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saapelacio 

saCivari 
administraciul saqmeze 

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 
administraciul saqmeTa kolegia 

mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis 

 
 

Stampis adgili 

 

 
apelanti: SeniSvna-1 
a(a)ip "mwvane alternativa" 204952676 Tbilisi, 0179, faliaSvilis q. 27/29, bina13 
saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-2 

            
alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

      2 29 27 73      2 22 38 74  greenalt@greenalt.org 
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

apelantis warmomadgeneli: SeniSvna-4 
nino gujaraiZe       თბილისი, 0179, ფალიაშვილის 27/29, ბინა 

13 
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri 
 

piradi nomeri ZiriTadi misamarTi 

      თბილისი, 0179, ფალიაშვილის 27/29, ბინა 13 
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

      2 29 27 73       2 22 38 74  ngujaraidze@greenalt.org 
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mowinaaRmdege mxare:  SeniSvna-5 
1. q. Tbilisis 

municipalitetis meria 

2. q.Tbilisis 

municipalitetis meriis - 

ssip Tbilisis arqiteqturis 

samsaxuri 

      1. Tbilisi, 0160, Jiuli Sartavas q. 7 

2. Tbilisi, 0160, Jiuli Sartavas q. 7      

saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-6 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

sakontaqto piri: SeniSvna-7 
                        
saxeli, gvari saxlis tel. mobiluri eleqtronuli fosta 

SeniSvna-8 
formasTan dakavSirebiT kiTxvis, SeniSvnis an rekomendaciis arsebobis SemTxvevaSi SegiZliaT dagvikavSirdeT 
nomerze (995 32) 227-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge 
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge 

,,, 

                                                           

1 აპელანტი ხართ თქვენ (ყოფილი მოსარჩელე, მოპასუხე ან ადმინისტრ აციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2  ნაწილით გათვალისწინებული მესამე პირი), ვინც ასაჩივრებთ პირველი ინსტანციის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას თბილისის ან ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოში.  2 სასამართლო უფლებამოსილია, სააპელაციო საჩივარ ი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთითებთ ან არ ასწორად მიუთითებთ თქვენს ძირითად  მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შე ატყობინოთ სასამართლოს. 
3 ,,ალტერნატიული მისამართის ” ველში მიეთითება ის  ადგილი, რომელსაც ძირით ადი მისამართის (ფაქტობრ ივი ადგილსამყოფლის) თანადროულად იყენე ბთ ჩვეულებრივ საც ხოვრებლად (საქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვენთან დაკ ავშირება.  4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერ ი (მაგ.  მშობლები) ან გარ იგებისმიერი წარმომადგენელი (მხოლოდ ადვოკატი). თუ სააპელაციო საჩივრ ის აღძვრ ის მომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმომადგენელი, სააპელაციო საჩივარში უნდა მიუთითოთ როგორც თქვენი და მოწინააღმდეგე მხარ ის, ასევე, წარმომადგენლის მონაცემები. თუ სააპელაციო საჩივარ ი შე აქვს თქვენს წარმომადგენელს,  მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარ ი და მოწინააღმდეგე მხარის, ასევე,  თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემე ბი. ამავე დროს, წარმომადგენელმა სააპელაციო საჩივარს უნდა დაურთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა (ორდერი), ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან). ადვოკატი ვალდებულია, წარმოადგინოს საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობაც.  
5 მოწინააღმდეგე მხარე არის ყოფილი მოსარჩელე, მოპასუხე ან/და ადმინისტრ აციული საპროცესო კოდექსის მე-16  მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალიწინებული მესამე პირ ი, ვის სასარგებლოდ გამოტანილ გადაწყვეტილებასაც ასაჩივრებთ სააპელაციო წესით.  6 სასამართლო უფლებამოსილია, სააპელაციო საჩივარ ი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთითებთ ან არ ასწორად მიუთითებთ მოწინააღმდეგე მხარ ის ძირითად  მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე). 
7 საკონტაქტო პირად შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე, რომელიც არ მონაწილეობს დავაში, მაგრ ამ, ნათესაურ ი, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინარე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლოს თქვენთან დაკ ავშირებაში. საკონტაქტო პირის მითითება არ არის სავალდებულო, თუმც ა შედის თქვენსავე ინტერესში, რ ადგან  ხელს უწყობს დავის დროულ განხილვას .  8 ორი ან მეტი აპელანტის, აპელანტის  წარმომადგენლის ან მოწინააღმდეგე მხარ ის არსებო ბისას, თითოეული მათგანის პირ ადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერ ით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით (იხ. სააპელაციო საჩივრ ის  სანიმუშო ფორმა). ალტერნატიული მისამართის , სამუშაო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელეფონის, ფ აქსისა და ელექტრონული ფოსტის მითითება არ აა სავალდებულო, თუმც ა ხელს უწყობს თქვენს დავაზე სწრაფ ი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
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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: miranda eremaZe 

saqmis nomeri: 3/485-14 

miRebis TariRi: 2016 wlis 2 marti  

 

