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თბილისის საქალაქო
სასამართლოს სამოქალაქო
საქმეთა კოლეგიას

sarCeli
samoqalaqo saqmeze

mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

Stampis adgili

mosarCele: SeniSvna-1
ასოციაცია მწვანე
ალტერნატივა

204952676

saxeli, gvari (saxelwodeba)

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

თბილისი, 0179, ფალიაშვილის 27/29, ბინა
13
samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3

2 29 27 73
saxlis tel.

samsaxuris tel.

mobiluri

mosarCelis warmomadgeneli:

2 22 38 74

greenalt@greenalt.org

faqsi

eleqtronuli fosta

SeniSvna-4

ნინო გუჯარაიძე

01015010047

თბილისი, 0179, ფალიაშვილის 27/29, ბინა
13

saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri

piradi nomeri

ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi
saxlis tel.

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2 29 27 73

599 90 25 20

2 22 38 74

ngujaraidze@greenalt.org

samsaxuris tel.

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

mopasuxe: SeniSvna-5
საქართველოს ენერგეტიკის
მინისტრის მოადგილე, ილია
ელოშვილი

01024003660

saxeli, gvari (saxelwodeba)

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

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,
თბილისი, სანაპიროს ქ. 2

ყაზბეგი ს. ქუმლისციხე,
თბილისი, ულიანოვის მე-3 შესახვევი, #5

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო,
თბილისი, სანაპიროს ქ. 2

alternatiuli misamarTi

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

saxlis tel.

2 35 78 05

599 09 88 26

2 35 78 28

I.Eloshvili@menr.gov.ge

samsaxuris tel.

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

mobiluri

eleqtronuli fosta

sakontaqto piri: SeniSvna-7
saxeli, gvari

saxlis tel.

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
gaiTvaliswineT! Tu sarCeli Seaqvs iuridiul pirs, individualur mewarmes an advokats, warmomadgenels (garda
kanonieri warmomadgenlisa), igi valdebulia miuTiTos eleqtronuli fostis misamarTi da telefonis nomeri.
aRniSnuli monacemebis miuTiTeblobis SemTxvevaSi sasamarTlos kancelariis TanamSromeli uars getyviT sarCelis
registraciaze da dagibrunebT sarCels, TandarTul dokumentebTan erTad.
00.....

1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ფიზ იკურ ი ან იურ იდიული პ ირი, ან ორგ ან იზაც ია, რომელიც არ არის იურ იდიული პ ირ ი (მაგ. სამეწ არმეო ამ ხანაგო ბა)), ვ ისაც მ იგ აჩნ იათ, რომ გ აქვთ მართებ ული მოთ ხოვნა მოპ ასუ ხის მიმ ართ და სას ამართლო წეს ით ით ხოვთ ამ უფლებაშ ი აღდ გენას.
2
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 აშ ი აღნ იშნულ ის თაო ბაზე დ აუყოვნებლ ივ უ ნ და შეატყობინოთ ს ას ამართლოს.
3 სასამართლო
4 ,,ალტერნატ იულ ი მ ისამ ართის ” ველშ ი მიეთ ითებ ა ის ადგ ილ ი, რომელსაც ძ ირით ადი მის ამ ართის (ფაქტობრ ივ ი ად გილს ამყოფლის) თ ანადროულ ად იყენე ბთ ჩვეულებრივ საც ხოვრებლად (ს აქმიანობ ის ადგ ილად) და რომელზეც პერმანენტულ ად იქნება შესაძლე ბელი თ ქვენთან დაკ ავშ ირება.
ია გყავდეთ კანონის მიერ ი (მაგ. მშობლებ ი) ან გარ იგებ ისმ იერი წარმომ ადგენელ ი (ნებისმიერ ი პირ ი). თუ ს არჩელის აღძვრის მომენ ტის ათვ ის აყვ ან ილი გყავთ წ არმომად გენელი, სარჩელშ ი უნდ ა მ იუთ ითოთ, როგორც თქვენი და მოპ ასუ ხის, ასევე, წ არმომადგ ენლის მონ აცემები. თუ სარჩელ ი შე აქვს თქვენს წარმომ ადგენელს, მაშ ინ მ ან უ ნდა მ იუთ ითოს როგორც საკუთარ ი დ ა მოპას უხის, ასევე, თქვენი (მ არწმუნებლ ის) მონ აცემები. ამ ავე დროს, წ არმომადგე ნელმა ს არჩელს უნდ ა დაურთოს წარმომ ადგენლობ ითი უფლებამოს ილ ების დ ამად ასტურებელ ი დოკუმენ ტი (მ აგ. დ აბ ადების მოწმობ ა, მ ინდობ ილობა, ამონ აწერი სამეწ არმეო რეესტრიდ ან).
5 შესაძლებელ
არის ფ იზ იკური ან იურიდ იულ ი პ ირი, ან ორგ ანიზაც ია, რომელ იც არ არის იურიდ იულ ი პ ირი (მ აგ. ს ამეწ არმეო ამ ხან აგობ ა), რომელმაც მ იგ აჩნ იათ, რომ ხელყო თქვენ ი უფლებ ა ან /და კანონ ით დაცულ ი ინტერესი.
6 მოპასუხე
სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს არჩელი გან უხილველად დ ატოვოს, თუ არ მ იუთითე ბთ ან არასწორ ად მ იუთითებთ მოპ ასუ ხის ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ ადგ ილსამყოფელზე).
7 საკონტაქტო
პ ირად შე გიძლიათ მიუთითოთ ნებ ისმ იერ ფიზ იკურ პირზე, რომელ იც არ მონ აწ ილეობს დ ავაშ ი, მ აგრ ამ, ნ ათესაურ ი, მეგობრულ ი თუ ს ხვ ა სახის ურთიერთობ იდან გამომდ ინ არე, შეძლებს დ აეხმ აროს სასამ ართლოს თქვენთან დაკ ავშ ირებაში. საკონტ აქტო პირის მით ითებ ა არ არის ს ავ ალდებულო, თუმც ა შედ ის თქვენსავე ინტერესშ ი, რ ადგან ხელს უწყობს დ ავის დროულ გ ანხილვას .
8 ორი
ან მეტ ი მოს არჩელის, მოს არჩელის წარმომ ადგენლ ის ან მოპას უხის არსებობისას, თ ითოეული მათგ ან ის პ ირად ი და საკონტ აქტო მონაცემებ ი უ ნდა 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 ამუშ აო ად გილ ის დ ა ს ამუშ აო ად გილ ის მ ის ამართის, ტელეფონის, ფაქსისა დ ა ელექტრონული ფოსტ ის მ ით ითება არაა სავალდებ ულო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავ აზე სწრ აფი დ ა ეფექტური მ ართლმსაჯ ულებ ის გ ანხორციელე ბას.

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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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia
saxiT:
dasabarebeli piris statusi SeniSvna-9
saxeli, gvari

piradi nomeri

alternatiuli misamarTi
saxlis tel.

ZiriTadi misamarTi
samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

samsaxuris tel.

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

SeniSvna-10

davis sagani
SeniSvna-11

საქმიანი რეპუტაციის დაცვა შელახვისგან, მორალური ზიანის ანაზღაურება.
qvemoT miuTiTeT Tqvens iuridiul interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra.
SeniSvna-12

