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

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

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

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

mosarCelis warmomadgeneli: SeniSvna-4
nino gujaraiZe 01015010047 Tbilisi, baqraZis 19
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri piradi nomeri ZiriTadi misamarTi

asociacia "mwvane alternativa", 0179, Tbilisi,

faliaSvilis q.#27/29, me-2 sarTuli
alternatiuli misamarTi samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

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

mopasuxe: SeniSvna-5
saqarTvelos mTavroba 0134, Tbilisi, ingoroyvas 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) 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 (ადმინისტრაციული ორგან ო, ფიზიკური ან იური დიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელი ც არ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა)), ვისაც მიგაჩნიათ, რომ გაქვთ მა რთებული მ ოთხ ოვნა მოპასუხის მიმართ და სასამართლ ო წესით ი თხოვთ ამ უფლებაში აღდგენას. ადმინისტრაციულ სამართლებ რივ დავაში ერთი მხარე მაინც ადმინისტრაციული (საჯარო) უფლებამოსილების მატარებელი სუბიექტია.2 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველა დ დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთი თებთ ან ა რასწორა დ მიუთი თებთ თქვენს ძირითა დ მისამართზე ( ფაქტობ რივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემ თხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნ და შეატყობინოთ სასამართლოს.3 ,,ალტერნატიული მისამართის” ველში მიეთითება ის ადგილი, რომელსაც ძირითა დი მისამართის (ფაქტობრივი ა დგილსამყოფლის) თანადროულად იყენებთ ჩვეულებრივ საცხ ოვრებლად (საქმიანობის ადგილა დ) და რომელზეც პე რმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვე ნთან დაკავშირება.4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარი გებისმიერი წარმომა დგენელი (ნებისმიერი პირი). თუ სა რჩელის აღძვრის მ ომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმ ომადგენელი, სარჩელში უნდა მიუთითოთ, როგორც თქვენი და მოპასუხის, ასევე, წარმ ომადგენ ლის მონაცემები. თუ სარჩელი შეაქვს თქვენს წა რმომადგენელს, მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარი და მ ოპასუხის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმ ომადგენელმა სარჩელს უნდა დაურთოს წა რმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა, ამონაწე რი სამეწარმეო რეესტრი დან).5 მოპასუხე არის ადმინისტრა ციული ორგანო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელიც ა რ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა), რომელმაც მი გაჩნიათ, რომ ხელყო თქვენი უფლება ან/და კანონით დაცული ინტე რესი.6 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველად დატოვოს, თუ არ მიუთითებ თ ან არასწორად მიუთითებ თ მოპასუხის ძირი თად მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე).7 საკონტაქტო პირა დ შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პი რზე, რომელიც ა რ მონაწილეობს დავაში, მაგრამ, ნათესაური, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინა რე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლ ოს თქვენთან დაკავშირებაში. საკონტაქტო პირის მ ითითება არ არის სავალდებულ ო, თუმცა შედის თქვენსავე ინტერესში, რა დგან ხელს უწყ ობს დავის დროულ განხილვას.8 ორი ან მეტი მოსა რჩელის, მოსარჩელის წა რმომადგენლის ან მოპასუხის არსებობისას, თითოე ული მათგანის პირა დი და საკონ ტაქტო მ ონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერი თ და დაინომ როს თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ალტე რნატიული მისამართის, სამუშა ო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელე ფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მი თითება არაა სავალდებულ ო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავაზე სწრა ფი და ე ფექტური მართლმსაჯულების განხ ორციელებას.
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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

administraciul-samarTlebrivi aqtis Sesabamisoba saqarTvelos kanonmdeblobasTan.

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

SeniSvna-12

davis arsis mokle mimoxilva

Tbilisis saapelacio sasamarTloSi asociacia "mwvane alternativa"-s saapelacio saCivris

ganxilvasTan dakavSirebiT gamarTul sasamarTlo sxdomaze 2012 wlis 6 dekembers
specialistis saxiT dakiTxulma saqarTvelos garemos dacvis saministros ekologiuri

eqspertizisa da inspeqtirebis departamentis ufrosma (sadavo ekologiuri eqspertizis

daskvnis damtkicebis droisaTvis) nikoloz Waxnakiam warmoadgina saqarTvelos mTavrobis 2011

wlis 18 noembris #2247 gankarguleba, romlis Tanaxmadac yazbegis erovnuli parkis

teritoriaze hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis saWiro 87737 kv.m

miwis farTobis saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi gamoyofis

Sesaxeb. amave sasamarTlo sxdomaze ss "dariali enerji"-s warmomadgenelma irakli JorJolianma

warmoadgina ssip daculi teritoriebis saagentosa da ss "dariali enerji"-s Soris

saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankargulebis safuZvelze 2012 wlis

29 noembers dadebuli specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobis Sesaxeb #6 xelSekruleba,
romlis Tanaxmadac ss "dariali enerji"-s hidroeleqtrosadguris "dariali hesis"

mSeneblobisaTvis 2013 wlis 01 ianvramde gamoeyo 87737kv.m miwis farTobi specialuri

daniSnulebiT tyiTsargeblobisaTvis.

saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankarguleba ewinaaRmdegeba saqarTvelos

kanonmdeblobas da baTilad unda iqnes cnobili misgan gamomdinare samarTlebrivi SedegebiT.
SeniSvna-13

