan saxezea administraciuli organos mier sajaro uflebamosilebis

ganxorcieleba  kanondarRveviT.
SeniSvna-30

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

diax

radganara

SeniSvna-31

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-32

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-33 SeniSvna-34

danarTi 1. asociacia "mwvane alternativas" 2011 wlis 19 seqtembris gancxadeba. 1 (erTi)

furceli.

danarTi 2. 2011 wlis 6 oqtombris administraciuli saCivari. 8 (rva) furceli

danarTi 3. amonaweri samewarmeo reestridan. 2 (ori) furceli.

danarTi 4. mindobiloba. 1 (erTi) furceli.

danarTi 5. saxelmwifo baJis qviTari. 1 (erTi) furceli.

furclebis saerTo raodenoba — 13

..

29 წარმოადგინეთ თქვენ ი მოსაზრება ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გარეშე განხილვ ის თაობაზე. ზეპ ირი მოსმენის გარეშე საქმ ის გან ხილვ ა მნ იშვნელოვნ ად უწყო ბს ხელს დ ავ ის სწრაფ ად გადაწყვეტას , ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მოპ ასუხის თ ანხმო ბის შემთ ხვევაში ს ასამართლო უფლებამოსილ ია, მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე გან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე.30 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 მთ ავარ ი სხდომის უშუალოდ თქვენთვის განკუთვნ ილ ი ნაწილ ი. თუ ირჩევთ 25-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მე ტ სხდომ ას, ვ ალდებულ ი ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომ არეობს თქვენი ს აქმის სპეციფ იკური ს ირთულე. ამასთ ან, გაითვალ ისწინეთ, რომ სას ამ ართლოსათვის სავ ალდებულო არაა თქვენ მიერ მ ითითე ბული დრო და ს ხდომათ ა რაოდენობა.31 დაჩქარებულ ი წეს ით საქმ ის გან ხილვ ის დროს ს ასამ ართლო უფლებამოს ილ ია: (1)შე ამოკლოს მოპას უხის მ იერ თავ ისი შესაგებლ ის ან შეგებე ბული სარჩელის წარდ გენის ვად ა; (2)მესამე პ ირს არ გან უსაზღვროს ვ ადა სარჩელზე ს აკუთარ ი მოსაზრებე ბის წარდ გენის ათვ ის; (3)არ დაად გინოს მხარეების მ იერ ექსპერტის დან იშვნ ასთან დაკ ავშირებით ს აკუთარ ი მოს აზრებების წარდგენის ვად ა; (4)შეუმოკლოს მ ხარეებს ექსპერტ ის დასკვნასთ ან დ აკავშირებით საკუთ არი მოს აზრებების წარდგენ ის ვ ადა.32 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.33 ვალდებულ ი ხართ, სარჩელს დ აურთოთ მასში მ ითითებული ყველ ა მტკ იცებულება, გარდა იმ შე მთხვევ ისა, როდეს აც, საპ ატ იო მ იზეზ ის გამო, ვერ ახერხებთ მ ათ წარმოდ გენას დ ა აღნ იშნ ულის თ აობაზე მ იუთითეთ მტკ იცებით შუამდგომლობათა ნ აწილში. წერილო ბით ი მტკ იცებულებები, როგორც წეს ი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნ ის ს ახით. თუ წერ ილობითი მ ტკიცებულე ბის დედ ან ი უცხო ენ აზე ა შედგენ ილ ი, იგი უნდა ით არგმნოს ქართულ ად (აფხაზეთში შეს აძლებელ ია აფხაზური თ არგმ ანიც). ნორმ ატ იული მას ალის დართვა სარ ჩელზე მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლ ის შემთ ხვევებშია გამართლებულ ი. თანდ ართულ ი საბუთები იწერება ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრება თან მიმდევრულ ად, არაბული ც იფრებით (მ აგ. დ ანართ ი 1, დ ანართ ი 2, ...). თ ითოეული ს აბუთ ის გასწვრ ივ მ იუთითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუსხის დ ასრულების შემდე გ - ფურცლების საერთო რაოდენობაზე. თ ითოეულ თანდ ართულ საბუთს ზედ ა მარჯვე ნა კუთ ხეში უნდა წააწეროთ - ,,დ ანართ ი X”. დ ან ართის ნომერ ი უნდ ა ემთხვეოდეს ს არჩელის ფორმ აში დაფ იქსირებულ რიგითო ბას.34 სასამ ართლოს უნდ ა წარუდ გინოთ სარჩელის ა დ ა თანდ ართული საბუთების იმდენ ი ასლი, რამდენ ი მოპ ასუხეც არის საქმეში. წინ ააღმდეგ შემთხვევ აში თქვენს სარჩელზე შე საძლო ა დად გინდე ს ხარვეზი დ ა ს ასამ ართლო არ მ იიღებს მას წარმოებაში აღნ იშნულ ი ხარვეზ ის აღმოფხვრამდე.