davis arsis mokle mimoxilva
არასამთავრობო არაკომერციული ორგანიზაცია, ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" დაარსდა
2000 წელს. "მწვანე ალტერნატივას" მისიაა ეკონომიკურად ხელსაყრელი და სოციალურად
მისაღები ალტერნატივების გზით, საქართველოს გარემოსა და ქვეყნის უნიკალური
ბიოლოგიური თუ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. ასევე, გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და სოციალური სამართლიანობის პრინციპების
დამკვიდრების ხელშეწყობა. ორგანიზაცია მიზნად ისახავს მდგრადი განვითარებისათვის
ეკონომიკური და პოლიტიკური საფუძვლების შექმნის ხელშეწყობას; გარემოსდაცვით
საქმიანობაში შესაბამისი სამთავრობო უწყებების, ბიზნესის წარმომადგენლების, სამეცნიერო
ორგანიზაციებისა და ცალკეული პირების ჩართვის მხარდაჭერას; მდგრადი განვითარების,
გარემოს კონსერვაციისა და აღდგენის ხელშემწყობი ფართო სოციალური ალიანსების
შექმნას; ადგილობრივ ან ეროვნულ დონეზე ლობირების გზით გარემოსდაცვითი და
სოციალური თვალსაზრისით დესტრუქციული პოლიტიკისა და პროექტების შეცვლას ან
შეჩერებას და მისაღები ალტერნატივების ხელშეწყობას.
2013 წლის 19 სექტემბერს 14:05:15 საათზე რადიო კომერსანტთან მიცემულ ინტერვიუში
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა ჟურნალისტის კითხვაზე: – „ხუდონჰესთან“ დაკავშირებით „მწვანე ალტერნატივაში“ აცხადებენ, რომ ხაიშის
მოსახლეობას საკუთარი მოთხოვნები აქვს და მათ დაკმაყოფილებამდე განხილვებში
მონაწილეობას არ მიიღებენ. როგორ ჩაიარა პირველმა საჯარო განხილვამ და რეალურად
რა არის პროექტის სარგებელი? უპასუხა:
- „მწვანე ალტერნატივა“ არასამთავრობოების რადიკალურ ფრთას განეკუთნება. ყოველთვის
უპირისპირდება ყველა იმ
წამოწყებას, რაც ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს
შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პირველად მოხდა, როცა ასე ღიად და საჯაროდ
ჩამოვიდა ინვესტორი და მოსახლეობას წარუდგა. რა თქმა უნდა, ეს არის მნიშვნელოვანი
ფაქტი. რაც შეეხება იმას, რომ მოსახლეობას გარკვეული მოთხოვნები აქვს, ეს ბუნებრივია.
30 წელია ეს ხალხი გაურკვევლობაში ცხოვრობს. ამიტომ აინტერესებთ რა ბედი ეწევათ.

9
იათ ს ას ამართლოს წ ინ აშე იშუამდგომლოთ თქვენი ს აქმ ის ზეპ ირი მოსმენ ის ას მოწმეებ ის, ექსპერტებ ის, სპეც იალ ისტე ბის ან /და თ არჯიმნებ ის მოწვევ ის თაო ბაზე. შუამ დგომლობებს ეთმო ბა ც ალკე გვერდი, ამ გრაფაშ ი კ ი უნდ ა მ იუთითოთ მ ხოლოდ დას აბარებე ლ პირთა სტ ატუს ი, მ ათი პირადი დ ა ს აკონტაქტო მონ აცემებ ი.
10შეგიძლ
ორი ან მეტ ი დ ასაბარებელ ი პ ირის მ ით ითების ას თ ითოეული მ ათგ ანის სტ ატუს ი, პ ირად ი და ს აკონტ აქტო მონაცემებ ი უ ნდა დ აიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ც იფრებით (იხ. ს არჩელის ს ან იმუშო ფორმა).
11 დავის
საგ ან ი არ ის თქვენ ი სას არჩელო მოთხოვნ ის სამართლებრივი არსი (მ აგ. ზ იანის ან აზ ღაურება, უკ ანონო ხელ შეშლის აღკვეთა, ხელშეკრულებ ის მოშლა).
12 აღიარებ
ითი სარჩელ ი შე იძლება აღიძრ ას უფლებ ის ა თუ სამართლებრივ ი ურთ იერთობის არსებობ ა-არ არსებობ ის დადგენ ის, დოკუმენტებ ის ნ ამდვ ილობ ის აღიარებ ის ან დოკუმენტე ბის სიყ ალბ ის დად გენის შეს ახებ. გაითვალ ისწ ინეთ ის გ არემოება, რომ ს ას ამართლოშ ი აღიარებ ით ი სარჩელ ის მ იღე ბის დ ამ ატებ ითი პ ირობ აა იურიდიულ ი ინტერეს ი, რაც გ ულის ხმობს იმ ას, რომ უნდ ა მიუთითოთ იმ (სამ ართლებრივ) შედე გ(ებ)ზე, რის ი მ იღწევ ის უზრუნველს აყოფადაც მ იმ ართავთ ს ასამ ართლოს. აღიარებ ითი ს არჩელის აღძვრისას თქვენ მ იერ იურ იდიული ინტერეს ის მ იუთ ითებლობის შემთხვევ აშ ი ს ასამ ართლო უარს გეტყვით აღიარებით ი ს არჩელის მ იღებასა დ ა გ ანხილვ აზე, თუნდ აც არსებობ დეს სარჩელ ის მ იღე ბის ყველ ა ს ხვა წ ინ აპირობ ა.
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. .. … ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, დღეს რომ თავს იდებენ, ნუ ჩაერევიან, თორემ
ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცით, ვიცით ვის რა ინტერესები ამოძრავებს. ჩვენ
ეკლესიასაც ძალიან დიდი პატივს ვცემთ და იმ საფლავებსაც. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა ამ
ხალხთან დიალოგი და ამაში წინ ვერავინ ვერ დაგვიდგება.
– საუბარია, რომ ეს კომპანია დარეგისტრირებულია ოფშორულ ზონაში და მსხვილი
პროექტების განხორციელების გამოცდილება არ აქვს. „საერთოდ არ აქვს აშენებული ერთი
მაღაზიაც კი“–აცხადებს „მწვანე ალტერნატივას“ წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი.
– უკაცრავად, მაგრამ რატომ ნერვიულობს დავით ჭიპაშვილი, ეს კომპანია შეძლებს თუ
არა პროექტის განხორციელებას? ეს კომპანია თუ ვერ შეძლებს დაფინანსების მოტანას,
თუკი ვერ წარმოადგენენ კვალიფიციურ კომპანიებს, რა თქმა უნდა ისინი გავლენ და სხვა
შემოვა.რა პრობლემაა? . . . ინვესტორის სანერვიულოს სხვები რატომ ნერვიულობენ. ეს არ
მესმის - პასუხობს მინისტრის მოადგილე.
მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ენერგეტიკის მოადგილემ ილია ელოშვილმა ზემოაღნიშნული
ინტერვიუს საშუალებით მიზანმიმართულად გაავრცელა ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივას"
სახელის გამტეხი და საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი ცილისმწამებლური ინფორმაცია,
რის გამოც ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" დარღვეული უფლების დასაცავად
სასამართლოს წარმოუდგენს წინამდებარე სამოქალაქო სარჩელს.
SeniSvna-13

13 დავის არს ის მოკლე მიმო ხილვ ა წ არმოად გენს მ აქსიმ ალურად კონკრეტულ დ ა ლაკონ ურ მით ითებას სად ავო ურთიერთობ ის ისტორიაზე. გ ადმოეცით სარჩელის არს ი, ზოგ ადად ის აუბრეთ იმის შესახებ, თუ რამ გ ამო იწვ ია ს ასამართლოსათვ ის მ იმ ართვის აუცილე ბლობა და თქვენი რომელ ი უფლება იქნ ა დარ ღვეულ ი. აღნ იშნულ ი გრაფის შევსებ ა მ იზნად ის ახავს ს ასამართლოსათვ ის ს აქმესთან დ აკავ შირებ ით ინფორმაციის მ იწოდებ ას, რამაც ხელ ი უნდ ა შე უწყოს დავ ის არსის აღქმას ა დ ა მოსამ ართლის შინაგ ან ი რწმენ ის ჩამოყალიბებ ას. მ ოცემულ გრაფაშ ი ს იმბოლოთა რ აოდენობ ა შეზ ღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 320 0 სიმბოლო - 40 ხაზ ი).
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davis faqtobrivi garemoebebi
SeniSvna-14

SeniSvna-15

SeniSvna-16

1. faqtobrivi garemoeba
ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივა" არასამთავრობო
რომელიც 2000 წელს დაარსდა. ორგანიზაციის მისიაა:

არაკომერციული

- საქართველოში მდგრადი განვითარების პრინციპების დამკვიდრება;
- საზოგადოების მონაწილეობის უზრუნველყოფა და ხელშეწყობა
მიღების პროცესში;
- საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება გარემოსდაცვით სფეროში;
- გარემოსდაცვითი პროექტების განხორციელება;
- ადამიანის უფლებებისა და საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვა.