9 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამ დგომლ ოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეციალისტების ან/და თა რჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამ დგომლ ობებს ეთმ ობა ცალკე გვერდი, ამ გრაფაში კი უნდა მიუთითოთ მხ ოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირა დი და საკონტაქტო მ ონაცემები.10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირის მითითებისას თი თოეული მა თგანის სტატუსი, პი რადი და საკონტაქტო მონაცემები უნ და დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომ როს თანმიმდევრულად, ა რაბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა).11 დავის საგანი არის თქვენი სასარჩელო მ ოთხ ოვნის სამართლებრივი ა რსი. ადმინისტრა ციული დავის საგანი შეიძლება იყოს: (1)ადმინისტრაცი ულ-სამართლებ რივი აქტის შესაბამისობა საქართველოს კანონმ დებლობასთან; (2)ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადება, შე სრულება ან შეწყვეტა; (3)ადმინისტრაციული ორგანოს ვალდებულება ზიანის ანაზღაურების, ადმინისტრაცი ულ-სამართლებ რივი აქტის გამოცემის ან სხვა რაიმე ქმედების განხორციელების თაობაზე; (4)აქტის არა რად ა ღიარების, უფლების ან სამართალურთიერთობის არსებ ობა-არარსებობის დადგენა; (5)სხვა საქმეები, იმ სამართლებრივ ურთიე რთობებთან დაკავშირებით, რომლებიც აგრე თვე გამ ომდინარე ობს ადმინისტრა ციული სამართლის კანონმ დებლობიდან.12 აღიარებითი სარჩელი შეიძლება აღიძრას აქტის ა რარად ა ღიარების, უფლების ან სამართლებრივი ურთიე რთობის არსებობა-არა რსებობის და დგენის თა ობაზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონიერი ინტერესი. ა ღიარებითი სარჩელი თ სასამართლ ოსადმი მიმართვა დასაშვებია მანამ, სანამ წამოჭრილი დავის გამო თქვენი უფლება დაი რღვევა. აღია რებითი სარჩელის აღძვ რისას უნდა მიუთითოთ იმის შესახებ, თუ რა კანონიერი ინტე რესი გაქვთ დავის საგანთან დაკავშირებით და სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, როგორ უზრუნველყოფთ თქვე ნი უფლების დაცვას. აღია რებითი სარჩელი არ შეიძლება აღიძ რას, თუ თქვენ შეგიძლიათ ა ღძრა თ სარჩელი: (1)ადმინისტრა ციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების მ ოთხ ოვნით; (2)ადმინისტრა ციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მოთხ ოვნით; (3)ისეთი მოქმე დების განხორციელების ან ისეთი მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ა დმინისტრაციულ -სამართლებ რივი აქტის გამოცემას.13 დავის არსის მოკლე მიმოხილვა წარმ ოადგენს მაქსიმალურა დ კონკრე ტულ და ლაკონურ მი თითებას სადავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოე ცით სარჩელის ა რსი, ზოგადად ისაუბ რეთ იმის შესახებ, თუ რამ გამ ოიწვია სასამართლოსა თვის მიმართვის აუცილებლ ობა და თქვენი რომელი უფლება იქნა და რღვეული. ა ღნიშნული გრაფის შევსება მიზნად ისახავს სასამართლოსა თვის საქმესთან დაკავშირებით ინ ფორმაციის მიწოდებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყ ოს დავის არსის ა ღქმასა და მოსამართლის შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებას. მოცემულ გრაფაში სიმბოლოთა რა ოდენ ობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 3200 სიმბოლ ო - 40 ხაზი).
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davis faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-14 SeniSvna-15 SeniSvna-16

1. faqtobrivi garemoeba

Tbilisis saapelacio sasamarTloSi asociacia "mwvane alternativa"-s saapelacio saCivris

ganxilvasTan dakavSirebiT gamarTul sasamarTlo sxdomaze 2012 wlis 06 dekembers

specialistis saxiT dakiTxulma saqarTvelos garemos dacvis saministros ekologiuri

eqspertizisa da inspeqtirebis departamentis ufrosma (sadavo ekologiuri eqspertizis

daskvnis damtkicebis droisaTvis), nikoloz Waxnakiam warmoadgina saqarTvelos mTavrobis 2011
wlis 18 noembris #2247 gankarguleba "yazbegis erovnuli parkis teritoriaze

hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis saWiro 87737 kv.m miwis farTobis

saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi gamoyofis Taobaze". am

gankargulebis pirveli punqtis Tanaxmad, yazbegis erovnuli parkis teritoriaze

hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis saWiro 87737 kv.m miwis farTobi

saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi "tyiTsargeblobis wesis

damtkicebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis 2010 wlis 20 agvistos #242 dadgenilebiT

damtkicebuli wesis 27 sekunda muxlis pirveli punqtis Sesabamisad, gamoeyo ss "dariali

enerji"-s mis mier saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli mSeneblobis nebarTvis

aRebamde.

mtkicebuleba:

danarTi #1. saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankarguleba.