 

gadawyvetilebas vasaCivreb: 

srulad    

nawilobriv   
romel nawilSi?  
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiis 2016 wlis 2 martis 

gadawyvetilebis sarezolucio nawilis me-2 da me-3 punqtebis nawilSi. arasworia  sarCelis 

nawilobrivi dakmayofileba, nacvlad sask-is 32-e muxlis 1-li  nawilisa, amave muxlis me-4 

nawilis gamoyeneba da nacvlad gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqtebis baTilad 

cnobisa, sadavo sakiTxis gadauwyvetlad q.Tbilisis meris 2013 wlis 24 ivlisis #1592 

gankargulebis, q.Tbilisis meriis arqiteqturis samsaxuris 2013 wlis 20 seqtembris #909795 
brZanebis baTilad cnoba da mopasuxe administraciuli organoebisaTvis davaleba saqmisaTvis 

arsebiTi mniSvnelobis mqone garemoebebis gamokvlevisa da Sefasebis Semdeg axali individualur 

samarTlebrivi aqtebis gamocema, ramdenadac sarCeli faqtobrivad da samarTlebrivad 

dasabuTebulia, rac dadgenili da dadasturebulia saqmeze warmodgenili mtkicebulebebiTa da 

saqmis zepiri ganxilviT. 
SeniSvna-12  

saapelacio moTxovna: 
Tbilisis saqalaqo sasamarTlos administraciul saqmeTa kolegiis 2016 wlis 2 martis 

(saqme#3/485-14) gadawyvetilebis gasaCivrebuli nawilebis (gadawyvetilebis sarezolucio 

nawilis meore da mesame punqtebi) SecvliT saapelacio sasamarTlos mier miRebuli iqnes axali 

gadawyvetileba, romliTac sarCeli dakmayofildeba srulad. 
SeniSvna-13  

                                                           
9 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეც იალისტების ან /და თარჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამდგომლობებს ეთმობა ც ალკე გვერდი, ამ გრაფაში კ ი უნდა მიუთითოთ მხოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირადი და საკონტაქტო მონაცემები.  
10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირ ის მითითებისას, თითოეული მათგანის  სტატუსი, პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერ ით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით (იხ. სააპელაციო საჩივრ ის სანიმუშო ფორმა).  11 ამ გრაფ აში ვალდებული ხართ, მიუთითოთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ზუსტი დასახელება, კერძოდ, მიმღები სასამართლო, საქმის განმხილველი (მომხსენებელი) მოსამართლე, საქმის ნომერ ი და გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღი. ამასთ ან, სააპელაციო სასამართლოს განხილვის საგანი შეიძლება გახდეს სასამართლოს ის განჩინებე ბიც, რომლებიც წინ უსწრებს სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას, იმისგან დამოუკიდებლად, დასაშვებია თუ  არა  მათ მიმართ კერძო საჩივრ ის შეტანა.  
12 ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებას სრულად ასაჩივრებთ თუ ნაწილობრივ. ნაწილობრივი გასაჩივრებისას მიუთითეთ სარეზოლუციო ნაწილის იმ პუნქტებზე, რომელთაც სადავოდ ხდით და დეტალურად დააზუსტეთ საჩივრ ის მოცულობა თითოეულ ამ პუნქტთ ან მიმართებით, რადგან სააპელაციო სასამართლო უფლებამოსილია, შეცვალოს (გააუქმოს) პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ ფარგლებში, რ ასაც თქვენ მოითხოვთ.  13 ამ გრაფ აში უნდა მიეთითოს, თუ კონკრეტულად  რას ითხოვთ. სააპელაციო მოთხოვნა შეიძლება იყოს: (1)გადაწყვეტილების გაუქმება და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (2)გადაწყვეტილების  გაუქმება და სააპელაციო სასამართლოს მიერ საქმეზე ახალი გადაწყვეტილების მიღება; (3)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ  გაუქმება და გაუქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (4)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ  გაუქმება და გაუქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში სააპელაციო სასამართლოს მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღება. გაითვალისწინეთ, რომ დავის საგნის შეცვლა ან გადიდება, აგრეთვე შეგე ბებული სარჩელის შეტანა სააპელაციო სასამართლოში დაუშვებელია.  

http://www.hcoj.gov.ge/
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gasaCivrebuli gadawyvetilebis  
faqtobrivi usworobebi 

SeniSvna-14   SeniSvna-15 

1. faqtobrivi usworoba 

      

mtkicebuleba: 

a.     
....  

2. faqtobrivi usworoba 

      

mtkicebuleba: 

a.     
....  

      

 

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

1. axali faqtobrivi garemoeba 

       

miuTiTeblobis sapatio mizezi 
       

mtkicebuleba: 

a. (danarTi ) 
....  

      
.... 