ორგანიზაციაა,

გადაწყვეტილების

ასოციაციიის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებებია:
- გარემოსდაცვითი იდეების პოპულარიზაცია საზოგადოების ფართო მასებში;
- საზოგადოებრივ-საინფორმაციო კამპანიების წარმოება, ლობირება და საზოგადოების
ინტერესების დაცვა;
- გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ინტეგრაცია ქვეყნის ეკონომიკური და სოციალური
განვითარების სფეროებში;
- სუფთა ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობა და პოპულარიზაცია.
mtkicebuleba:
a. დანართი # 1. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას წესდება.
2. faqtobrivi garemoeba
დაარსების დღიდან, ორგანიზაცია მონიტორინგს უწევს საერთაშორისო საფინანსო
ინსტიტუტების
საქმიანობას
საქართველოში.
მუშაობს
ბიომრავალფეროვნებასთან,
ენერგეტიკასთან, კლიმატის ცვლილებასთან და სიღარიბის დაძლევასთან დაკავშირებულ
საკითხებზე. ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში, ორგანიზაციის სამუშაო არეალი
მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და ამჟამად ორგანიზაცია მუშაობს ქვეყნის გარემოსდაცვითი
პოლიტიკის გაუმჯობესების, სახელმწიფო ქონების პრივატიზების პროცესში ადგილობრივი
მოსახლეობის გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვის, ხეტყის არალეგალური ჭრის და ველური ფლორისა და ფაუნის ნიმუშებით უკანონო
ვაჭრობის აღკვეთის მიმართულებით. ზოგადად კი, გარემოსდაცვითი ინფორმაციის
საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომობისა და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების
პროცესში საზოგადოების სრულფასოვანი ჩართვის ხელშეწყობისთვის.
mtkicebuleba:
დანართი #2. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ვებ-გვერდი
3. faqtobrivi garemoeba
2001 წელს "მწვანე ალტერნატივამ" სხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო არასამთავრობო
ორგანიზაციებთან ერთად დააფუძნა საქართველოში სიღარიბის შემცირების სტრატეგიის
შემუშავებაზე დამკვირებელთა ქსელი.
2002 წლიდან "მწვანე ალტერნატივა" მონიტორინგს უწევს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის
ნავთობსადენის პროექტის განხორციელებას, მის შესაბამისობას საერთაშორისო საფინანსო
კორპორაციისა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პოლიტიკასა და
სახელმძღვანელო პრინციპებთან, პროექტის ზეგავლენას ადგილობრივ მოსახლეობასა და