2. faqtobrivi garemoeba

saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankargulebis me-3 punqtis Tanaxmad

"tyiTsargeblobis wesis damtkicebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis 2010 wlis 20 agvistos

#242 dadgenilebiT damtkicebuli wesis 27 5 muxlis me-3 puqtis safuZvelze saqarTvelos

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros ssip daculi teritoriebis saagentos
daevala hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis gauformos ss "dariali

enerji"-s am gankargulebis pirveli punqtiT gansazRvrul miwis farTobze saxelmwifo tyis

fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobis xelSekruleba ss "dariali enerji"-s mier

saqarTvelos kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli mSeneblobis nebarTvis aRebamde. amave

gankargulebis me-4 puqtiT ss "dariali enerji"-s daevala specialuri daniSnulebiT

tyiTsargeblobis xelSekrulebis registracia sajaro reestris erovnul saagentoSi da

samSeneblo samuSaoebis dasrulebisTanave aRniSnuli teritoriebis gadacema saqarTvelos

garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministros ssip daculi teritoriebis

saagentosaTvis miReba-Cabarebis aqtis safuZvelze.

mtkicebuleba:

danarTi #1. saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankarguleba.

3. faqtobrivi garemoeba

2011 wlis 29 noembers erTi mxriv, saqarTvelos garemos dacvisa da bunebrivi resursebis

saministros ssip daculi teritoriebis saagentosa da meore mxriv, ss "dariali enerji"-s

Soris daido specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobis #6 xelSekruleba, romlis sagania

hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis saWiro da "yazbegis erovnuli parkis

teritoriaze hidroeleqtrosadguris "dariali hesis" mSeneblobisaTvis saWiro 87737 kv.m
miwis farTobis saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi gamoyofis

Taobaze" saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankargulebiT gansazRvruli,

87737 kvm miwis farTobis specialuri daniSnulebiT tyiTsargeblobisTvis gamoyofa. winamdebare

xelSekrulebiT ganisazRvra mxareTa ufleba-movaleobebi, pasuxismgebloba xelSekrulebis

14 ფაქტობრივი გარემოება ა რის ერთი კ ონკრეტული მოვლენა, რომელიც მ ოხდა თქვენსა და მოპასუხეს შორის სადავო ურთიერთობისას (მაგ. უარი ა დმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე). წინამდებარე გრა ფა წარმ ოადგენს ,, დავის არსის მოკლე მიმ ოხილვის” ერთგვარ რეზიუმ ირებას, სადაც პუნქტობრივად უნ და მიუთი თოთ იმ კონკრე ტულ გა რემოებებზე, რომლებიც თქვენ მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად თქვენი მოთხ ოვნის დასასაბუთებლად და მიზნად ისახავთ, სასამართლოს ყ ურადღება მიაპყროთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახ დეს სასამართლო მსჯელობის საგანი და რომელთა დადასტურების შემთხვევაში თქვენი სასარჩელ ო მოთხოვნა დასაბუთებულად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ფაქტობრივი გა რემოებები დაედოს საფუძვლა დ თქვენს სასარჩელ ო მოთხოვნას. ამა ვე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფაქტობ რივ გარემ ოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან/და არ შეუძლია თ გავლენა მოახ დინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამგვარ ფაქტობრივ გა რემოებებს სასამართლ ო არ მიი ღებს მხედველობაში. პარალელურად, სასამართლ ო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეა გროვოს ფაქტობ რივი გარემ ოებები.15 ფაქტობ რივი გა რემოების ნამდვილ ობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თითოეული ფაქტობ რივი გარემ ოების დასა დასტურებლა დ ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვის ცნ ობილი ყველა მტკიცებულების შესახებ. ამასთან, თი თოე ულ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მი უთითე თ იმ გვერდზე, მ უხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინა დადებაზე, სადა ც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემ ული. იმ შემ თხვევაში, თუ თქვენ, საპატი ო მიზეზის გამო, ვერ ახე რხებთ სა რჩელთან ე რთა დ მტკიცებულების წარმოდგენას, ვალდებული ხა რთ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმ ოვადგინე შუამდგომლ ობა”) და წა რმოა დგინოთ შესაბამისი შუამდგომლ ობა მტკიცებით შუამდგომლ ობათა ნაწილში. წინააღმ დეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკიცებულება ა რ არსებ ობს, რა ც მნიშვნელოვნად გაზ რდის თქვენი სასარჩელ ო მოთხოვნის დაუსაბუთებლა დ მიჩნევისა და, შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე უა რის თქმის ალბა თობის ხარისხს. პარალელურად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარი ინიციატივითაც შეაგროვ ოს მტკიცებულებები. თუ კანონით სხვა რამ ა რ ა რის და დგენილი, ა დმინისტრაციულ -
სამართლებრივი აქტის არა რა აქტად აღია რების, ბათილად ცნ ობის ან ძალადაკარგულად გამ ოცხადების შესახებ დავაში, მტკიცების ტვი რთი ეკისრება იმ ადმინისტრაციულ ორგან ოს, რომელმაც გამ ოსცა ეს აქტი.16 ფაქტობრივი გარემოებები უნ და ჩამოაყალიბოთ ნა თლად და ლაკონურად. ფაქტობ რივი გარემ ოებები მიეთითება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრები თ. მხოლ ოდ განსაკუთრები თ გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გა რემოებე ბი ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე მითითება შეუძლებელია, გა რთულდება რაიმე მ ოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მ ოვლენის არსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქ ტში რამდენიმე გარემოების მითი თება. თი თოეული ფაქტობ რივი გარემ ოებ ის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ გარემ ოების შინაარსს და ამ გა რემოების დამა დასტურებელ მ ტკიცებულებათა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამ ოიყოფა აბზაცებით და ინ ომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, .. .). მოცემულ ფორმაში არსებობს შვი დი ფაქტობრივი გარემოების დასა ფიქსირებელი გრა ფა. შვიდზე მე ტი ფაქტობრივი გა რემოების მითი თებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ფაქტობ რივი გარემ ოების შინაარსის თითოეულ გრაფაში სიმბოლ ოთა რაოდენობა შე ზღუდულია (მაქსიმუმ 1200 სიმბოლო - 15 ხაზი).
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pirobebis darRvevisas, xelSekrulebis pirobebis Sesrulebaze inspeqtirebis ganmxorcielebeli

