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Tbilisis saqalaqo sasamarTlos
administraciul saqmeTa kolegia
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

sarCeli
administraciul saqmeze

Stampis adgili

mosarCele: SeniSvna-1
a(a)ip "mwvane alternativa"

204952676

Tbilisi, 0179, faliaSvilis q.#27/29, me-2
sarTuli, bina 13

saxeli, gvari (saxelwodeba)

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

nino gujaraiZe

01015010047

Tbilisi, faliaSvilis q.#27/29, me-2
sarTuli, bina 13

saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri

piradi nomeri

ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

ngujaraidze@greenalt.org

599902520
saxlis tel.

samsaxuris tel.

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

mopasuxe: SeniSvna-5
1. saqarTvelos mTavroba
2. ss "saxelmwifo
eleqtrosistema"
3. ss "eleqtroenergetikuli
sistemis komerciuli
operatori"
4. ss "oni kaskadi"
saxeli, gvari (saxelwodeba)

2. 204995176

1. Tbilisi 0114, ingoroyvas #7,
2. Tbilisi, 0105, baraTaSvilis q. #2

3. 205170036

3. Tbilisi, 0105, baraTaSvilis q. #2

4. 402013904

4. Tbilisi, akaki beliaSvilis q. 100a

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

alternatiuli misamarTi

1.
2.
3.
4.
saxlis tel.

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

2
2
2
2

990
510
401
528

900
202
420
871

samsaxuris tel.

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

mobiluri

eleqtronuli fosta

sakontaqto piri: SeniSvna-7
saxeli, gvari

saxlis tel.

1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ად მინ ისტრ აციულ ი ორგ ანო, ფიზ იკურ ი ან იურ იდიული პ ირი, ან ორგ ან იზაც ია, რომელიც არ არის იურ იდიული პ ირი (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 ს ას ამართლო წეს ით ითხოვთ ამ უფლებაში აღდგენ ას. ად მინ ისტრ აციულ სამ ართლებრივ დ ავაში ერთ ი მხარე მაინც ადმინისტრ აციული (ს აჯარო) უფლებ ამოსილე ბის მატ არებელი სუბ იექტია.
2 სასამართლო უფლებამოსილ ია, სარჩელ ი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მ იუთ ითებთ ან არას წორად მ იუთითებთ თქვენს ძირ ითად მ ის ამართზე (ფაქტობრ ივ ად გილ სამყოფელზე). მ ისამ ართის შეცვლის შემთხვევ აშ ი აღნ იშნულ ის თაო ბაზე დ აუყოვნებლ ივ უ ნ და შეატყობინოთ ს ას ამართლოს.
3 ,,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.
4 შესაძლებელ 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 მოპასუხე არის ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანო, ფ იზ იკური ან იურიდ იულ ი პ ირი, ან ორგ ანიზ აც ია, რომელ იც არ არ ის იურიდ იულ ი პ ირი (მ აგ. ს ამეწ არმეო ამ ხან აგობ ა), რომელმაც მ იგ აჩნიათ, რომ ხელყო თქვენ ი უფლება ან /და კ ანონ ით დაცულ ი ინტერესი.
6 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს არჩელი გან უხილველად დ ატოვოს, თუ არ მ იუთითე ბთ ან არასწორ ად მ იუთითებთ მოპ 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 .

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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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
....

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

administraciuli xelSekrulebis baTilad cnoba.
qvemoT miuTiTeT Tqvens kanonier interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra.
SeniSvna-12