                                                           

14 სააპელაციო საჩივარი შესაძლებელია ემყ არებოდეს გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ფ აქტობრივ  უსწორობას. ფაქტობრ ივ უსწორობაზე მითითებისას შეგიძლიათ აღნიშნოთ, რომ სასამართლომ ფაქტობრივი გარემოება: (1)არასწორად მიიჩნია უდავოდ; (2)არასწორად არ მიიჩნია უდავოდ; (3)არასწორად მიიჩნია  დადგენილად; (4)არ ასწორად არ მიიჩნია დადგენილად; (5)არ ასწორად მიიჩნია საქმისათვის მნიშვნელობის მქონედ; (6)არ ასწორად მიიჩნია საქმისათვის მნიშვნელობის არმქონედ. ფაქტობრ ივი უსწორობა შესაძლოა ემყ არებოდეს უკვე წარმოდგენილ ან ახალ ფ აქტობრივ გარემოებებსა და მტკიცებულებებს, ან მათ უარყოფას. ამასთან, თითოეულ მტკიცებულებასთან  დაკ ავშირებით მიუთითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე,  აბზაცსა თუ წინადადებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემული. ახალი მტკიცებულების  წარმოდგენისას, ასევე, თუ საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სააპელაციო საჩივარს დაურთოთ იგი, ვალდებული ხართ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) და წარმო ადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მტკიცებით შუამდგომლობათ ა ნაწილშ ი.  წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკიცებულება არ არსებობს, რ აც მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი სააპელაციო მოთხოვნის დაუსაბუთებლად მიჩნევისა და, შე საბამისად,  მის  დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ალბათობის ხარისხს.  
15 ფაქტობრივი უსწორობები უნდა ჩ ამოაყ ალიბოთ ნათლად და ლაკონურად. ფ აქტობრივი უსწორობები მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრ ივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  ერთ პუნქტად რ ამდენიმე ფაქტობრივი უსწორობის  მითითება შეიძლება, თუ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში ისინი ერთ პუნქტშია მოქცეული. თითოეული ფაქტობრ ივი უსწორობის ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ უსწორობის შინაარსს და ამ უსწორობის დამადასტურებელ მტკიცებულებათა ნუსხას. თუ ხდება  მითითება  სხდომის ოქმზე, აუცილებლად უნდა მიეთითოს დროის ის მონაკვეთი, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვან გარემოებაზეა საუბარი.  მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, .. .). მოცემულ ფორმაში არსებო ბს ორი ფ აქტობრივი უსწორობის დასაფ იქსირებელი გრ აფა. ორზე მეტი ფაქტობრ ივი უსწორობის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი (იხ.  სააპელაციო საჩივრ ის სანიმუშო ფორმა).  16 ფაქტობრივი გარემოება არის ერთი კონკრეტული მოვლენა, რომელიც მოხდა თქვენსა და მოწინააღმდეგე მხარეს შორ ის სადავო ურთიერთობისას (მაგ. უარი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე). სააპელაციო სასამართლო ახალ  ფაქტობრივ გარემოებას მიიღებს, თუ თქვენ, საპატიო მიზეზის გამო, არ შეგეძლოთ მასზე მითითება პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ მითითებული ფ აქტობრივი გარემოებები, სასამართლოს მიერ დადგენილად მიჩნე ვის შემთხვევაში, იურიდიულად უნდა ამართლებდეს თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ახალი ფ აქტობრივი გარემოებები დაედოს  საფუძვლად თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას.  ამავე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფ აქტობრივ გარემოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან /და არ შეუძლიათ გავლენა მო ახდინონ დავის გადაწყ ვეტაზე. ამგვარ ახალ ფაქტობრივ გარემოებებს სასამართლო არ მიიღებს.  პარალელურად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთ არი ინიციატივით აც შეაგროვოს ახალი ფაქტობრ ივი გარემოებები.  
17 ფაქტობრივი გარემოების ნამდვილობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თითოეული ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების დასადასტურებლად  ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვის  ცნობილი (მათ შორის , საქმე ში არსებული) ყველა მტკიცებულების შესახე ბ. ამასთ ან, თითოეულ  მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მიუთითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა თუ  წინადადებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემული.  ახალი მტკიცებულების წარმოდგენისას, ასევე, თუ საპ ატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სააპელაციო  საჩივარს  დაურთოთ იგი, ვალდებული ხართ, ამ  მტკიცებულების დასახელების გასწვრ ივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) და  წარმო ადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლობა  მტკიცებით შუამდგომლობათ ა ნაწილში.  წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება,  რომ აღნიშნული მტკიცებულება არ არსებო ბს, რაც მნიშვნელოვნად  გაზრდის  თქვენი სააპელაციო  მოთხოვნის დაუსაბუთებლად მიჩნევისა და, შესაბამისად,  მის  დაკმაყოფილებაზე უარის  თქმის ალბათობის  ხარისხს. პ არალელურად,  სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარ ი ინიციატივით აც შეაგროვოს  ახალი მტკიცებულებები. თუ კანონით სხვა რ ამ არ არის დადგენილი, ადმინისტრ აციულ-სამართლებრივი აქტის არარა აქტად აღიარების, ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ  დავაში, მტკიცების  ტვირთი ეკისრება იმ ადმინისტრ აციულ  ორგანოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.  
18 ახალი ფაქტობრ ივი გარემოებები უნდა  ჩამო აყალიბოთ  ნათლად და ლაკონურად.  ფაქტობრ ივი გარემოებები მიეთითება  სათითაოდ  (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად,  არ აბული ციფრებით.  მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის  შემთხვევაში,  როდესაც გარემოებები ისე არიან  ერთმანეთთან  დაკ ავშირებული, რომ მათი ცალ -ცალკე მითითება შეუძლებელია, გართულდება რ აიმე  მოვლენის ან ფ აქტის  აღქმა და მოვლენის  არსის წვდომა,  შესაძლებელია,  ერთ პუნქტში რამდენიმე გარემოების მითითება.   თითოეული ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების  ტექსტი უნდა  შეიცავდეს  უშუალოდ გარემოების  შინაარსს, მიუთითებლობის საპ ატიო  მიზეზს და ამ  გარემოების  დამადასტურებელ  მტკიცებულებათ ა ნუსხას.  მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით  (ა,  ბ, გ, . ..). მოცემულ  ფორმაში არსებობს  პირველი ახალი ფაქტობრ ივი გარემოების დასაფ იქსირებელი გრაფა . ერთზე მეტი ახალი ფ აქტობრივი გარემოების  მითითებისას  ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი (იხ. სააპელაციო საჩივრის  სანიმუშო ფორმა).  ახალი ფ აქტობრივი გარემოების  შინაარსის  გრ აფაში სიმბოლოთა რაოდენობა  შეზღუდულია (მაქსიმუმ 1200 სიმბოლო - 15 ხაზი).  