subieqti ssip daculi teritoriebis saagentos mxridan - yazbegis erovnuli parkis
administracia, xelSekrulebis vada - 2013 wlis 01 ianvramde.

mtkicebuleba:
danarTi #2. 2011 wlis 29 noembris #6 xelSekruleba.

4. faqtobrivi garemoeba

saqarTvelos garemos dacvis ministris 2011 wlis 28 noembris #i-50 brZanebiT "licenziebisa

da nebarTvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 24-e muxlis me-4 punqtis, "garemoze zemoqmedebis

nebarTvebis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis me-4 muxlis pirveli punqtis "m" qvepunqtisa da amave
muxlis me-4 punqtis safuZvelze damtkicda Sps "dariali enerji"-ze ekologiuri eqspertizis

daskvna №29 110 mvt simZlavris "dariali hesis" hidroeleqtrosadguris ganTavsebaze. amave

wlis 29 noembers saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros ssd

teqnikuri da samSeneblo inspeqciis mier gaica "dariali hesze" mSeneblobis nebarTva.

mtkicebuleba:

danarTi #3-4. saqarTvelos garemos dacvis ministris 2011 wlis 28 noembris #i-50 brZaneba,

mSeneblobis nebarTva.

5. faqtobrivi garemoeba

2012 wlis TebervalSi saqarTvelos parlamentSi saqarTvelos mTavrobis iniciativiT

wardgenil iqna kanonproeqti - „daculi teritoriebis statusis Sesaxeb“ saqarTvelos

kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze. saqarTvelos parlamentSi registraciis TariRi - 2

Tebervali, 2012 w., registraciis #07–2/404; “„daculi teritoriebis statusis Sesaxeb“

saqarTvelos kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze“ kanonproeqtis pirveli muxliT icvleboda

yazbegis erovnuli parkis farTobi - arsebuli 8707 ha mcirdeboda 8698.2263 ha-mde. amasTan,

kanonproeqtis me-2 muxli adgenda im teritoriis geografiul koordinatebsa da farTobs

(8.7737 ha), romelic aRar Sevidoda yazbegis erovnuli parkis SemdgenlobaSi. kanonproeqtis

ganmartebiTi baraTi ganmartavda kanonproeqtis miRebis mizezs: - „yazbegis erovnuli parkis
mimdebare teritoriaze mimdinare hidroenergetikuli proeqtis ganxorcielebis xelSewyobis

aucilebloba“ da aseve kanonproeqtis miRebis mizans: - „mSenebare hidroeleqtrosadgurisTvis

gamoyofili im farTobebisaTvis daculi teritoriis statusis moxsna, romlebic xvdebian

yazbegis erovnuli parkis teritoriaze“.

mtkicebuleba:

danarTi 5: saqarTvelos parlamentis arasamTavrobo organizaciebTan urTierTobis biuros veb-

gverdze ganTavsebuli kanonproeqti “„daculi teritoriebis statusis Sesaxeb“ saqarTvelos

kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze“.

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

baTilad iqnes cnobili saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankarguleba

misgan gamomdinare samarTlebrivi SedegebiT.

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

1. saqarTvelos mTavroba warmoadgens administraciul organos Tanaxmad saqarTvelos zogadi

administraciuli kodeqsis 2.1 muxlis “a” punqtisa da masze vrceldeba zogadi

administraciuli kodeqsis debulebebi.

2. saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 5.1 muxlis Tanaxmad administraciul

organos ufleba ara aqvs kanonmdeblobis moTxovnebis sawinaaRmdegod ganaxorcielos raime

qmedeba.

3. saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 2.1 muxlis "d" qvepunqtis Tanaxmad

individualuri administraciul–samarTlebrivi aqti aris administraciuli organos mier

administraciuli kanonmdeblobis safuZvelze gamocemuli samarTlebrivi aqti, romelic awesebs,

cvlis, wyvets an adasturebs piris an pirTa SezRuduli wris uflebebsa da movaleobebs.

miTiTebuli normis Sinaarsidan gamomdinare gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqti

warmoadgens individualur administraciul-samarTlebriv aqts, vinaidan igi gamocemulia
administraciuli organos mier administraciuli kanonmdeblobis safuZvelze da awesebs

konkretuli subieqtis Sps „dariali enerji“–s uflebebsa da movaleobebs.

4. gasaCivrebuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemisas

administraciulma organom daarRvia:

a) „daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb“ saqarTvelos kanonis me-5 muxli („erovnuli

parki“), romlis Tanaxmad dauSvebelia erovnuli parkis teritoriaze hidroeleqtrosadguris

mSenebloba. amave kanonis 5.1 muxli, romlis Tanaxmad „erovnuli parki iqmneba erovnuli da

saerTaSoriso mniSvnelobis, SedarebiT didi da bunebrivi mSvenierebiT gamorCeuli

ekosistemebis dasacavad sasicocxlo da rekreaciuli saqmianobisaTvis“ da 5.3 muxli, romlis
Tanaxmad imperatiulad aris  gansazRvruli Tu ra zonebi SeiZleba moewyos erovnul parkSi,

ra mizniT ewyoba TiToeuli maTgani da rom erovnul parkSi mosawyobi arc erTi zona ar

iTvaliswinebs hidroeleqtrosadguris mSeneblobas. saqmeze warmodgenili mtkicebulebebiT da

"daculi teritoriebis statusis Sesaxeb" saqarTvelos kanonSi (me-6 muxli) 2012 wlis 28

marts ganxorcielebuli cvlilebebis gaTvaliswinebiT udavod aris dadasturebuli, rom

gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqtis gamocemisas darRveulia zemoaRniSnuli

kanonis miTiTebuli normebi;

b) "daculi teritoriebis sistemis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 20.4 muxli, romlis Tanaxmad

nebismieri daculi teritoriis kategoriis (maT Soris, erovnuli parkis) farglebSi ikrZaleba
„(a) bunebrivi ekosistemebis rRveva da sxva saxis Secvla; (b) eqspluataciis an sxva mizniT

romelime bunebrivi resursis ganadgureba, amoReba, rRveva, dazianeba.“. udavoa, rom

hidroeleqtrosadgurisa da masTan dakavSirebuli obieqtebis mSeneblobisTvis aucilebeli

samuSaoebis warmoeba (maT Soris, mdinaris wylis moqceva jer saderivacio milsadenSi da

Semdgom, gvirabSi) gamoiwvevs erovnuli parkis teritoriis reJimis darRvevas da warmoadgens

sisxlis samarTlis wesiT dasjad qmedebas. (saqarTvelos sisxlis samarTlis kodeqsis 305-e

muxli - daculi teritoriis reJimis darRveva);

17 სარჩელი შეიძლება აღიძრას: (1)ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილა დ ცნობის ან ძალადაკარგულად გამოცხადების მოთხ ოვნით; (2)ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამ ოცემის მოთხოვნი თ; (3)ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედებ ისაგან თავის შეკავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალ ური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას. გაი თვალისწინეთ, რომ სასამართლ ო არ ა რის უფლებამ ოსილი, გასცდეს სასა რჩელო მ ოთხოვნის ფარგლებს, მაგრამ იგი ა რ არის შებ ოჭილი თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის ფორმ ულირებით. პ როცესის დაჩქარების მიზნით, მ ოსამართლეს შე უძლია დაგეხმაროთ მ ოთხ ოვნის ტრანსფორმირებაში. მოთხოვნის მიუთითებლობა წა რმოადგენს სარჩელის ხარვეზს.18 სამართლებრივი საფუძვლები არის იმ ნ ორმათა ე რთობლიობა, რომლებზეც ამყარებ თ თქვენს სასარჩელ ო მოთხოვნას. ნ ორმათა შინაარსი გამომდინა რეობს სამართლებრივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმა თა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლ ო გადაწყვეტილებებსა და პ რაქტიკაზე, საერთაშ ორის ო სტანდა რტებზე, უცხოურ კანონმდებლ ობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მი თითებით. სამართლებ რივი საფუძვლები იური დიულად უნ და ამართლებ დეს სასარჩელო მ ოთხ ოვნას. სამართლებრივი საფუძვლების მითითება სავალდებულო არ არის, თუმცა გეძლევათ შესაძლებლობა, სასამართლ ოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია მიაწოდოთ, რა თა დაა რწმუნოთ იგი თქვენი მ ოთხ ოვნის მართებულ ობაში.19 თითოე ული სასარჩელო მ ოთხ ოვნა და მისი სამართლებ რივი საფუძვლები უნდა ჩამ ოაყალიბოთ ნათლა დ და ლაკ ონურა დ. სასარჩელო მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად არაბული ციფრებით. თითოე ული სასარჩელო მ ოთხოვნის ტექსტი უნ და შეიცავდეს უშ უალოდ მ ოთხ ოვნასა და მითი თებას ამ მოთხ ოვნის სამართლებ რივ საფუძვლებზე. მოცემულ ფორმაში ა რსებობს სამი სასარჩელო მ ოთხ ოვნის დასაფიქსირებელი გრაფა. სამზე მეტი სასა რჩელო მოთხოვნის მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა).
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g) "garemos dacvis Sesaxeb" saqarTvelos kanonis 45-e muxli, romlis pirveli punqtis
Tanaxmad, „bunebrivi ekosistemebi, landSaftebi da teritoriebi daculi unda iyos

dabinZurebis, darRvevis, dazianebis, degradaciis, gamofitvisa da daSlisagan“; amave kanonis 46.2

muxls, romlis Tanaxmad, „akrZalulia yoveli qmedeba, romelmac SeiZleba ziani miayenos velur

mcenareTa da gareul cxovelTa samyaros, sabinadro garemos, gamravlebis arealebs da

samigracio gzebs“; amave kanonis 53.1 muxls, romlis Tanaxmad, „saqmianoba ar unda iwvevdes

biomravalferovnebis Seuqcevad raodenobriv an xarisxobriv cvlilebebs da mis degradacias“.