davis arsis mokle mimoxilva
2015 wlis 22 ivlisis #04/2745 weriliT saqarTvelos energetikis saministros mier a(a)ip
mwvane alternativas gadmoeca ss "onis kaskadis" mier saqarTvelos energetikis saministroSi
2015 wlis 19 maiss erT furclad daregistrirebuli #3092 ganacxadi saxelmwifosTan „onis
hesebis kaskadebis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb urTierTgagebis memorandumis
gaformebis
Taobaze
mzadyofnasTan
dakavSirebiT
da
saqarTvelos
mTavrobas,
ss
"eleqtroenergetikuli sistemis komerciul operator", ss "saxelmwifo eleqtrosistemasa"da
ss "onis kaskads" Soris 2015 wlis 16 ivliss dadebuli urTierTgagebis memorandumis
inglisuri versia.
2015 wlis 7 agvistos a(a)ip mwvane alternativam #04/06-165 gancxadebiT mimarTa saqarTvelos
energetikis saministros da moiTxova - 2015 wlis 16 ivliss gaformebuli „onis hesebis
kaskadis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb memorandumis qarTuli versia.
saqarTvelos energetikis saministros 2015 wlis 12 agvistos weriliT a(a)ip mwvane
alternativas ecnoba, rom „onis hesebis kaskadis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb
memorandumi dadebulia mxolod inglisur enaze da rom am memorandumis qarTul enaze
Sedgenili versia saministroSi ar moipoveba.
"garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis gadawyvetilebebis
miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa da am sferoSi, marTlmsajulebis sakiTxebze
xelmisawvdomobis Sesaxeb” (orhusis) konvenciis me-2 muxlis me-5 punqtis mixedviT,
arasamTavrobo organizaciebi, romlebic xels uwyoben garemos dacvas da pasuxoben erovnuli
kanonmdeblobis yvela moTxovnas, ganixilebian, rogorc dainteresebuli subieqtebi. konvenciiT
ganisazRvreba ara mxolod garemosdacviT informaciasTan xelmisawvdomobis sakiTxebi, aramed,
mniSvnelovani garemosdacviTi gadawyvetilebis miRebisas sazogadoebis monawileobisa da
garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevisas marTlmsajulebis xelmisawvdomobis sakiTxebic.
SeniSvna-13