14 ფაქტობრივ ი გ არემოება არის ერთ ი კონკრეტული მოვლენ ა, რომელიც მო ხდა თქვენს ა დ ა მოპას უხეს შორ ის ს ადავო ურთ იერთობის ას (მაგ. ხელ შეკრულების დ ადებ ა). წ ინამდე ბარე გრ აფა წ არმოად გენს ,,დ ავის არს ის მოკლე მიმოხილ ვის ” ერთგვარ რეზ იუმ ირებას, სად აც პუნქტობრივ ად უნდ ა მ იუთითოთ იმ კონკრეტულ გ არემოებებზე, რომლებ იც თქვენ მიგაჩნ იათ მნიშვნელოვნად თქვენი მოთხოვ ნის დ ას ასაბუთებლად და მ იზნ ად ისახავთ, ს ას ამართლოს ყურ ადღებ ა მ იაპყროთ იმ ფაქტობრ ივ გ არემოებებზე, რომლებ იც უნდ ა გ ახდეს სას ამართლო მსჯელობ ის ს აგ ანი და რომელთა დ ად ასტურებ ის შემთ ხვევაში თქვენ ი სასარჩელო მოთხოვნ ა დასაბ უთებულად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნ და განს აზ ღვროთ, რომელი ფაქტობრ ივ ი გ არემოებები დაედოს ს აფუძვლ ად თქვენს სას არჩელო მოთხოვნ ას. ამავე დ როს, არ მიუთ ითოთ იმ ფ აქტობრივ გარემოებე ბზე, რომლებსაც საქმ ისათვ ის არ აქვთ მნ იშვნელობ ა ან/დ ა არ შეუძლ იათ გ ავლენ ა მოახდინონ დავ ის გ ად აწყვეტ აზე. ამ გვარ ფ აქტობრივ გარემოებებ ს სას ამ ართლო არ მიიღებს მ ხედველობაში.
15 ფაქტობრივ ი გ არემოების ნ ამდვ ილობ ა დას ტურდება მტკიცებ ულებ(ებ)ით. თ ითოეული ფ აქტობრივ ი გ არემოებ ის დასად ასტურებლ ად ვალდე ბულ ი ხართ, მიუთ ითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვ ის ცნობ ილი ყველ ა მტკ იცებულებ ის შეს ახე ბ. ამასთ ან, თითოე ულ მტკიცებულე ბასთ ან დაკ ავშ ირებ ით მიუთ ითეთ იმ გვერდზე, მუ ხლზე, პუნქტ ზე, აბზაცს ა თუ წ ინ ადადებ აზე, ს ადაც თქვენთვ ის მნ იშვნელოვ ან ი ინფორმაციაა მოცემულ ი. იმ შემთ ხვევაში, თუ თქვენ, საპ ატ იო მ იზეზის გ ამო, ვერ ახერხებთ ს არჩელთან ერთად მტკ იცებ ულების წ არმოდგენ ას, ვ ალდებულ ი ხართ, ამ მტკიცებ ულების დას ახელებ ის გას წვრივ მ იუთ ითოთ სტან დარტულ ი ტექსტ ი (,,წ არმოვადგ ინე შ უამდ გომლობა”) და წ არმოად გინოთ შე საბ ამ ისი შუ ამდგომლობ ა მტკ იცებით შუამდგომლობ ათა ნ აწ ილში. წ ინააღმდეგ შემთ ხვე ვაშ ი ჩაითვლებ ა, რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულებ ა არ არსებობს, რ აც მნ იშვნელოვნ ად გ აზრდის თქვენ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის დ აუს აბუთებლ ად მ იჩნევ ისა დ ა, შეს აბ ამ ისად, მის დ აკმაყოფ ილებაზე უარ ის თქმის ალბ ათობ ის ხარის ხს.
16 ფაქტობრივ
ი გ არემოებები 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 გ ანს აკუთრებით გ ამონ აკლის შემთხვევ აშ ი, როდესაც გ არემ ოებები ისე არ იან ერთმანეთთან დ აკავ შირებ ული, რომ მ ათი ც ალ-ცალკე მ ით ითება შეუძლებელ ია, გართულდებ ა რაიმე მოვლენ ის ან ფაქტ ის აღქმ ა და მოვლენის არს ის წვდომ ა, შეს აძლებელ ია, ერთ პუნქტ ში რ ამდენიმე გ არემოების მ ით ითება. თ ითოეული ფაქტობრივი გ არემოების ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშ უალოდ გარემოებ ის შ ინაარსს დ ა ამ გარემოებ ის დ ამად ასტ ურებელ მტკიცებ ულებათ ა ნუს ხას. მტკიცე ბულებებ ი ერთმანეთ ისაგან გამოიყოფა აბზ აცებ ით და ინომრებ ა ან ბან ის მ იხედვ ით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაშ ი არსე ბობს შვ იდი ფაქტობრ ივი გარემოებ ის დ ასაფ იქსირებელ ი გრაფა. შვიდ ზე მეტი ფაქტობრივი გარემოებ ის მ ითითებ ის ას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსებ ის იგ ივე სტ ილ ი (იხ. სარჩელ ის ს ანიმ უშო ფორმა). ფაქტობრ ივ ი გ არემოების შინ აარს ის თ ითოეულ გრაფ აშ ი სიმბო ლოთა რაოდენობა შეზღუდულ ია (მ აქსიმ უმ 1200 სიმ ბოლო - 15 ხაზ ი).
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გარემოზე.
2006 წელს ასოციაციის ინიციატივით შეიქმნა ხე-ტყის უკანონო ჭრის დამოუკიდებელი
მონიტორინგის ქსელი.
2011 წელს მწვანე ალტერნატივას ინციატივით შეიქმნა „საქართველოს მწვანე ქსელი“.
2004 წელს მწვანე ალტერნატივა დაჯილდოვდა “გოლდმანის” გარემოსდაცვითი ფონდის
პრიზით
აღნიშნული
კამპანიის
ფარგლებში
გარემოს
დაცვის,
სოციალური
სამართლიანობისა
და
თანასწორობისათვის
განხორციელებული
წარმატებული
საქმიანობისათვის.
2005 და 2007 წლებში მწვანე ალტერნატივას მიენიჭა საქართველოს საზოგადოებრივ
ორგანიზაციათა ეთიკის კოდექსის ვერცხლის ხუთი პრინციპის კავალერის წოდება.
mtkicebuleba:
დანართი #2. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ვებ-გვერდი.
4. faqtobrivi garemoeba
2013 წლის 19 სექტემბერს 14:05:15 საათზე რადიო კომერსანტზე ინტერვიუში საქართველოს
ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა ჟურნალისტის კითხვაზე: - „ხუდონჰესთან“
დაკავშირებით „მწვანე ალტერნატივაში“ აცხადებენ, რომ ხაიშის მოსახლეობას საკუთარი
მოთხოვნები აქვს და მათ დაკმაყოფილებამდე განხილვებში მონაწილეობას არ მიიღებენ.
როგორ ჩაიარა პირველმა საჯარო განხილვამ და რეალურად რა არის პროექტის
სარგებელი? უპასუხა: - – „მწვანე ალტერნატივა“ არასამთავრობოების რადიკალურ ფრთას
განეკუთნება. ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ წამოწყებას, რაც ქვეყნისთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია. ეს შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. პირველად მოხდა, როცა ასე ღიად
და საჯაროდ ჩამოვიდა ინვესტორი და მოსახლეობას წარუდგა. რა თქმა უნდა, ეს არის
მნიშვნელოვანი ფაქტი. რაც შეეხება იმას, რომ მოსახლეობას გარკვეული მოთხოვნები აქვს, ეს
ბუნებრივია. 30 წელია ეს ხალხი გაურკვევლობაში ცხოვრობს. ამიტომ აინტერესებთ რა ბედი
ეწევათ. გარდა ამისა, აინტერესებთ რას სთავაზობს მათ კომპანია და რა ტიპის კომპენსაციები
იქნება. ახლა მთავარია, რომ კონტრაქტორმა მსოფლიო ბანკის სტანდარტების მიხედვით
განსახლების გეგმა განახორციელოს და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით შესთავაზოს
მოსახლეობას კომპენსაციები.
mtkicebuleba:
დანართი #3. 2013 წლის 19 სექტემბერს რადიო კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ,
"ილია ელოშვილი: „მწვანე ალტერნატივა“ ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ წამოწყებას,
რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია"
5. faqtobrivi garemoeba
ჟურნალისტის კითხვაზე: – პროექტის მასშტაბების შემცირება თუ განიხილება? ილია
ელოშვილმა უპასუხა: ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ, რომ კაშხლის ზომა, ალტერნატივა და მსგავსი
საკითხები სპეციალისტებმა გადაწყვიტონ. ... კაშხლის ზომა ვინმეს ბოროტებით კი არ
დაუგეგმავს. ეს არის ყველაზე ოპტიმალური ვარიანტი. ამიტომ ასეთი ტონით საუბარი საჭირო
არ არის. ჩვენ გვესმის მოსახლეობის გულისტკივილი, მაგრამ მეორეს მხრივ, არსებობს
სახელმწიფოს ინტერესები. ... ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, დღეს რომ თავს იდებენ, ნუ
ჩაერევიან, თორემ ყველამ ყველაფერი კარგად ვიცით, ვიცით ვის რა ინტერესები ამოძრავებს.
ჩვენ ეკლესიასაც ძალიან დიდი პატივს ვცემთ და იმ საფლავებსაც. შესაბამისად, ჩვენ გვინდა ამ
ხალხთან დიალოგი და ამაში წინ ვერავინ ვერ დაგვიდგება.
mtkicebuleba:
დანართი #3. 2013 წლის 19 სექტემბერს რადიო კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ,
"ილია ელოშვილი: „მწვანე ალტერნატივა“ ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ
წამოწყებას, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია"
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6. faqtobrivi garemoeba
კითხვაზე: აპელირება ხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ წინასაარჩევნოდ იყო საუბრები
იმაზე,
რომ
მსხვილი
ჰესები
არ
აშენდებოდა.
კონკრეტულად
„ხუდონჰესთან“
დაკავშირებით იყო დაპირებები, რომ პროექტის განხორციელება მხოლოდ მოსახლეობის
ინტერესების გათვალისწინებით მოხდებოდა. ენერგეტიკის სამინისტროში მას შემდეგ
პოლიტიკა გადაიხედა? ილია ელოშვილი პასუხობს:
– რა თქმა უნდა, მოსახლეობის ინტერესები გათვალისწინებული იქნება. საჯარო
განხილვაზე თვითონ “მწვანე ალტერნატივა“ იყო, მისი წარმომადგენელი
ძალიან
გამაღიზიანებლად იქცეოდა. ეს ორგანიზაცია იყო იმ ჯგუფში, რომელმაც ამ პროექტის
ცვლილებები შეიმუშავა და
კონტრაქტორს მიაღებინა. არასამათავრობო ორგანიზაციები
ყველა ჩართული იყო და ამისთვის ჩვენ მადლობლები ვართ. რაც შეეხება ამ ადამიანების
ინტერესებს, მათი ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული, ამას პრემიერ–
მინისტრიც ამბობს. ამ ადამიანებს წინა მთავრობის პირობებში რა ბედი ეწეოდათ,
წარმოგიდგენიათ? სახელმწიფოს ჰუმანურობა არ უნდა მივიღოთ სახელმწიფოს სისუსტედ.
დაშინების და მუქარის ენით სახელმწიფოსთან ვერავინ ვერ ილაპარაკებს, ეს
გამორიცხულია. ეს უნდა გაითვალისწინოს გინდა სამთავრობომ, გინდა არასამთავრობომ.
mtkicebuleba:
დანართი #3. 2013 წლის 19 სექტემბერს რადიო კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ,
"ილია ელოშვილი: „მწვანე ალტერნატივა“ ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ
წამოწყებას, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია"
7. faqtobrivi garemoeba
ჟურნალისტის კითხვაზე: – საუბარია, რომ ეს კომპანია დარეგისტრირებულია ოფშორულ
ზონაში და მსხვილი პროექტების განხორციელების გამოცდილება არ აქვს. „საერთოდ არ
აქვს აშენებული ერთი მაღაზიაც კი“–აცხადებს „მწვანე ალტერნატივას“ წარმომადგენელი
დავით ჭიპაშვილი. ილია ელოშვილი პასუხობს:
– უკაცრავად, მაგრამ რატომ ნერვიულობს დავით ჭიპაშვილი, ეს კომპანია შეძლებს თუ
არა პროექტის განხორციელებას? ეს კომპანია თუ ვერ შეძლებს დაფინანსების მოტანას,
თუკი ვერ წარმოადგენენ კვალიფიციურ კომპანიებს, რა თქმა უნდა ისინი გავლენ და სხვა
შემოვა. რა პრობლემაა?
თუმცა ამ კომპანიას 28 მილიონი აქვს უკვე დახარჯული
კვლევებში და ყოველ წელიწადს 600 000 დოლარს იხდის მიწის საფასურს ადგილობრივ
ბიუჯეტში. ასე ხელი კრა იმიტომ, რომ დათო ჭიპაშვილს რაღაც არ მოწონს? უკაცრავად,
მაგრამ ჩვენ ასე არ ვმოქმედებთ. ჩვენ ამ კომპანიას გავუგრძელეთ ვადა იმისთვის, რომ
ყველა კვლევა დაასრულოს, შეკრას დაფინანსება და გააგრძელოს პროექტი. ინვესტორის
სანერვიულოს სხვები რატომ ნერვიულობენ. ეს არ მესმის.
mtkicebuleba:
დანართი #3. 2013 წლის 19 სექტემბერს რადიო კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ,
"ილია ელოშვილი: „მწვანე ალტერნატივა“ ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ
წამოწყებას, რაც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია"
...
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romel samarTlebriv kategorias ganekuTvneba Tqveni dava?
sanivTo samarTlebrivs
valdebulebiT samarTlebrivs
inteleqtualur sakuTrebas
saojaxo samarTlebrivs