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

veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge
10

sarCelis formaluri gamarTuloba
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT sarCelis formalur (da ara

Sinaarsobriv) mxares. gaiTvaliswineT, rom nebismieri pirobis daucveloba SesaZloa gaxdes Tqvens
sarCelze xarvezis dadgenisa da SemdgomSi mis miRebaze uaris Tqmis safuZveli.

diax ara

1. miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT sarCeli.

2. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis
saxeli, gvari (saxelwodeba) da ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli).

3. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis

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 davis sagani.

6. miTiTebulia sarCelis fasi.

7. miTiTebulia Tqveni (sasarCelo) moTxovna.

8. miTiTebulia sarCelisaTvis TandarTuli sabuTebis nusxa.

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

gamarTlebuli.

10. sarCels 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. sarCels erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli dokumenti (Tu

sarCeli Seaqvs warmomadgenels).

13. sarCeli xelmowerilia.

14. sarCeli da TandarTuli dokumentebi warmodgenilia imdeni asliT, ramdenic

mopasuxea.
mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis

sarCeli formalurad

gamarTulia:

sarCeli formalurad araa

gamarTuli: xelmowera saxeli da gvari

punqtebis CamonaTvali

atvirTvis bmuli:
SeniSvna-35

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

saidentifikacio nomeri:
SeniSvna-36 SeniSvna-37 el. fosta: 1st.instance@court.ge

....

35 სარჩელის ფორმის ატვ ირთვა ე ხმარება ს ასამ ართლოს თქვენი ს აქმ ის დროულ და ხარ ისხიან განხილვაში. ფორმა უნდ ა ატვირთოთ მ ისი სრულ ად შევ სების შემდეგ. თ უ გაქვთ ,,Word 2007” , დადექ ით ისრ ით (კურსორით) შუა გრაფ აში მით ითებულ ბმულზე, კლავ იატურაზ ე დააჭირეთ Ctr l-ს დ ა მაუსზე - მ არცხენ ა ღილაკს . თუ გაქვთ ,,Word 2003”, დააკოპირეთ დ ა შედ ით მარჯვენ ა მხარეს მ ითითებულ ბმულზე. შედეგად მოხვდებით ს ასამართლოს ვებ-გვერდზე, სად აც შეძლებთ თქვენ მ იერ შევსებული ფორმ ის ატვირთვ ას. ატვირთვ ის დ ასრულებისთ ანავე თქვენს ფორმ ას ავ ტომატ ურად მ იენ იჭება ს აიდენ ტიფ იკაც იო ნომერი, რომელიც უნდა ჩ აწეროთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრაფ აში.36 საიდე ნტიფ იკაც იო ნომერი არის გან უმეორებელი, 7-სიმბოლოიან ი კოდი. ს არჩელის ნაბე ჭდ ი და ხელმოწერილ ი ვ არიანტ ი სას ამ ართლოში უნდ ა წარმოად გინოთ ატვ ირთვიდ ან 1 თვ ის განმ ავლობაში. ვად ის გასვლ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, ფორმა განმეორებით ატვ ირთოთ ახალ ი საიდენტ იფიკ აციო ნომრ ის მ ისაღებად. თუ ფორმ ის ატვირთვ ის შემდე გ სარჩელ ის ტექსტში რაიმე ცვლ ილებას შე იტანთ, ვალდებული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვ ირთოთ ახალი საიდენტ იფიკ აციო ნომრ ის მ ისაღებად. გაითვ ალ ისწინეთ, რომ პასუხისმგებე ლი ხართ, ატვ ირთული და ნ აბე ჭდი სახით წარმოდგენ ილ ს არჩელთა შინაარსობრივ იდენტო ბაზე.37 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 (მოსარჩელის) ს ახელ ი დ ა გვ არი (სახელწოდება). ფორმის ელექტრონული ფოსტით გამო გზავნ ის შემთხვევ აში ვალდე ბული ხართ, მონ იშნოთ მ არჯვენ ა კვადრატი.



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

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

asociacia "mwvane alternativas"

aRmasrulebeli direqtori nino gujaraiZe.
24/11/2011 w.

xelmowera xelmomweris saxeli da 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.

.