9 შეგიძლ 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.
10 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. ადმ ინ ისტრაც იულ ი დავ ის ს აგ ან ი შე იძლება იყოს: (1)ად მინ ისტრ აციულ -სამ ართლებრივ ი აქტ ის შესაბ ამ ისობ ა საქ ართველოს კანონმდებლობ ასთ ან; (2)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ხელშეკრულებ ის დ ადებ ა, შესრულებ ა ან შეწყვეტ ა; (3)ადმ ინ ისტრაც იულ ი ორგანოს ვალდებ ულება ზიან ის ან აზ ღაურების, ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გ ამოცემ ის ან სხვ ა რაიმე ქმედებ ის გ ანხორციელე ბის თ აობ აზე; (4)აქტ ის არ არად აღიარების, უფლების ან სამ ართალურთიერთო ბის არსებობ ა-არ არსებობის დად გენა; (5)ს ხვა ს აქმეებ ი, იმ სამართლებრივ ურთიერთობებთან დაკ ავშ ირებით, რომლებ იც აგრეთვე გამომდინ არეობს ადმინ ისტრ აციულ ი ს ამ ართლის კანო ნმდებლობ იდან.
12 აღიარებ ითი სარჩელ ი შე იძლება აღიძრ ას აქტის არარ ად აღიარებ ის, უფლებ ის ან ს ამართლებრივი ურთიერთობის არსებობ ა- არარსებობ ის დ ადგენ ის თაობ აზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონ იერი ინტერეს ი. აღიარებ ითი სარჩელ ით სას ამართლოს ადმი მიმ ართვა დ ას აშვებ ია მანამ, სან ამ წ ამო ჭრილ ი დავ ის გამო თქვენ ი უფლებ ა დაირღვევ ა. აღიარებით ი ს არჩელის აღძ ვრის ას უნდ ა მ იუთითოთ იმის შეს ახებ, თუ რა კანონ იერ ი ინ ტერესი გ აქვთ დავის ს აგ ანთან დაკ ავშ ირებით დ ა ს არჩელის დ აკმაყოფილე ბის შემთხვევ აშ ი, როგორ უზრუნველყო ფთ თქვენი უფლების დ აცვას. აღიარებ ითი სარჩელი არ შე იძლებ ა აღიძრას, თუ თქვენ შეგ იძლიათ აღძრ ათ სარჩელ ი: (1)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის ბ ათილ ად ცნობ ის ან ძალ ადაკ არგულ ად გ ამოცხადე ბის მოთხოვნ ით; (2)ადმ ინისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივ ი აქტ ის გ ამოცემ ის მოთხოვნ ით; (3)ისეთ ი მოქმედებ ის გ ანხორციელე ბის ან ისეთი მოქმედების აგ ან თავის შეკავებ ის მოთ ხოვნით, რომელ იც არ გ ულის ხმობს ინდ ივიდუალ ური ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ას.
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
2015 wlis 17 ivliss a(a)ip mwvane alternativam #04/06-161 gancxadebiT mimarTa saqarTvelos
energetikis saministros da moiTxova raWa-leCxumis regionSi, onis municipalitetSi mdinare
rionze "onis hesebis kaskadis" mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb saqarTvelos
mTavrobasa da ss "onis kaskadTan" gaformebuli urTierTgagebis memorandumisa da am
memorandumis dadebasTan dakavSirebuli administraciuli warmoebis masalebis gadmocema.
mtkicebuleba:
danarTi #1. a(a)ip mwvane alternativas 2015 wlis 17 ivlisis #04/06-161 gancxadeba.
2. faqtobrivi garemoeba
2015 wlis 22 ivlisis #04/2745 weriliT saqarTvelos energetikis saministros mier a(a)ip
mwvane alternativas gadmoeca ss "onis kaskadis" mier saqarTvelos energetikis saministroSi
2015 wlis 19 maiss erT furclad daregistrirebuli #3092 ganacxadi saxelmwifosTan „onis
hesebis kaskadebis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb urTierTgagebis memorandumis
gaformebis Taobaze mzadyofnasTan dakavSirebiT da saqarTvelos mTavrobasa
da ss"onis
kaskads" Soris 2015 wlis 16 ivliss dadebuli urTierTgagebis memorandumis inglisuri versia.
mtkicebuleba:
danarTi #2. saqarTvelos energetiis saministros 2015 wlis 22 ivlisis #04/2745 werili
3. faqtobrivi garemoeba
2015 wlis 7 agvistos a(a)ip mwvane alternativam #04/06-165 gancxadebiT mimarTa saqarTvelos
energetikis saministros da moiTxova 2015 wlis 16 ivliss gaformebuli „onis hesebis
kaskadis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb memorandumis qarTuli versia.
mtkicebuleba:
danarTi #3. a(a)ip mwvane alternativas 2015 wlis 7 agvistos #04/06-165 gancxadeba
4. faqtobrivi garemoeba
saqarTvelos energetikis saministros 2015 wlis 12 agvistos weriliT a(a)ip mwvane
alternativas ecnoba, rom „onis hesebis kaskadis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis Sesaxeb
memorandumi dadebulia mxolod inglisur enaze da rom am memorandumis qarTul enaze
Sedgenili versia saministroSi ar moipoveba.
mtkicebuleba:
danarTi #4. saqarTvelos energetikis saministros 2015 wlis 12 agvistos werili #04/3059
5. faqtobrivi garemoeba
mtkicebuleba:
6. faqtobrivi garemoeba
mtkicebuleba:

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. უ არი ადმ ინის ტრაც იული აქტ ის გ ამოცემაზე). წ ინ ამდებ არე გრაფ ა წარმო ადგენს , ,დავ ის არსის მოკლე მ იმოხილვ ის” ერთგვ არ რეზიუმ ირებას, სად აც პუნქტობრ ივად უნდა მიუთ ითოთ იმ კონკრეტულ გარემოებე ბზე, რომლებიც თქვენ მ იგ აჩნ იათ მნ იშვ ნელოვნად თქვენ ი მოთხოვნ ის დ ასას აბ უთებლად დ ა მ იზნად ის ახავთ, ს ასამ ართლოს ყურად ღებ ა მ იაპყროთ იმ ფაქტობრივ გ არემოებებზე, რომლებ იც უნდა გ ახდეს სას ამ ართლო მსჯელობის საგ ან ი და რომელთა დად ასტურებ ის შემთხვევ აში თქვენი ს ასარჩელო მოთხოვ ნა დ ასაბუთებულ ად ჩაითვლებ ა. თქვენ თვითონ უნდა გან საზ ღვროთ, რომელი ფ აქტობრივ ი გ არემოებებ ი დაედოს საფუძვლ ად თქვენს ს ასარჩელო მ ოთხოვნას. ამავე დროს, არ მ იუთითოთ იმ ფაქტობრ ივ გ არემოებებზე, რომლებს აც ს აქმის ათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან /და არ შეუძლ იათ გავლენა მო ახდ ინონ დ ავის გ ადაწყვეტ აზე. ამგვ არ ფაქტობრ ივ გ არემოებებს ს ას ამართლო არ მ იიღე ბს მხედველობ აშ ი. პ არალელურ ად, სასამ ართლო უფლებამოს ილია ს აკუთარ ი ინიც იატ ივ ითაც შე აგროვოს ფაქტო ბრივ ი გ არემოებებ ი.
15 ფაქტობრივ ი გ არემოებ ის ნ ამდვ ილობა დ ასტ ურდება მტკიცებ ულებ(ებ)ით. თ ითოეული ფაქტობრ ივი გ არემოების დას ადას ტურებლად ვალდე ბული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებ ული და თქვენთვ ის ცნობ ილ ი ყველა მტკ იცებულებ ის შეს ახე ბ. ამასთ ან, თ ითოეულ მტკიცებ ულებასთ ან დ აკავ შირებ ით მ იუთ ითეთ იმ გვერდზე, მ უხლზე, პ უნქტზე, აბზ აცსა თუ წ ინადადებ აზე, ს ად აც თქვენთვის მნიშვნელოვან ი ინფორმაც იაა მოცემულ ი. იმ შემთხვევ აშ ი, თუ თქვენ, საპ ატ იო მიზეზის გ ამო, ვერ ახერხებთ სარჩელთან ერთად მ ტკიც ებულების წარმოდ გენას, ვალდე ბული ხართ, ამ მტკიცე ბულებ ის დ ასახელების გ ასწვრ ივ მ იუთ ითოთ სტანდ არტულ ი ტექსტ ი (,,წ არმოვად გინე შუ ამდგომლობ ა”) დ ა წ არმოადგ ინოთ შესაბ ამ ისი შუ ამდგომლობ ა მ ტკიცებ ით შუ ამდ გომლობათ ა ნ აწილ ში. წინააღმდეგ შემთ ხვევაშ ი ჩ აითვლება, რომ აღნ იშნულ ი მტკ იცებულებ ა არ არსე ბობს, რაც მნ იშვნელოვნ ად გ აზრდის თქვენი სას არჩელო მოთხოვნ ის დ აუს აბუთებლ ად მ იჩნევ ისა და, შესაბამ ის ად, მ ის დ აკმაყოფ ილებაზე უარ ის თქმ ის ალბათობ ის ხარ ისხს. პარ ალელურად, სას ამ ართლო უ ფლებამოსილ ია საკუთ არი ინ იც იატ ივ ითაც შე აგროვოს მ ტკიცებულე ბებ ი. თუ კ ანონით სხვ ა რამ არ არის
დადგენ ილი, ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამართლებრ ივი აქტ ის არ არა აქტად აღიარებ ის, ბ ათილ ად ცნობ ის ან ძალ ადაკ არგულ ად გ ამოცხადების შესახებ დ ავაში, მტკიცებ ის ტ ვირთ ი ეკისრებ ა იმ ადმ ინ ისტრაც იულ ორგ ანოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.