http://www.hcoj.gov.ge/
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gasaCivrebuli gadawyvetilebis  

gauqmebis absoluturi safuZvlebi 
SeniSvna-19 

moniSneT, Tuki arsebobs gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis erTi an ramdenime qvemoT 

mocemuli absoluturi safuZveli: 
 saqme ganixila sasamarTlos arakanonierma Semadgenlobam; 

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

kanoniT dadgenili wesiT; 

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

warmomadgeneli cnobs sasamarTlo procesis warmarTvis marTlzomierebas; 

 gadawyvetileba gamotanilia saqmeze, romelic sasamarTlos uwyebrivad ar eqvemdebareba; 

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

 gadawyvetileba iuridiulad ar aris sakmarisad dasabuTebuli; 

 gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba 

SeuZlebelia; 

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

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

 saqmeSi ar aris pirveli instanciis sasamarTlos sxdomis oqmi. 
 

 

dasabuTeba: gasaCivrebuli  gadawyvetileba iuridiulad ar aris sakmarisad dasabuTebuli, 

gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba 

SeuZlebelia, rac sssk-is 394-e muxlis "e" da "e" prima qvepunqtebis Tanaxmad, am 

gadawyvetilebis gauqmebis absoluturi safuZvelia.  

 

migvaCnia, rom sasamarTlom administraciuli saproceso kodeqsis 32.4. muxliT miniWebuli 

uflebamosileba mxolod maSin unda gamoiyenos, roca sasamarTlo wesiT ver xerxdeba faqtobrivi 

garemoebebis dadgena/Sefaseba da Sesabamisad, SeuZlebeli xdeba sadavo administraciuli aqtis 

materialuri kanonierebis Sefaseba. im pirobebSi, rodesac saxezea administraciuli organoebis 
mier gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebis gamocema 

kanonsawinaaRmdegod sasamarTlos mier sadavo samarTalurTierTobis mosawesrigeblad sask-is 

32.4 muxlis gamoyeneba arasworia, safuZvels moklebulia da ar unda iqnes gaziarebuli. 

 

vTvliT, rom aRniSnuliT SegvezRuda ,,adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis 

konvenciis" me-6 muxliT garantirebuli samarTliani sasamarTlos mier saqmis ganxilvis ufleba. 

sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, „samarTliani sasamarTlos ufleba uzrunvelyofs 

konstituciuri uflebebis efeqtur realizacias da uflebebSi gaumarTlebeli Carevisagan 

dacvas” (saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2008 wlis 19 dekembris gadawyvetileba 

saqmeze „kanadis moqalaqe husein ali da saqarTvelos moqalaqe elene kirakosiani saqarTvelos 
parlamentis winaaRmdeg”, II, 1). sasamarTlom ar gadawyvita arsebiTi sakiTebi rac aRadgenda 

mosarCelis darRveul uflebas da ganapirobebda konstituciuri uflebis dacvas. samarTliani 

sasamarTlos ufleba iluzoruli gaxdeba Tu pirs mxolod formalurad SeeZleba mimarTos 

sasamarTlos, Tu Semdgom sasamarTlo ver SeZlebs Seafasos SezRuduli uflebis 

marTlzomiereba. sakonstitucio sasamarTlos ganmartebiT, “ama Tu im uflebiT srulad 

sargeblobis uzrunvelyofis umniSvnelovanesi garantia zustad misi sasamarTloSi dacvis 

SesaZleblobaa. Tuki ar iqneba uflebis darRvevis Tavidan acilebis an darRveuli uflebis 

aRdgenis SesaZlebloba, samarTlebrivi berketi, Tavad uflebiT sargebloba dadgeba kiTxvis 

                                                           
19 გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ყოველთვის ჩ აითვლება კანონის დარღვევით მიღებულად, თუკი არსებობს გადაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტური საფუძველი. ერთი ან რამდენიმე აბსოლუტური საფუძვლის უბრალო მონიშვნის შემდეგ ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ მათი ნამდვილობა.  
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niSnis qveS“ (saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos 2010 wlis 28 ivnisis gadawyvetileba 

saqmeze „saqarTvelos saxalxo damcveli saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg“, II, 14).  amasTan, 

“vinaidan samarTlebrivi saxelmwifos ZiriTadi funqciaa adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis 

saTanado realizaciis uzrunvelyofa, samarTliani sasamarTlos ufleba, rogorc samarTlebrivi 

saxelmwifos principis ganxorcielebis erTgvari sazomi, gulisxmobs yvela im sikeTis 

sasamarTloSi dacvis SesaZleblobas, romelic Tavisi arsiT  uflebas warmoadgens” (2014 wlis 

gadawyvetileba saqmeze giorgi ugulava saqarTvelos parlamentis winaaRmdeg). 

 
amdenad, sasamarTlo valdebuli iyo arsebiTad gadaewyvita davis sagani da srulad 

daekmayofilebina a(a)ip mwvane alternativas" sasarCelo moTxovnebi.     