dadgenili da dadasturebulia, rom sadavo administraciul-samarTlebrivi aqtiT

zemoaRniSnuli kanonis moTxovnaTa sruli ugulvebelyofiT moxda yazbegis erovnuli parkis

teritoriaze hidroeleqtrosadguris "darialis hesis" mSeneblobisaTvis saWiro 87737 kv.m

miwis farTobis saxelmwifo tyis fondiT specialuri daniSnulebiT sargeblobaSi gamoyofa;

d) "saqarTvelos „wiTeli nusxisa“ da „wiTeli wignis" Sesaxeb“  saqarTvelos kanonis 10.2

muxls, romlis Tanaxmad: „akrZalulia yovelgvari qmedeba, romelsac SeiZleba mohyves

gadaSenebis safrTxis winaSe myofi saxeobebis raodenobis Semcireba, maTi sabinadro garemos da

saarsebo pirobebis gauareseba, garda am kanoniTa da saqarTvelos sxva sakanonmdeblo da

kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT gansazRvruli  SemTxvevebisa."

e) amave kanonis 11.1  muxli, romlis Tanaxmad, „akrZalulia yovelgvari qmedeba, romelsac

SeiZleba mohyves gadaSenebis safrTxis winaSe myof gareul cxovelTa raodenobis Semcireba,

maTi sabinadro garemos, gamravlebis arealis, gadarCenis staciebis, samigracio da wyalTan
misasvleli gzebisa da wylis sasmeli adgilebis darRveva, garda am kanoniTa da saqarTvelos

sxva sakanonmdeblo da kanonqvemdebare normatiuli aqtebiT“. zemoaRniSnuli normebis

moTxovnaTa darRveviT gamocemuli gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqti Sedegad

gamoiwvevs am teritoriaze arsebuli gadaSenebis safrTxis winaSe myofi saxeobebis raodenobis

araTu Semcirebas, aramed ganadgurebas;

tyis kodeqsis 33-e muxlis pirveli punqti, romlis Tanaxmadac aucileblobis SemTxvevaSi an

mniSvnelovani ekonomikuri sargeblis miRebis mizniT saxelmwifo tyis fondi, saqarTvelos

garemosdacviTi kanonmdeblobis moTxovnaTa dacviT, SeiZleba gaices specialuri daniSnulebiT

sargeblobisaTvis. gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqtiT dadasturebulia
saqarTvelos garemosdacviTi kanonmdeblobis moTxovnebis uxeSi darRveva, garda amisa

sagulisxmoa isic, rom aRniSnuli aqti ar Seicavs aranair dasabuTebas mocemul SemTxvevaSi

aucilebeli SemTxvevisa da mniSvnelovani ekonomikuri sargeblis miRebis miznis arsebobis

Sesaxeb.

saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis 22-e, 32-e muxlebi, saqarTvelos zogadi

administraciuli kodeqsis me-60 prima muxli, 96-e muxli.

2. sasarCelo moTxovna

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:

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.

1.
SeniSvna-22

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.

1. daevalos mopasuxes warmoadginos gasaCivrebuli administraciul-samarTlebrivi aqtis

gamocemasTan dakavSirebiT Catarebuli administraciuli warmoebis masalebi srulyofilad.
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 შუამდგომლ ობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლ ოსადმი კონკ რეტული პროცესუალური მოქმე დების განხორციელების მოთხოვნით. შ უამდგომლობა უნ და იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრე ტულად უნ და მიეთი თოს მოთხოვნა და მისი არგუმენ ტაცია, რომელიც უნ და შეეხებოდეს შუამდგომლ ობაში დასმულ საკითხთან უშუალო კავშირში მყ ოფ გარემოებებს. მტკიცები თი შუამდგომლ ობები შეეხება მტკიცებულებებს.21 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, ხოლ ო მარჯვენა მხარეს - დავის იმ ფაქტობ რივ გარემ ოებათა ნომ რები, რომლებსაც მიგაჩნიათ, რომ დაადასტურებენ აღნიშნული პი რები.22 თუკი საპატიო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას, შეგიძლია თ იშუამდგომლოთ სასამართლ ოს წინაშე, რა თა მან მოგცეთ გონივრული ვადა მის წარსადგენად. ვალდებული ხა რთ, შ უამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)წარმოდგე ნის შეუძლებლობის საპატიო მიზეზი; (3)გონივრული ვადა მის წარმ ოსადგენად. თი თოეულ ამგვა რ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამ დგომლობები მიეთითება სა თითაოდ (პუნქტობ რივად) და ინ ომრება თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით.23 თუკი საკუთარი ძალებით ვე რ შეძელით მტკიცებულების მი ღება იმ პირისაგან, ვისთანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამ დგომლოთ სასამართლ ოს წინაშე, რათა სასამართლომ გამოითხ ოვოს ი გი. ვალდებული ხართ, შუამდგომლ ობაში 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 გე თქვათ უარი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მ ტკიცებულება თქვენ მიერ მი თითებული პირის ხელ თაა. თითოეულ ამგვა რ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამ დგომლობები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობ რივად) და ინომ რება თანმიმდევ რულად, არაბული ცი ფრებით.24 ამ გრაფაში შეგიძლია თ ჩაწეროთ ნებისმიერი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირის ჩაბმის თაობაზე). თი თოეული შ უამდგომლობა უნ და მიუთი თოთ ნათლად და ლაკონურად. მ ოთხ ოვნები მიეთითება სათი თაოდ (პუნქტობრივა დ) და ინომ რება თანმიმდევრულად, არაბული ცი ფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავ დეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის არგუმენტაციას. მოცემ ულ ფორმაში არსებ ობს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა. ორზე მე ტი შუამდგომლობის მი თითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი.
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sarCelis fasi
SeniSvna-25