samewarmeo samarTlebrivs
Sromis samarTlebrivs
pirad araqonebrivs
sxva

ratom mimarTavT swored am sasamarTlos?
aRniSnuli sasamarTlos teritoriuli gansjadobis arealSi mdebareobs:
mopasuxis sacxovrebeli adgili
mopasuxis qonebis adgilsamyofeli
mopasuxis adgilsamyofeli
moTxovnis uzrunvelmyofi nivTi
mopasuxis ukanaskneli sacxovrebeli adgili
uZravi nivTi
xelSekrulebis Sesrulebis adgili
meuRleebis erToblivi sacxovrebeli adgili
adgili, sadac xelSekruleba unda Sesrulebuliyo
mosarCelis sacxovrebeli adgili
iuridiuli piris filiali
bavSvis sacxovrebeli adgili
mamkvidreblis gardacvalebamde misi sacxovrebeli adgili
mSvileblis sacxovrebeli adgili
mamkvidreblis ukanaskneli sacxov. adgili saqarTveloSi
gasaSvilebeli bavSvis sacxovrebeli adgili
samkvidro qonebis adgilsamyofeli
sxva

sasarCelo moTxovna da misi samarTlebrivi safuZvlebi
SeniSvna-17

SeniSvna-18

SeniSvna-19

1. sasarCelo moTxovna
დაევალოს ილია ელოშვილს ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივას" პატივის, ღირსებისა და
საქმიანი რეპუტაციის შემლახავი ინფორმაციის - „მწვანე ალტერნატივა“ არასამთავრობოების
რადიკალურ ფრთას განეკუთვნება. ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ წამოწყებას, რაც
ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია - უარყოფა ინტერვიუს მიცემის გზით იმავე
საინფორმაციო საშუალების - რადიო "კომერსანტის" საშუალების გამოყენებით.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა 2013 წლის 19 სექტემბერს
14:05:15
საათზე
რადიო
"კომერსანტ"-თან
მიცემულ
ინტერვიუში
მიუთითა
ცილისმწამებლური, სახელის გამტეხი ინფორმაცია, რამაც უკანონოდ შელახა ასოციაცია
"მწვანე ალტერნატივა"-ს პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია, შესაბამისად,
განსახილველი დავა უნდა გადაწყდეს სპეციალური კანონით _ „სიტყვისა და გამოხატვის
თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით.
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი
მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად "ცილისწამებად" ჩაითვლება არსებითად მცდარი
ინფორმაციის შემცველი და პირისათვის ზიანის მიმყენებელი, მისი სახელის გამტეხი
განცხადება.
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის
თანახმად,
პირს
ეკისრება
სამოქალაქოსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
ცილისწამებისათვის, თუ მოსარჩელე სასამართლოში დაამტკიცებს, რომ მოპასუხის
განცხადება შეიცავს არსებითად მცდარ ფაქტს უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ და ამ
განცხადებით მოსარჩელეს ზიანი მიადგა.
მოცემულ შემთხვევაში საქმის მასალებით უდავოდ არის დადგენილი, რომ მოპასუხემ
სინამდვილის შეუსაბამო, არსებითად მცდარი ფაქტები გაავრცელა, ანუ :
ა) მოპასუხემ სწორედ მის შესახებ გაავრცელა სადავო განცხადება;
ბ) სადავო განცხადება არ შეესაბამება სინამდვილეს ანუ იგი მცდარი ფაქტების
შემცველია;
გ) სადავო განცხადება ზიანს აყენებს მის პატივს, ღირსებასა და საქმიან რეპუტაციას.
მაშასადამე, სახეზეა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშვილის

17 სასარჩელო მოთხოვნ ა წ არმოადგენ ს მოსარჩელ ის მ ატერიალურ-სამართლებრივ ი მოთხოვ ნის შინ აარსს, რაც დ აკავშ ირებულ ია მოპასუ ხის მიერ ამა თუ იმ მოქმედების შესრულებ ასთან ან ასეთი მოქმედებ ის შესრულებისაგ ან თ ავის შეკავე ბასთ ან (მიკუთვნე ბით ი მოთხოვნ ა), რაიმე უფლების თუ სამართლებრივ ი ურთ იერთობის არსებობ ა-არ არსებობ ის აღიარებ ასთან (აღიარებით ი მოთხოვნ ა) ან ასეთ ი ურთიერთობ ის შეცვლ ა-გ არდაქმნ ასთან (გ არდაქმნ ითი მოთხოვნ ა). მოთხოვნის მიუთითებლობ ა წ არმოად გენს სარჩელ ის ხარვეზს.
18 სამართლებრივი ს აფუძვლებ ი არის იმ ნორმ ათა ერთობლიო ბა, რომლებზეც ამყარე ბთ თქვენს სას არჩელო მოთხოვნას. ნორმათ ა შ ინაარსი გამომდ ინ არეობს ს ამართლებრივი აქტებ იდან, ჩვეულებებ იდ ან და სხვ. ნორმ ათა შ ინ აარს ი შეგ იძლ იათ განმ არტოთ თავ ისუფლ ად, თქვენს მოსაზრებებზე, ს ას ამართლო გ ადაწყვეტილე ბებსა და პრ აქტიკ აზე, ს აერთაშორისო ს ტანდ არტებზე, უცხოურ კანონ მდებლობასა დ ა სხვა ს ახის არგუმენტე ბზე მ ითითებ ით. ს ამართლებრივი ს აფუძვლებ ი 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 მართებულობ აშ ი.
19 თითოეული
ს ას არჩელო მოთხოვნა დ ა მ ისი სამ ართლებრივ ი ს აფუძვლებ ი 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 უშ უალოდ მოთხოვ ნას ა და მით ითებას ამ მოთხოვნის სამ ართლებრივ საფუძვლე ბზე. მოცემულ ფორმაშ ი 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 ალდებუ ლი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსებ ის იგ ივე სტ ილი (იხ. სარჩელ ის სანიმ უშო ფორმა).
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სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების კანონით გათვალისწინებული
საფუძვლები.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-18 მუხლი.
2. sasarCelo moTxovna
დაევალოს ილია ელოშვილს მოპასუხის - ასოციაცია "მწვანე ალტერნატივას" სასარგებლოდ
მორალური ზიანის ანაზღაურება 1 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარის ოდენობით.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:
საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრმა ილია ელოშვილმა 2013 წლის 19 სექტემბერს
14:05:15
საათზე
რადიო
კომერსანტთან
მიცემულ
ინტერვიუში
მიუთითა
ცილისმწამებლური, სახელის გამტეხი ინფორმაციები, რამაც უკანონოდ შელახა ასოციაცია
"მწვანე ალტერნატივას" პატივი, ღირსება და საქმიანი რეპუტაცია, შესაბამისად,
განსახილველი დავა უნდა გადაწყდეს სპეციალური კანონით _ „სიტყვისა და გამოხატვის
თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონით.
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი
მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად "ცილისწამებად" ჩაითვლება არსებითად მცდარი
ინფორმაციის შემცველი და პირისათვის ზიანის მიმყენებელი, მისი სახელის გამტეხი
განცხადება.
„სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-13 მუხლის
თანახმად,
პირს
ეკისრება
სამოქალაქოსამართლებრივი
პასუხისმგებლობა
ცილისწამებისათვის, თუ მოსარჩელე სასამართლოში დაამტკიცებს, რომ მოპასუხის
განცხადება შეიცავს არსებითად მცდარ ფაქტს უშუალოდ მოსარჩელის შესახებ და ამ
განცხადებით მოსარჩელეს ზიანი მიადგა.
მოცემულ შემთხვევაში საქმის მასალებით უდავოდ არის დადგენილი, რომ მოპასუხემ
სინამდვილის შეუსაბამო, არსებითად მცდარი ფაქტები გაავრცელა, ანუ :
ა) მოპასუხემ სწორედ მის შესახებ გაავრცელა სადავო განცხადება;
ბ) სადავო განცხადება არ შეესაბამება სინამდვილეს ანუ იგი მცდარი ფაქტების
შემცველია;
გ) სადავო განცხადება ზიანს აყენებს მის პატივს, ღირსებასა და საქმიან რეპუტაციას.
მაშასადამე, სახეზეა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის ილია ელოშვილის
სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების კანონით გათვალისწინებული
საფუძვლები.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მე-18 მუხლი.
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.
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?
vis?
romeli enis mcodne?
diax
ara
...