 

gasaCivrebuli gadawyvetilebis  

samarTlebrivi usworobebi 
SeniSvna-20   SeniSvna-21 

sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas daarRvia saqarTvelos samoqalaqo 

saproceso kodeqsis 393.2 muxlis “a”, ”b” da 394-e muxlis “e” da “e” prima qvepunqtebis 

moTxovnebi. kerZod, sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina, gamoiyena 

kanoni, romelic ar unda gamoeyenebina; gadawyvetileba iuridiulad sakmarisad ar aris 

dasabuTebuli; gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi 

safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia.  
 
sasamarTlom gamoiyena kanoni, romelic ar unda gamoeyenebina - szak-is 32-e muxlis me-4 nawili, 

romlis Tanaxmad, Tu sasamarTlo miiCnevs, rom individualuri administraciul-samarTlebrivi 

aqti gamocemulia saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis garemoebebis gamokvlevis da Sefasebis 

gareSe, igi uflebamosilia sadavo sakiTxis gadauwyvetlad baTilad cnos igi da daavalos 

administraciul organos am garemoebaTa gamokvlevisa da Sefasebis Semdeg gamosces axali 

administraciul-samarTlebrivi aqti. sasamarTlo am gadawyvetilebas iRebs Tu individualuri 

administraciul-samarTlebrivi aqtis baTilad cnobisaTvis arsebobs mxaris gadaudebeli kanonieri 

interesi. 
 
mocemul saqmeze davis gadawyvetisaTvis dadgenilia sakmarisi faqtobrivi garemoebebi, 

gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebis baTilad cnobis 

samarTlebrivi safuZvlebi. Sesabamisad, saxeze ar aris sasamarTlos mier sask-is 32.4 muxlis 

gamoyenebis winapiroba.   

 

sagulisxmoa isic, rom gasaCivrebuli gadawyvetilebiT sasamarTlom davis gadasawyvetad saWiro 

konkretulad dasadgeni saqmis faqtobrivi garemoebebis miTiTebis gareSe daavala administraciul 
organos sakiTxze axali aqtebis gamocema. 
 
sasamarTlos gasaCivrebuli gadawyvetilebis samotivacio nawili Seicavs sasamarTlos 

mosazrebebs saqmis samarTlebriv aspeqtebTan dakavSirebiT, rac TavisTavad ar qmnis davis 

gadauwyvetlad sadavod gamxdari aqtis baTilad cnobisa da administraciuli organosaTvis  

sakiTxis  xelaxali gamokvlevisaTvis  davalebis safuZvels. 

 

saqmeSi arsebuli mtkicebulebebi sakmarisi iyo imis dasadgenad, rom q. Tbilisis meris 2013 
wlis 24 ivlisis #1592 gankarguleba  da q. Tbilisis meriis arqiteqturis samsaxuris 2013 

wlis 20 seqtembris #909795 brZaneba aris dausabuTebeli, gamocemulia szak-is 53-e, 96-e 

muxlebis, qalaq Tbilisis sakrebulos 2009 wlis 27 martis #4-13 gadawyvetilebiT 

                                                           

20 სამართლის ნორმა დარღვეულად ითვლება, თუ სასამართლომ (1)არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა; (2)გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა; (3)მართალია გამოიყენა კ ანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა, მაგრამ არასწორად  განმარტა იგი. ნორმათ ა შინაარსი გამომდინარეობს სამართლებრ ივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრ აქტიკ აზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უცხოურ კანონმდებლობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მითითებით. სამართლებრივი საფუძვლები იურიდიულად უნდა ამართლებდეს თქვენს სააპელაციო მოთხოვნას.  21 თითოეული სამართლის ნორმის  დარღვევაზე უნდა  მიუთითოთ ნათლად და  ლაკონურად. თითოეული სამართლის ნორმის დარღვევა მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  
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saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144 

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

 

damtkicebuli "q.Tbilisis teritoriis gamoyenebisa da ganaSenianebis regulirebis wesebis" 

moTxovnaTa darRveviT. aRniSnuli aseve daadgina da daadastura sasamarTlom. aseT pirobebSi, 

Sesabamisad, ar arsebobs sadavo sakiTxis gadauwyvetlad aqtebis baTilad cnobisa da 

administraciuli organosaTvis saqmis garemoebebis Seswavlis Semdeg axali aqtis gamocemis 

davalebis safuZveli. maSasadame, saxezea szak-is me-60I muxliT gaTvaliswinebuli sadavo 

individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebis baTilobis safuZveli, romelic 

sasamarTlos mier ar iqna gamoyenebuli sadavo samarTalurTierTobis mosawesrigeblad.   

 
sask-is me-17 muxlis Tanaxmad, administraciul organos ekisreba mis mier gamocemuli 

individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis kanonierebis mtkicebis tvirTi.  