— araqonebrivi lari

saxelmwifo baJi
SeniSvna-26

— 100 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 gasaCivrebuli aqtis gamomcemi administraciuli organos zemdgomi organo

ar arsebobs.

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 morigeba mxareebs Soris SeuZlebelia.
SeniSvna-28

25 სარჩელის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება სასამართლოს სარჩელზე გა დასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზ ღვრაში. სარჩელის ფასის დაანგარიშების წესი მოცემულია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 41 -ე მუხლ ში.26 სახელმწიფო ბაჟი არის შენატანი საქართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პ როცესის წარმართვისათვის. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობები და დგენილია სამოქალაქო საპ როცეს ო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწი ფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კან ონის მე-4 მუხლებით. სახელმწ იფო ბაჟის ოდენ ობა პირველი ინსტანციის სასამართლ ოში არ უნ და აღემატებ ოდეს ფიზიკურ პირთათვის 30 00 ლარს, ხ ოლო ი ურიდი ულ პირთა თვის - 500 0 ლარს. ვალდებული ხა რთ, სა რჩელს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულად გადახ დის დამადასტურებელი დოკუმენ ტი ან მიუთითოთ, რომ კან ონი გათავისუფლებთ მისი გადახ დისაგან, ან წარმ ოადგინ ოთ შუამ დგომლობა ბაჟის გადახდისა გან გათავისუფლების, მისი ოდენობის შემცი რების ან/და გადახ დის გადავადების მოთხოვნი თ. წინააღმდე გ შემთხვევაში, თქვენს სარჩელ ზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლ ო არ მიი ღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის ა ღმოფხვრამდე.27 შემთხვევები, როდესაც კანონი გა თავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისა გან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კ ოდექსის 46-ე, ადმინისტრა ციული საპროცესო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლებით. ამასთან, სასამ ართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრივი მდგომა რეობის გა თვალისწინებით (რაც უნ და დასტურდებ ოდეს შესაბამისი უტყუარი მ ტკიცებულებებით), გაგა თავისუფლ ოთ ბაჟის გადახ დისაგან, შეგიმციროთ მისი ოდენ ობა ან გადაგივა დოთ გადახ და. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მ ოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთი თება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ციფრები თ.28 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის მორიგებით დამთავრებას თან დაკავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში მიუთი თეთ, თუ რა პირობებით ხართ თანახმა მორი გებაზე. უარის შემ თხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთი თოთ უარის მ ოტივებზე). ადმინის ტრაციული ორგანო მხოლ ოდ იმ შემ თხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდე გება საქართველ ოს კანონმდებლ ობას.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?

diax

radgan gansaxilveli saqme gansakuTrebuli mniSvnelobisaa.ara
SeniSvna-29

ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?

25 wuTze meti radgan es dro aris saWiro mxaris axsna-ganmartebis warmodgenisaTvis.

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?

I sxdomaSi radgan erTi sxdoma sakmarisi iqneba saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis

gamokvlevisa da dadgenisaTvis.
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. saqarTvelos mTavrobis 2011 wlis 18 noembris #2247 gankarguleba - 2 furceli;

danarTi 2. 2011 wlis 29 noembris #6 xelSekruleba - 3 furceli;

danarTi 3. saqarTvelos garemos dacvis ministris 2011 wlis 28 noembris #i-50 brZaneba -- 1

furceli;

danarTi 4. mSeneblobis nebarTva - 2 furceli.

danarTi 5: saqarTvelos parlamentis arasamTavrobo organizaciebTan urTierTobis biuros veb-

gverdze ganTavsebuli kanonproeqti “„daculi teritoriebis statusis Sesaxeb“ saqarTvelos

kanonSi cvlilebis Setanis Taobaze“ - 4 furceli;

danarTi 6. baJis gadaxdis damadasturebeli qviTari - 2 furceli;

danarTi 7. warmomadgenlobis uflebamosilebis damadasturebeli rwmunebuleba – 1 furceli;

danarTi 8. amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo (arakomerciuli) iuridiuli pirebis

reestridan – 2 furceli;