20
შუამდ გომლობა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული პროცესუ ალური მოქმედების განხორციელებ ის მოთხოვ ნით. შ უამდ გომლობა უნდა იყოს დ ასაბუთებულ ი, მ ასშ ი კონკრეტულად უნდა მ იეთ ითოს მოთხოვნ ა და მ ის ი არ გუმენტ აცია, რომელიც უ ნდა შეეხე ბოდეს შუ ამდგომლობ აშ ი დასმულ ს აკითხთ ან უ შუალო კ ავშ ირში მყოფ გარემოებებს. მტკიცებ ით ი შუ ამდგომლობე ბი შეეხებ ა 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 მოწ მის, ექსპერტ ის ან/დ ა სპეც იალ ისტ ის ს ახელ ი და გვ არი, ხოლო მარჯვენ ა მხარეს - დ ავის იმ ფ აქტობრივ გარემოებ ათა ნომრები, რომლებს აც მიგაჩნ იათ, რომ დაადას ტურებენ აღნ იშნ ული პ ირებ ი.
22 თუკი საპ
ატ იო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებ ულებას , შეგ იძლ იათ იშუ ამდგომლოთ ს ასამართლოს წ ინაშე, რათა მან მო გცეთ გონივრული ვ ად ა მის წარს ადგენ ად. ვ ალდებულ ი ხართ, შუ ამდგომლობ აშ ი მ იუთითოთ: (1)მტკ იცებულებ ის დასახელება; (2)წ არმოდგენის შე უძლებლობ ის ს აპატ იო მ იზეზ ი; (3)გონივრულ ი ვ ადა მის წარმოს ადგენ ად. თითოეულ ამგვ არ მტკ იცებულებ ასთან მიმ ართებით შუამდგომლობებ ი მ იეთითებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თან მიმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.
23
საკუთ არი ძ ალებ ით ვერ შეძელით მტკიცებ ულების მიღებ ა იმ პირ ის აგან, ვისთან აც ეს მტკ იცებულებ ა იმყოფება, შე გიძლ იათ იშ უამდ გომლოთ სას ამართლოს წ ინ აშე, რათ ა ს ასამ ართლომ გამოითხოვოს იგ ი. ვ ალდებულ ი ხართ, შუ ამდგომლო ბაშ ი მ იუთ ითოთ: (1)მტკიცებულებ ის დასახელება; (2)დ ავის იმ ფ აქტობრივ გარემოებ ათა ნომრები, რომლებ იც დგ ინდებ ა ამ მტკ იცებულებ ით; (3)მტკიცებ ულების მფლობელის სახელი დ ა გვ არი (ს ახელწოდებ ა) და მის ი ს აცხოვრებელ ი ად გილ ი (ფაქტობრ ივი ადგ ილს ამყოფელი); (4)რა ს აფუძვლ ით გეთქვათ უ არი მტკიცებ ულების გ ადმოცემაზე; (5)რას ეფუ ძნება თქვენი ვ არაუდ ი, რომ მტკ იცებულებ ა თქვენ მ იერ მით ითებულ ი პირ ის ხელთაა. თითოეულ ამგვ არ მტკიცებ ულებასთან მ იმ ართებით შ უამდ გომლობებ ი მიეთ ითებ ა სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინო მრება თანმ იმდევრულ ად, არაბულ ი ც იფრებით.
24 ამთუკი
გრ აფაშ ი შეგ იძლ იათ ჩ აწეროთ ნებ ისმიერ ი სხვა ს ახის შ უამდ გომლობა (მ აგ. საქმეშ ი მეს ამე პირ ის ჩ აბმ ის თაობ აზე). თითოეულ ი შ უამდ გომლობა უნდა მიუთ ითოთ ნათლ ად და ლაკონურად . მოთხოვნებ ი მ იეთითებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თანმ იმ დევრულად, არ აბულ ი ციფრებ ით. თითოეულ ი მოთხოვნ ის ტექს ტი უნდა შეიც ავდეს უშ უალოდ მოთხოვ ნის შინ აარსს და მ ის არგუმენ ტაც იას. მოცემულ ფორმაშ ი არსებო ბს ორი შ უამდ გომლობის დას აფიქს ირებელ ი გრაფ ა. ორზე მეტ ი შუ ამდგომლობ ის მ ითითე ბის ას ვ ალდებული ხართ, დ აიცვ ათ ფორმის შევსე ბის იგივე სტილ ი.
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sarCelis fasi

— araqonebrivi lari

SeniSvna-25

saxelmwifo baJi

— 120 lari

SeniSvna-26
saxelmwifo baJis gadaxdis wesi
saxelmwifo baJi Seitaneba saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos saerTo sasamarTloebis departamentis
sadepozito angariSze: s.s. banki `respublika”, bankis BIC kodi: REPLGE22, mimRebis IBAN angariSis # GE79 BR00
0000 0033 0500 01.

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan?
romeli norma?
mtkicebuleba:
2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas?
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas?
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas?
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis
5.

diax

ara

diax

ara

diax

ara

diax

ara

Taobaze:
SeniSvna-27

ecadeT Tu ara sasamarTlosaTvis momarTvamde dava Tavad mogegvarebinaT?
ra formiT?
diax
ara
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?
morigebis pirobebi:
diax
radgan davis sagnidan gamomdinare SeuZlebelia
ara
SeniSvna-28

25
(დავ ის ს აგ ნის) ფასი არის პროცესუ ალური ინს ტრუმენტ ი, რომელიც ე ხმარებ ა სასამ ართლოს სარჩელზე გ ად ასახდელი ს ახელმ წიფო ბ აჟის ოდენობის გ ანსაზ ღვრ აშ ი. სარჩელ ის ფას ის დ აან გარ იშებ ის წეს ი მოცემულ ია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის 41-ე მუ ხლში.
26 სარჩელის
სახელმწ იფო ბაჟ ი არის შენატ ან ი საქ ართველოს ბიუჯეტშ ი, ს ასამ ართლო პროცესის წ არმართვ ისათვ ის. ს ახელმ წიფო ბ აჟის ოდენობებ ი დად გენილ ია სამოქ ალაქო ს აპროცესო კოდექსის 39-ე დ ა ,,ს ახელმწ იფო ბ აჟის შესახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე- 4 მუ ხლებით. სახელ მ წიფო ბაჟ ის ოდენობ ა პ ირველი ინსტ ანციის ს ას ამართლოშ ი არ უ ნდა აღე მატებოდეს ფიზ იკურ პირთ ათვის 3000 ლ არს, ხოლო იურიდ იულ პ ირთათვ ის - 5 000 ლარს. ვალდებ ული ხართ, ს არჩელს დაურთოთ სახელმწ იფო ბ აჟის სრულ ად გ ად ახდ ის დამად ასტურებელ ი დო კუმენტი ან მ იუთითოთ, რომ კანონი გათ ავისუფლებთ მისი გად ახდ ის აგ ან, ან წარმო ადგ ინოთ შუ ამდგომლობ ა ბ აჟის გად ახდის აგ ან გ ათავ ისუფლებ ის, მ ის ი ოდენობ ის შემც ირების ან /და გად ახდ ის გად ავადების მოთხოვნ ით. წ ინააღმდეგ შემთ ხვევაში, თქვენს სარჩელზე დადგ ინდებ ა ხარვეზი დ ა ს ასამ ართლო არ მ იიღებს მას წარმოებ აშ ი აღნ იშნულ ი ხარვეზ ის აღმოფხვრ ამდე.
27 შემთხვევებ
ი, როდესაც კ ანონი გათ ავისუფლებთ სახელმწ იფო ბაჟ ის გ ად ახდ ისაგან დადგე ნილ ია სამოქალ აქო საპროცესო კოდექსის 46-ე დ ა ,,სახელმწ იფო ბაჟ ის შეს ახე ბ” ს აქართველოს კანონ ის მე-5 მუხლებ ით. ამასთ ან, ს ას ამართლო უფლებ ამოსილ ია, თქვენი ქონებრ ივ ი მდგომ არეობის გათვ ალ ისწ ინებ ით (რაც უნდა დასტ ურდებოდეს შეს აბამის ი უ ტყუარ ი მტკ იცებულებებ ით), გ აგ ათავ ისუფლოთ ბაჟ ის გად ახდ ისაგან , შეგ იმც იროთ მის ი ოდენობა ან გად აგ ივადოთ გად ახდ ა. პროცესის სხვ ა ხარჯებ ის (მაგ. ადვოკ ატის მოწვევ ა სახელმწ იფოს ხარჯზე) შეს ახებ შუ ამდგომლობებ ი მ იეთითებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივად) და ინომრებ ა თანმიმდევრ ულად, არაბ ული ც იფრებით.
28 დააფიქს
ირეთ თქვენი პოზ იცია ს აქმის მორიგე ბით დ ამთავრებ ასთან დაკ ავშ ირებით. თ ანხმო ბის შემთხვევ აშ ი მიუთითეთ, თუ რ ა პირობებ ით ხართ თან ახმ ა მორიგებ აზე. უ არის შემთხვევ აში ვალდებ ული ხართ, დ აას აბუთოთ თქვენ ი უ არი (მ იუთითოთ უ არის მო ტივე ბზ ე).
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?
diax
radgan gansaxilveli saqme metad mniSvnelovania mxarisaTvis.
ara
SeniSvna-29

ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?
25 wuTze meti radgan es dro dasWirdeba mxaris poziciis warmodgenas.
ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?
I sxdomaSi radgan erT sxdomaSi davis dasruleba gonivrulia.
SeniSvna-30

Tqven mier miTiTebul romel misamarTze isurvebdiT sasamarTlo Setyobinebis miRebas?
ZiriTad misamarTze
drois optimaluri Sualedi:
14:00 - 18:00
xarT Tu ara dadgenili wesiT registrirebuli socialurad daucveli ojaxebis monacemTa
erTian bazaSi da iRebT Tu ara saarsebo Semweobas?
gTxovT, daurToT mtkicebuleba.
diax
ara
Tanaxma xarT Tu ara, rom werilobiTi masalebi miiRoT eleqtronuli fostis meSveobiT?
diax
radgan
ara
SeniSvna-31

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-32

SeniSvna-33

დანართი # 1. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას წესდება - 7 ფურცელი;
დანართი #2. ამონაწერი მწვანე ალტერნატივას ვებ-გვერდიდან - 2 ფურცელი;
დანართი #3. 2013 წლის 19 სექტემბერს რადიო კომერსანტისათვის მიცემული ინტერვიუ, "ილია
ელოშვილი: „მწვანე ალტერნატივა“ ყოველთვის უპირისპირდება ყველა იმ წამოწყებას, რაც
ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია" - 2 ფურცელი;
დანართი # 4. ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო
(არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან - 2 ფურცელი;
დანართი # 5. სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი - 1 ფურცელი
დანართი #6. რწმუნებულება - 1 ფურცელი
furclebis saerTo raodenoba: 15
..

29
თქვენ ი მოსაზრებ ა ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გ არეშე გ ანხილვ ის თაობ აზე. ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გ არეშე გ ანხილვ ა მნ იშვნელოვნ ად უწყობ ს ხელს დ ავ ის სწრაფ ად გ ადაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და ს ახსრებს. თქვენი დ ა მოპ ასუხის თ ანხმო ბის შემთხვევაშ ი სას ამ ართლო უფლებამოს ილია, მ აგრამ არ აა ვ ალდებულ ი, ს აქმე გ ანიხილოს ზეპირ ი მოსმენ ის გ არეშე.
30 წარმოადგ ინეთ
გრაფ ის შევსე ბა ს ავ ალდებულო ა იმ შემთხვევ აშ იც, თუ თქვენ თან ახმ ა ხართ, ს ასამ ართლომ საქმე გ ან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე. პოზ იც იის დას აბუთებ აშ ი იგულ ისხმე ბა მთ ავარ ი სხდომის უშუ ალოდ 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, გ აითვალ ისწ ინეთ, რომ სას ამ ართლოსათვის სავ ალდებულო არაა თქვენ მიერ მ ითითე ბული დრო და ს ხდომათ ა რაოდენობ ა.
31 მოცემული
შეგიძლ იათ გან აცხადოთ თან ხმობა, რომ წერილობ ითი მას ალებ ი გ ადმოგეგზ ავნოთ ელექტრონულ ი ფოსტის მეშვეობ ით, რაც უზრუნ ველყოფს მათ უფრო დროულ მოწოდებ ასა დ ა კომფორტულ ხელმ ის აწვდომობ ას. ამავე დროს, ს ასამართლოს სპეციალურ ი პროგრამ ა დ როის რეალურ რეჟიმშ ი მო გაწვდ ით ინფორმაციას თქვენს ს აქმეზე გ ანხორც იელებულ ი ყველა არსებ ითი ცვლ ილებ ის თაობ აზე.
32 ვალდებულ
ი ხართ, სარჩელს დ აურთოთ მასშ ი მ ითითებ ული ყველ ა მტკ იცებულებ ა, გ არდა იმ შე მთხვევ ისა, როდეს აც, საპ ატ იო მ იზეზ ის გ ამო, ვერ ახერხებთ მ ათ წარმოდ გენას დ ა აღნ იშნ ულის თ აობ აზე მ იუთითეთ მტკ იცებ ით შუ ამდგომლობ ათა ნ აწ ილშ ი. წერილო ბით ი მტკ იცებულებებ ი, როგორც წეს ი, წ არდგენილ უნდა იქნეს დედნ ის ს ახით. თუ წერ ილობ ითი მ ტკიცებულე ბის დედ ან ი უცხო ენ აზე ა შედგენ ილ ი, იგი უნდა ით არგმნოს ქართულ ად (აფხაზეთშ ი შეს აძლებელ ია აფხაზური თ არგმ ანიც). ნორმ ატ იული მას ალის დართვა სარ ჩელზე მხოლოდ განსაკუთრებ ით გ ამონაკლ ის შემთ ხვევებშ ია გამართლებულ ი. თანდ ართულ ი საბუთებ ი იწერებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თან მიმდევრულ ად, არაბ ული ც იფრებით (მ აგ. დ ანართ ი 1, დ ანართ ი 2, ...). თ ითოეული ს აბუთ ის გასწვრ ივ მ იუ თითეთ ფურცლების რაოდენობ აზე, ხოლო ნუსხის დ ასრულებ ის შემდე გ - ფურცლებ ის საერთო რაოდენობ აზე. 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.
33 სასამ
ართლოს უნდ ა წარუდ გინოთ სარჩელის ა დ ა თანდ ართული საბ უთების იმდენ ი ასლი, რამდენ ი მოპ ასუხეც არის საქმეშ ი. წ ინ ააღმდეგ შემთხვევ აშ ი თქვენს სარჩელზე შე საძლო ა დად გინდე ს ხარვეზი დ ა ს ასამ ართლო არ მ იიღებს მას წარმოებ აშ ი აღნ იშნულ ი ხარვეზ ის აღმოფხვრამდე.
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sarCelis formaluri gamarTuloba
sarCelis sasamarTloSi Setanisas sasamarTlos kancelaria amowmebs sarCelis formalur (da ara
Sinaarsobriv) mxares da axdens sarCelis registracias. Tu sarCeli ar Seesabameba qvemoT CamoTvlil
rekvizitebs, sasamarTlos kancelariis TanamSromeli uars getyviT sarCelis registraciaze da
dagibrunebT sarCels TandarTul dokumentebTan erTad.
diax ara
1.
sarCeli warmodgenilia saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos mier damtkicebuli
formiT.
2. miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, sadac SegaqvT sarCeli.
3. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis (Tu sarCeli
Seaqvs warmomadgenels) da mopasuxis saxeli, gvari (saxelwodeba), piradi
(saidentifikacio)
nomeri, ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli),
telefonis nomeri*, eleqtronuli fosta*.
4. miTiTebulia mowmis, sxdomaze mosawvevi sxva piris saxeli, gvari (saxelwodeba),
piradi (saidentifikacio) nomeri*, ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli),
telefonis nomeri*, eleqtronuli fosta*.
5. miTiTebulia eleqtronuli fostis misamarTi da telefonis nomeri, Tu sarCeli
Seaqvs iuridiul pirs, individualur mewarmes an advokats, warmomadgenels (garda
kanonieri warmomadgenlisa).
6. miTiTebulia davis sagani.
7. miTiTebulia sarCelis fasi.
8. miTiTebulia sasarCelo moTxovna.
9. sarCels Tan erTvis TandarTul dokumentebis nusxaSi miTiTebuli yvela dokumenti
(garda im SemTxvevisa, rodesac warmodgenilia Suamdgomloba dokumentis warmodgenis
gadavadebis Sesaxeb), gverdebis raodenobis miTiTebiT.
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. warmodgenilia sarCelisa da TandarTuli dokumentebis imdeni asli, ramdenic
mopasuxea.
* varskvlaviT aRniSnuli monacemis miTiTeba sasurvelia
mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis

sarCeli formalurad
gamarTulia:

sarCeli formalurad araa
gamarTuli:

xelmowera

saxeli da gvari

punqtebis CamonaTvali
sasamarTlos kancelariis uari sarCelis registraciaze xels ar uSlis mosarCeles ganmeorebiT
mimarTos sasamarTlos imave sarCeliT, Tu aRmoifxvreba registraciaze uaris Tqmis safuZveli.
...
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mosarCelis mier mopasuxisaTvis gzavnilis Cabareba
Tu sarCeli Seaqvs iuridiuli pirs, individualur mewarmes, advokats an warmomadgenels
(garda kanonieri warmomadgenlisa) an sarCeli Setanilia iuridiuli piris winaaRmdeg, igi
valdebulia, uzrunvelyos mopasuxisaTvis gzavnilis Cabareba fostis, sasamarTlo kurieris
meSveobiT an eleqtronuli fostis misamarTze da mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis dasturi
sasamarTloSi warmoadginos 2 Tvis vadaSi.
zemoTaRniSnul pirebs sarCelis mosamarTlisaTvis gadacemidan arauadres 5 da araugvianes 14
dRisa maT mier miTiTebul telefonze an/da eleqtonuli fostis
misamarTze gaegzavnebaT
Setyobineba an sasamarTloSi gamocxadebis Sedegad ecnobebaT sarCelis miRebaze uaris Tqmis an
gzavnilis (sarCelisa da TandarTuli
dokumentebis aslebis) maT mier mopasuxisaTvis
gadacemis Taobaze.
eleqtornuli fostiT gagzavnili gzavnilis Cabareba dasturdeba adresatis mier eleqtronuli
saSualebiT miwodebuli dadasturebiT.
Tu mosarCele 2 Tvis vadaSi saqmis ganmxilvel sasamarTloSi ar waradgens mopasuxisaTvis
gzavnilis Cabarebis damadasturebel dokuments an Suamdgomlobas
gzavnilis sajaro
SetyobinebiT gavrcelebis Sesaxeb, sasamarTlo sarCels ganuxilvelad datovebs.
gTxovT, gaiTvaliswinoT!
zemoaRniSnuli wesebi SesaZlebelia gavrceldes nebismier sxva pirzec, maTi TanxmobiT.
aseT SemTxvevaSi sarCels sasamarTlo ganixilavs mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis
damadasturebeli dokumentis sasamarTloSi wardgenidan an sajaro SetyobinebiT mopasuxisaTvis
gzavnilis Cabarebidan ara ugvianes 1.5 Tvisa, 2 Tvis nacvlad, xolo gansakuTrebiT rTuli
kategoriis saqmeebze – ara ugvianes 3,5 Tvisa, 5 Tvis nacvlad.
...
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mosarCelis mier mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis wesi
gzavnili mopasuxes unda Cahbardes ZiriTadi misamarTis (faqtobrivi adgilsamyoflis),
alternatiuli misamarTis, samuSao adgilis an mosarCelisaTvis cnobili sxva misamarTis
mixedviT.
» gzavnili mopasuxes unda Cahbardes piradad.
» Tu gzavnilis Cambarebelma mopasuxe ver naxa gzavnilSi miTiTebul misamarTze, igi gzavnils
abarebs masTan mcxovreb ojaxis romelime qmedunarian wevrs.
» mopasuxis samuSao adgilze, aseve organizaciisaTvis gagzavnili gzavnili unda Cahbardes
kancelarias an aseTive daniSnulebis struqturul erTeuls anda pirs, xolo aseTis aryofnis
SemTxvevaSi – organizaciis Sesabamis uflebamosil pirs.
» gzavnilis mimRebi valdebulia gzavnilis Cabarebisas aRniSnos Tavisi saxeli, gvari,
piradobis mowmobis nomeri, xolo Tu gzavnils ibarebs ojaxis wevri an gzavnili hbardeba
samuSao adgilis mixedviT, maSin damatebiT unda mieTiTos adresatTan damokidebuleba da
dakavebuli Tanamdeboba, rac dasturdeba gzavnilis mimRebis xelmoweriT.
»
eleqtornuli fostiT gagzavnili gzavnilis Cabareba dasturdeba adresatis mier
eleqtronuli saSualebiT miwodebuli dadasturebiT.
» Tu pirvelad gagzavnisas gzavnilis mopasuxisaTvis Cabareba ver moxerxda, gzavnili mas unda
gaegzavnos damatebiT erTxel mainc imave an mosarCelisaTvis cnobil sxva misamarTze.
» Tu adresatma uari ganacxada gzavnilis miRebaze, misi mimtani piri saTanado aRniSvnas
gaakeTebs gzavnilze, romelic sasamarTlos unda waredginos. aseT SemTxvevaSi gzavnili
adresatisaTvis Cabarebulad CaiTvleba.
»

zemoaRniSnuli wesebis darRveviT Cabarebuli gzavnili ar CaiTvleba Cabarebulad.
Tu mopasuxis adgilsamyofeli ucnobia an misTvis gzavnilis Cabareba sxvagvarad ver xerxdeba,
sasamarTlo uflebamosilia mosarCelis
Suamdgomlobis safuZvelze gamoitanos ganCineba
gzavnilis sajarod gavrcelebis Sesaxeb. amasTan, mosarCele valdebulia daasabuTos
Suamdgomloba gzavnilis sajaro SetyobinebiT gavrcelebis Sesaxeb da waradginos Sesabamisi
mtkicebulebebi.
..
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sxdomaze gamoucxadeblobis Sedegebi
Tu ar gamocxaddiT sxdomaze, sasamarTlo gamoitans dauswrebel gadawyvetilebas Tqvens
winaaRmdeg, samoqalaqo saproceso kodeqsis XXVI Tavis Sesabamisad.
Tu sxdomaze ar gamocxaddiT arc Tqven da arc mopasuxe mxare, sasamarTlo gamoitans
ganCinebas sarCelis ganuxilvelad datovebis Sesaxeb, rasac ukavSirdeba samoqalaqo saproceso
kodeqsis 276-e da 278-e muxlebiT gaTvaliswinebuli Sedegebi.
valdebuli xarT, gamoucxadeblobis mizezi sxdomis dawyebamde acnoboT sasamarTlos. sapatio
mizezad CaiTvleba avadmyofoba, axlo naTesavis gardacvaleba an sxva gansakuTrebuli obieqturi
garemoeba, rac Tqvengan damoukidebeli mizezidan gamomdinareobs. avadmyofoba dadasturebuli
unda iqnes samedicino dawesebulebis xelmZRvanelis mier xelmowerili dokumentiT, romelic
pirdapir miuTiTebs sasamarTlo procesze gamocxadebis SeuZleblobaze.
uwyeba mxarisaTvis da misi warmomadgenlisaTvis Cabarebulad CaiTvleba, Tu igi Cabardeba erTerT maTgans an samoqalaqo saproceso kodeqsis 74-e muxliT gaTvaliswinebul pirebs.
adresatis aryofnisas uwyebis mimRebi piri valdebulia, pirveli SesaZleblobisTanave Caabaros
uwyeba adresats. warmomadgeneli valdebulia, misTvis uwyebis Cabarebis Sesaxeb acnobos
mosarCeles.
warmoadgineT Tqvens xelT arsebuli yvela mtkicebuleba.
gTxovT, gaiTvaliswinoT!
Tu Tqven daeswrebiT gadawyvetilebis gamocxadebas an TqvenTvis kanonmdeblobiT dadgenili
wesiT cnobili iqneba gadawyvetilebis gamocxadebis TariRis Sesaxeb da daapirebT
gadawyvetilebis gasaCivrebas, SegiZliaT gadawyvetilebis sarezolucio nawilis gamocxadebidan
ara audres 20 da ara ugvianes 30 dRisa, gamocxaddeT sasamarTloSi da CaibaroT
gadawyvetilebis asli.
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 mxolod 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.
ასოციაცია მწვანე ალტერნატივას
აღმასრულებელი დირექტორი
ნინო გუჯარაიძე

18/10/2013 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.
.
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