 

gansaxilvel saqmeze mopasuxeebma ver daamtkices sadavo individualuri administraciul-

samarTlebrivi aqtebis marTlzomiereba, aRniSnuals arc sasamarTlo uaryofs gasaCivrebul 

gadawyvetilebaSi.   
.... 
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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 შუამდგომლობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლოსადმი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვნით. შუამდგომლობა უნდა იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრეტულად უნდა მიეთითოს მოთხოვნა და მისი არგუმენტაცია, რომელიც უნდა შეეხებოდეს  შუამდგომლობაში დასმულ საკითხთ ან უშუალო კ ავშირში მყოფ გარემოებებს. მტკიცებითი შუამდგომლობები შეეხება მტკიცებულებებს.  23 ზემოთ მოცემულია საქმის ზეპირ მოსმენაზე მოწმეთა, ექსპერტთა  და სპეც იალისტთ ა მოწვევის გრ აფები.  მარცხენა მხარეს იწერება მოსაწვევი მოწმის, ექსპერტის ან/და  სპეც იალისტის სახელი და გვარი, შუა გრაფაში იმ ფაქტობრივ უსწორობათ ა ან /და ახალ ფაქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებსაც მიგაჩნიათ, რომ დაადასტურებენ აღნიშნული პირები, ხოლო მარჯვენა მხარეს - საპატიო მიზეზი, თუ რ ატომ არ იყვნენ ისინი წარმოდგენილი საქმის პირველი ინსტანც იით განხილვისას ან რატომ გახდა აუცილებელი მათი ხელახალი გამოძახება.  
24 ამ გრაფ აში იწერება შუამდგომლობები ახალ წერილობით და ნივთიერ მტკიცებულებათ ა დაშვების თაობაზე. სააპელაციო სასამართლო არ მიიღებს ახალ  მტკიცებულებას, რომელიც თქვენ შეგეძლოთ წარგედგინათ პირველი ინსტანციით საქმის განხილვისას, მაგრამ არ ასაპატიო მიზეზით არ წარადგინეთ. ამასთან, სააპელაციო სასამართლო  მხოლოდ იმ ახალ მტკიცებულებებს მიიღებს, რომელთაც მნიშვნელობა  აქვთ საქმისათვის.  25 თუკი საპ ატიო მიზეზის გამო, სააპელაციო საჩივარს ვერ ურთავთ ახალ მტკიცებულებას, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რათ ა მან მოგცეთ გონივრული ვადა მის წარსადგენად. ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება;  (2)წარმოდგენის შეუძლებლობის საპ ატიო მიზეზი; (3)გონივრული ვადა მის წარმოსადგენად. თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  
26 თუკი საკუთ არი ძალებით ვერ შეძელით ახალი მტკიცებულების მიღება იმ პირისაგან, ვისთანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რ ათა სასამართლომ გამოითხოვოს იგი.  ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება;  (2)დავის იმ  ფაქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკიცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის  სახელი და გვარი (სახელწოდება) და  მისი საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრ ივი ადგილსამყოფელი); (4)რა საფუძვლით გეთქვათ უარ ი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი,  რომ მტკიცებულება თქვენ მიერ მითითებული პირის ხელთაა. თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  27 ამ გრაფ აში შეგიძლიათ ჩ აწეროთ ნებისმიერ ი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირ ის ჩაბმის თაობაზე). თითოეული შუამდგომლობა უნდა ჩ ამოყალიბდეს ნათლად  და ლაკონურად. მოთხოვნები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად,  არაბული ციფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის არგუმენტაციას. მოცემულ ფორმაში არსებობს  ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა.  ორზე მეტი შუამდგომლობის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი.  
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saCivris fasi 
SeniSvna-28 

— araqonebrivi lari 

saxelmwifo baJi 
SeniSvna-29 

— 150 lari 

 

saxelmwifo baJis gadaxdis wesi 

saxelmwifo baJi Seitaneba saxelmwifo biujetSi, xazinis erTian angariSze: 

bankis kodi: TRESGE22 
angariSis #: 200122900 (ix. saxazino kodebi) 

 

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

romeli norma?        

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?        

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze: 

5.     
SeniSvna-30 

 
 

Tqvens interesSi Sedis saqmis morigebiT damTavreba. morigeba warmoadgens davis gadawyvetis 

yvelaze swraf, efeqtur da iaf saSualebas. amasTan, geZlevaT SesaZlebloba, Tavad 

gansazRvroT davis Sedegi, aseve, aRmofxvraT konfliqti erTmaneTs Soris. 

sasamarTlo sxdomamde mxareTa morigebis SemTxvevaSi mxareebi mTlianad Tavisufldebian 

saxelmwifo baJis gadaxdisagan, xolo sasamarTlo sxdomaze morigebis SemTxvevaSi 

saxelmwifo baJis odenoba naxevrdeba. 

mourigeblobis negatiuri Sedegebia: 

» rTuladganWvretadi Sedegi; 

» xangrZlivi sasamarTlo procesi; 

» sasamarTlo xarjebi; 

» sasamarTlosgareSe xarjebi; 

» yoveldRiuri xarjebi. 
. 