29 წარმოადგინე თ თქვენი მ ოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გა რეშე განხილვის თაობაზე. ზეპირი მოსმენის გა რეშე საქმის განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფა დ გა დაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მ ოპასუხის თანხმობის შემ თხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია, მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე განიხილოს ზეპი რი მოსმენის გა რეშე.30 მოცემული გრაფის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლ ომ საქმე განიხილოს ზეპირი მ ოსმენის გარეშე. პ ოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება მთავარი სხდომის უშუალოდ თქვენ თვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევთ 2 5-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მეტ სხ დომას, ვალდებული ხა რთ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარე ობს თქვენი საქმის სპეციფიკური სი რთულე . ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლოსა თვის სავალდებულო ა რაა თქვენ მიერ მი თითებული დრო და სხდომათა რაოდენობა.31 დაჩქარებული წესით საქმის განხილვის დროს სასამართლ ო უფლებამოსილია: (1)შეამოკლოს მოპასუხის მიერ თავისი შესაგებლის ან შეგებებული სარჩელის წარდგენის ვადა; (2)მესამე პირს არ განუსაზღვ როს ვადა სა რჩელზე საკუთარი მ ოსაზრებების წარდგენისათვის; (3)ა რ დაადგინოს მხარეების მიერ ექსპე რტის დანიშვნასთან დაკავშირებით საკუთა რი მოსაზრებების წარდგენის ვადა; (4)შეუმ ოკლოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნასთან დაკავშირებით საკუთარი მ ოსაზრებების წარდგენის ვადა.32 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.33 ვალდებული ხართ, სა რჩელს დაურთოთ მასში მითი თებული ყველა მტკიცებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, საპატი ო მიზეზის გამ ო, ვერ ახერხებ თ მათ წა რმოდგენას და ა ღნიშნულის თაობაზე მიუთითე თ მტკიცებით შ უამდგომლობათა ნაწილში. წე რილობითი მ ტკიცე ბულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნის სახით. თუ წერილ ობითი მტკიცებულების დედანი უცხ ო ენაზეა შედგენილი, იგი უნდა ი თარგმნ ოს ქართულად (ა ფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). ნორმა ტიული მასალის დართვა სარჩელზე მხოლ ოდ განსაკუთრებით გამ ონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული. თანდა რთული საბუთები იწერება სათითა ოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულა დ, არაბული ცი ფრები თ (მაგ. დანართი 1, დანართი 2, ...). თი თოეული საბუთის გასწვრივ მიუთითე თ ფურცლების რაოდე ნობაზე, ხოლო ნუსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რა ოდენ ობაზე. თი თოეულ თანდა რთულ საბუთს ზედა მა რჯვენა კუთხეში უნდა წააწე როთ - ,, დანართი X”. დანა რთის ნ ომერი უნ და ემთხვეოდეს სარჩელის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგი თობას.34 სასამართლოს უნ და წარუდგინოთ სარჩელისა და თანდა რთული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი მ ოპასუხეც არის საქმეში. წინააღმდე გ შემთხვევაში თქვენს სარჩელზე შესაძლ ოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლ ო არ მიი ღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხა რვეზის აღმ ოფხვრამ დე.
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furclebis saerTo raodenoba — 17

..
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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), piradi (saidentifikacio) nomeri 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 ატვირთვა ეხმა რება სასამართლოს თქვენი საქმის დროულ და ხა რისხიან განხილვაში. ფორმა უნდა ატვი რთოთ მისი ს რულად შევსების შემდე გ. თუ გაქვთ ,,Word 2007”, დადექი თ ისრით (კურსორით) შუა გრაფაში მი თითებულ ბმულზე, კლავიატურაზე დააჭ ირეთ Ctr l-ს და მაუსზე - მარცხენა ღილაკს. თუ გაქვთ ,,Word 20 03”, დააკოპირეთ და შედი თ მარჯვენა მხარეს მითი თებულ ბმულზე. შე დეგად მ ოხვდებით სასამართლ ოს ვებ-გვერდზე, სადაც შეძლებთ თქვენ მიე რ შევსებული ფორმის ატვირთვას. ატვირთვის დასრულებისთანავე თქვენს ფორმას ავტომატურა დ მიენიჭება საიდენტიფიკაციო ნ ომერი, რომელიც უნ და ჩაწეროთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრა ფაში.36 საიდენტიფიკაციო ნ ომერი ა რის განუმეორებელი, 7-სიმბოლ ოიანი კოდი. სა რჩელის ნაბეჭდი და ხელმოწე რილი ვარიანტი სასამართლ ოში უნდა წა რმოა დგინოთ ატვირთვიდან 1 თვის განმავლობაში. ვადის გასვლის შემდე გ ვალდებული ხა რთ, ფორმა განმეორებით ატვი რთოთ ახალი საიდენტი ფიკაციო ნომ რის მისაღებად. თუ ფორმის ატვირთვის შემდეგ სა რჩელის ტექსტში რაიმე ცვლილებას შეიტანთ, ვალდებული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვი რთოთ ახალი საიდენტი ფიკაციო ნომ რის მისაღებად. გაითვალისწინეთ, რომ პასუხისმგებელი ხართ, ატვირთული და ნაბეჭდი სახით წარმოდგენილ სარჩელ თა შინაარსობ რივ იდენტობაზე.37 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 (მოსარჩელის) სახელი და გვა რი (სახელწოდება). ფორმის ელექტრონული ფოსტით გამოგზავნის შემ თხვევაში ვალდებული ხართ, მ ონიშნოთ მარჯვენა კვადრა ტი.
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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.

nino gujaraiZe, asociacia mwvane

alternativas aRmasrulebeli direqtori
21/12/2012 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.

.