 

Tanaxma xarT Tu ara, rom saqme daamTavroT morigebiT? 

diax  morigebis pirobebi:       

ara  radgan davis sagnidan gamomdinare, SeuZlebelia 
SeniSvna-31 

 

                                                           

28 საჩივრ ის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება სასამართლოს სააპელაციო საჩივარზე გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობის განსაზღვრაში. საჩივრის ფასი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა ზომით ითხოვთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების შეცვლას.  29 სახელმწიფო ბაჟ ი არის შენატანი საქ ართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პროცესის წარმართვისათვის. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობები დადგენილია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწიფო ბაჟის შე სახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლებით. სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობა სააპელაციო სასამართლოში შეადგენს საჩივრ ის (დავის საგნის) ფასის 4%-ს, მაგრამ  არანაკლებ 150 ლარისა.  ამასთან,  სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობა სააპელაციო სასამართლოში არ უნდა აღემატებოდეს ფიზიკურ პირთათვის 5000 ლარს, ხოლო იურიდიულ პირთათვის - 7000 ლარს. ვალდებული ხართ, სააპელაციო საჩივარს უნდა დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის  სრულად გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მიუთითოთ, რომ კანონი გათ ავისუფლებთ მისი გადახდისაგან, ან წარმო ადგინოთ შუამდგომლობა ბაჟ ის გადახდისაგან გათ ავისუფლების , მისი ოდენობის შე მცირების ან/და გადახდის გადავადების მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს სააპელაციო საჩივარზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრამდე. 
30 შემთხვევები, როდესაც კანონი გათ ავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟ ის გადახდისაგან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ადმინისტრ აციული საპროცესო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე -5 მუხლებით. ამასთან, სასამართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრ ივი მდგომარეობის გათვალისწინებით (რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი უტყუარ ი მტკიცებულებებით), გაგათ ავისუფლოთ ბაჟ ის გადახდისაგან,  შეგიმციროთ მისი ოდენობა ან გადაგივადოთ გადახდა. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით.  31 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის  მორიგებით დამთავრებასთან დაკ ავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში, მიუთითეთ, თუ რ ა პირობებით ხართ თანახმა მორ იგებაზე. უარის შემთხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთითოთ უარის მოტივებზე). ადმინისტრ აციული ორგანო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
http://www.fees.court.ge/fees.pdf
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe? 

diax    

radgan gansaxilveli saqme gansakuTrebiT mniSvnelovania mxarisaTvis. ara   

SeniSvna-32 

 
 

ra dro dagWirdebaT saqmis zepir ganxilvaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis? 

20 wuTze meti  radgan es dro aris saWiro mxaris poziciis dasabuTebisaTvis.  
 

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba? 

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

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

diax    

radgan       ara   

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    

radgan       ara   

SeniSvna-35 
 

TandarTuli sabuTebis nusxa 
SeniSvna-36   SeniSvna-37 

danarTi 1: amonaweri samewarmeo reestridan - 2 furceli; 
danarTi 2: mindobiloba - 1 furceli; 

danarTi 3: saxelmwifo baJis gadaxdis adasturebeli qviTari - 1 furceli. 

furclebis saerTo raodenoba: 4 

.... 

                                                           
32 წარმოადგინეთ თქვენი მოსაზრება საქმის ზეპირ ი მოსმენის გარეშე განხილვის თაობაზე. საქმის ზეპირ ი მოსმენის გარეშე განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფ ად გადაწყვეტას,  ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თუ თქვენ ითხოვთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების მხოლოდ სამართლებრ ივი თვალსაზრისით შემოწმე ბას, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია საქმე განიხილოს  და გადაწყვეტილება გამოიტანოს ზეპირი მოსმენის  გარეშე.  თუ თქვენ ითხოვთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების როგორც სამართლებრ ივი, ისე ფაქტობრ ივი საფუძვლიანობის შემოწმე ბას, მაგრ ამ არ წარმოგიდგენიათ ახალი ფაქტობრ ივი გარემოებები და მტკიცებულებები ან წარმოადგინეთ დაუშვებელი ახალი ფ აქტობრივი გარემოებები და მტკიცებულებები, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია თქვენი და მოწინააღმდეგე მხარ ის თანხმობით საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე, რის შე სახებაც წინასწარ გეცნობებათ.  
33 მოცემული გრაფ ის შევსე ბა სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლომ საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმე ნის გარეშე. პოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება საქმის ზეპირ ი განხილვის უშუალოდ თქვენთვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევთ 20-ზე მეტ წუთს  ან 2 -ზე მეტ სხდომას,  ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარეობს თქვენი საქმის სპეც იფიკური სირთულე. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლოსათვის სავალდებულო არ აა თქვენ მიერ მითითებული დრო და სხდომათა რაოდენობა.  34 დაჩქარებული წესით საქმის განხილვის დროს სასამართლო უფლებამოსილია: (1)შე ამოკლოს მოწინააღმდეგე მხარის მიერ თავისი შესაგე ბლის  ან შეგებებული საჩივრის წარდგენის ვადა;  (2)მესამე პირს არ განუსაზღვროს ვადა სააპელაციო საჩივარზე საკუთარ ი მოსაზრებების წარდგენისათვის;  (3)არ დაადგინოს მხარეების მიერ ექსპერტის დანიშვნასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრებების წარდგენის ვადა; (4)შეუმოკლოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნასთან  დაკავშირებით საკუთარ ი მოსაზრებების წარდგენის ვადა.  
35 შეგიძლიათ განაცხადოთ თანხმობა , რომ წერილობითი მასალები გადმოგეგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს მათ უფრო დროულ მოწოდებასა და კომფორტულ ხელმისაწვდომობას. ამავე დროს, სასამართლოს სპეციალური პროგრამა დროის რეალურ რეჟიმში მო გაწვდით ინფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე.  36 ვალდებული ხართ, სააპელაციო  საჩივარს დაურთოთ მასში მითითებული ყველა  ახალი მტკიცებულება,  გარდა იმ შე მთხვევისა,  როდესაც, საპ ატიო  მიზეზის  გამო, ვერ ახერხებთ მათ  წარმოდგენას  და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითეთ მტკიცებით შუამდგომლობათ ა ნაწილში.  ახალი წერ ილობითი მტკიცებულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნის  სახით.  თუ ახალი წერილობითი მტკიცებულების დედანი უცხო  ენაზე ა შედგენილი,  იგი უნდა ითარგმნოს  ქართულად  (აფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარ გმანიც).  არ დაურთოთ სააპელაციო საჩივარს ერთხელ უკვე წარმოდგენილი საბუთები.  ნორმატიული მასალის  დართვა სააპელაციო საჩივარზე მხოლოდ განსაკუთრებით  გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული.  თანდართული საბუთები იწერება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და  ინომრება თანმიმდევრულად,  არ აბული ციფრებით (მაგ. დანართი 1,  დანართი 2, .. .). თითოეული საბუთის გასწვრივ მიუთითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რაოდენობაზე. თითოეულ თანდართულ საბუთს ზედა მარჯვენა კუთხეში უნდა წააწეროთ - ,,დანართი X”. დანართის ნომერ ი უნდა ემთხვეოდეს  
სააპელაციო საჩივრის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგითობას.  37 სასამართლოს უნდა წარუდგინოთ სააპელაციო საჩივრისა და თანდართული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი მონაწილეც არის  საქმეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს სააპელაციო საჩივარზე შესაძლოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრ ამდე.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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saapelacio saCivris formaluri gamarTuloba 
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT saapelacio saCivris  formalur 

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

 diax ara 

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

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

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

  

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

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

  

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

alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni, 
mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi. miTiTebulia sakontaqto piris monacemebi. 

  

5. miTiTebulia gasaCivrebuli gadawyvetilebis zusti dasaxeleba.   

6. miTiTebulia, Tu gadawyvetilebis ra nawilia gasaCivrebuli.   

7. miTiTebulia saapelacio moTxovna.   

8. miTiTebulia  saapelacio saCivarze TandarTuli sabuTebis nusxa.   

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

mizeziTaa gamarTlebuli. 

  

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

odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze. 

  

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

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

  

13. saapelacio saCivari xelmowerilia.   

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

monawilec aris saqmeSi. 

  

mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis 

saapelacio saCivari 

formalurad gamarTulia: 

saapelacio saCivari 

formalurad araa gamarTuli: 

 

xelmowera 
 

saxeli da gvari 

   punqtebis CamonaTvali 
... 

 

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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gTxovT, gaiTvaliswinoT!  

sasamarTloSi saqmis ganxilva mimdinareobs Tanasworobisa da SejibrebiTobis principis 

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

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

romeli mtkicebulebiT daadasturebT maT anu warmatebas ganapirobebs Tqveni profesionalizmi 

da Tqvens mier warmodgenili mtkicebulebebi. 

 

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

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

SedegTan aris dakavSirebuli monacemebis araswori an/da arasruli miTiTeba. 

 

  

a(a)ip "mwvane alternativas"  

aRmasrulebeli direqtori 

nino gujaraiZe 

 

 

12/04/2016w. 

xelmowera xelmomweris saxeli, gvari Sevsebis TariRi 
 

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

meSveobiT. rogorc wesi, warmodgenil unda iqnes Sevsebuli formis eleqtronuli versiac (garda im SemTxvevisa, 

rodesac saapelacio saCivari ar aris warmodgenili nabeWdi formiT). sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs 

09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT. 

SeniSvna-38 
 

                                                           
38 სააპელაციო საჩივარი უნდა შეიტანოთ იმ სასამართლოში,  რომელმაც გამოიტანა გასაჩივრებული გადაწყვეტილება.  სააპელაციო საჩივრ ის შემოსვლის შემდეგ პირველი ინსტანციის სასამართლო დაუყოვნებლივ , მაგრამ არა უგვიანეს 5  დღისა, გადაუგზავნის თბილისის ან ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მთლიანად საქმეს, აგრეთვე დამატებით შემოსულ ყველა მასალას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge