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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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 mTavrobas, ss "eleqtroenergetikuli sistemis komerciul
operators", ss "saxelmwifo eleqtrosistemasa" da ss "onis kaskads" Soris 2015 wlis 16
ivliss dadebuli urTierTgagebis memorandumi.
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi:
szak-is 2.1 muxlis "a" qvepunqtis Tanaxmad, administraciuli organo aris yvela saxelmwifo
an adgilobrivi TviTmmarTvelobis organo an dawesebuleba, sajaro samarTlis iuridiuli piri
(garda politikuri da religiuri gaerTianebebisa), agreTve nebismieri sxva piri, romelic
saqarTvelos kanonmdeblobis safuZvelze asrulebs sajaro samarTlebriv uflebamosilebebs.
maSasadame, saqarTvelos mTavroba warmoadgens administraciul organos da masze vrceldeba
saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis debulebani.
szak-is 2.1 muxlis "z" qvepunqtis Tanaxmad, administraciuli xelSekruleba aris
administraciuli organos mier sajaro uflebamosilebis ganxorcielebis mizniT fizikur an
iuridiul pirTan, agreTve sxva administraciul organosTan dadebuli samoqalaqo
samarTlebrivi xelSekruleba. maSasadame, saqarTvelos mTavrobas, ss "eleqtroenergetikuli
sistemis komerciul operators", ss "saxelmwifo eleqtrosistemasa" da ss "onis kaskads"
Soris 2015 wlis 16 ivliss dadebuli urTierTgagebis memorandumi warmoadgens
administraciul organosa da kerZo samarTlis iuridiul pirs Soris sajaro uflebamosilebis
ganxorcielebis (hidroeleqtrosadguris mSeneblobis ganxorcieleba) mizniT dadebul
administraciul xelSekrulebas. anu mocemul SemTxvevaSi administraciuli organos saqmianobis
sajaro-samarTlebriv formad saqarTvelos mTavrobis mier gamoyenebulia administraciuli
xelSekruleba.
szak-is 2.1 muxlis "k" qvepunqtis Tanaxmad, administraciuli warmoeba aris administraciuli
organos saqmianoba administraciul-samarTlebrivi aqtis momzadebis, gamocemisa da aRsrulebis,
administraciuli saCivris gadawyvetis, agreTve administraciuli xelSekrulebis momzadebis,
dadebis an gauqmebis mizniT. miTiTebuli normebis Sinaarsidan gamomdinare, administraciul
organos - saqarTvelos mTavrobas administraciuli xelSekrulebis momzadeba, dadebis an
gauqmebisas ekisreba administraciuli warmoebis Catarebis valdebuleba.
szak-is 5.1 muxlis Tanaxmad administraciul organos
moTxovnebis sawinaaRmdegod ganaxorcielos raime qmedeba.

ufleba

ara

aqvs

kanonmdeblobis

administraciuli xelSekrulebis materialuri kanoniereba gulisxmobs mis Sesabamisobas
saqarTvelos zogadi administraciuli da samoqalaqo kodeqsebis saTanado normebTan.
administraciuli organos mier dadebuli administraciuli xelSekruleba ar unda
ewinaaRmdegebodes saqarTvelos konstituciasa da kanonmdeblobas.
saqarTvelos mTavrobas, ss "eleqtroenergetikuli sistemis komerciul operators", ss
"saxelmwifo eleqtrosistemasa" da ss "onis kaskads" Soris 2015 wlis 16 ivliss dadebuli
urTierTgagebis memorandumi
ewinaaRmdegeba "garemosdacviT
sakiTxebTan dakavSirebuli
informaciis xelmisawvdomobis gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa
da am sferoSi, marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis Sesaxeb” konvenciiT,
saqarTvelos konstituciisa da saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT dadgenil

17 სარჩელი შე იძლებ ა აღიძრას: (1) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის ბათ ილად ცნო ბის ან ძ ალად აკარ გულად გამოც ხადებ ის მოთ ხოვნით; (2) ადმინ ისტრ აციულ-სამ ართლებრივ ი აქტის გამოცემ ის მოთხოვ ნით; (3)ისეთი მოქმედებ ის გ ან ხორციელებ ის ან ისეთ ი მოქმ ედების აგან თავ ის შეკ ავებ ის მოთხოვნ ით, რომელიც არ გულ ისხმო ბს ინდივ იდუ ალური ადმ ინ ისტრაც იულ-ს ამ ართლებრივ ი აქტ ის გ ამოცემას. გ აითვ ალის წინეთ, რომ ს ას ამართლო არ არის უფლებამოს ილ ი, გ ასცდეს ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფარ გლებს, მ აგრამ იგი არ არ ის შებოჭილი თქვენ ი ს ასარჩელო მოთხოვნ ის ფორმულ ირებით. პროცეს ის დაჩქ არების მიზნით, მოს ამ ართლეს შეუძლ ია დ აგე ხმაროთ მოთხოვნ ის ტრ ანსფორმირებ აშ ი. მოთხოვნ ის მ იუთითე ბლობა წარმოად გენს ს არჩელის 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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debulebebs, ris gamoc igi baTilad unda iqnes gamocxadebuli. kerZod:
a. saqarTvelos konstituciis me-6 muxlis me-2 punqtis Tanaxmad, saqarTvelos kanonmdebloba
Seesabameba saerTaSoriso samarTlis sayovelTaod aRiarebul principebsa da normebs.
saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebas an SeTanxmebas, Tu igi ar ewinaaRmdegeba
saqarTvelos konstitucias, konstituciur SeTanxmebas aqvs upiratesi iuridiuli Zala
Sidasaxelmwifoebrivi normatiuli aqtebis mimarT.
b. gasaCivrebuli memorandumiT darRveulia "garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli
informaciis xelmisawvdomobis gadawyvetilebebis miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa
da am sferoSi, marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis Sesaxeb” konvenciis me-6 muxlis
Semdegi debulebebi:
me-2 punqti - dainteresebuli sazogadoeba adekvaturad, droulad da efeqturad unda iyos
informirebuli sazogadoebrivi Tu individualuri Setyobinebis meSveobiT (garemoebaTa
gaTvaliswinebiT) garemos dacvasTan dakavSirebuli gadawyvetilebebis miRebis procesis sawyis
etapze, maT Sorisaa Semdegi sakiTxebi:
a) SemoTavzebuli saqmianoba da ganacxadi, romelzec iqneba miRebuli gadawyvetileba;
b) SesaZlebeli gadawyvetilebebis xasiaTi an gadawyvetilebis proeqti;
g) xelisuflebis organo, romelic pasuxismgebelia gadawyvetilebis miRebaze;
d) gaTvaliswinebuli procedura imis CaTvliT Tu rodis da rogorc iqneba es informacia
mowodebuli;
I) proceduris ganxorcielebis;
II) sazogadoebis monawileobis SesaZleblobani;
III) nebismieri winaswar dagegmili saxalxo mosmenis dro da adgili;
IV) miTiTeba xelisuflebis organodan, saidanac saTanado infofrmaciis miRebaa SesaZlebeli da
sadac es informacia igzavneba sazogadoebisaTvis gansaxilvelad;
V) Sesabamisi xelisuflebis organos an nebismieri sxva saxelmwifo uwyebis miTiTeba,
romelsac SesaZlebelia gaegzavnos SeniSvnebi; kiTxvebi da maTi wardgenis ganrigi;
VI) miTiTeba imis Sesaxeb Tu SemoTavazebul saqmi anobasTan dakavSirebuli romeli
garemosdacviTi informacia aris xelmisawvdomi; da
e) faqti, rom saqmianoba eqvemdebareba garemoze zemoqmedebis Sefasebis erovnul Tu
transasazRvro proceduras.
me-3 punqti - sazogadoebis monawileobis procedurebi sxvadasxva fazebisaTvis iTvaliswinebs
gonivrul vadebs, riTac zemoT, meore paragrafis Sesabamisad iZleva sakmaris dros
sazogadoebis informirebisaTvis da garemos dacvis sakiTxebis gadawyvetilebis miRebis
procesSi efeqturi momzadebisa da monawileobisaTvis.
me-4 punqti - yoveli mxare uzrunvelyofs sazogadoebis monawileobas adreul etapze, rodesac
variantebi Riaa da sazogadoebas aqvs masSi efeqturi monawileobis miRebis SesaZlebloba.
me-7 punqti - sazogadoebis monawileobisaTvis dadgenili procedura nebas rTavs sazogadoebas
waradginos sazogadoebis mosmenaze an SekiTxvisas werilobiTi saxiT, ganmcxadeblis nebismieri
SeniSvna, informacia, analizis Sedegi an azri, romelsac igi SemoTavazebuli saqmianobisaTvis
Sesatyvisad miiCnevs.
me-8 punqti - yoveli mxare uzrunvelyofs, rom jerovani yuradReba mieqces sazogadoebis
monawileobis Sedegebs.
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me-9 punqti - yoveli mxare valdebulia Sesabamisi proceduris mixedviT dauyovnebliv acnobos
sazogadoebas saxelmwifo organos mier miRebuli gadawyvetilebis Sesaxeb. yvela mxare
valdebulia neba darTos sazogadoebas, gaecnos gadawyvatilebis teqsts, im mizezebisa da
Sexedulebebis CaTvliT, romelsac gadawyvetilebaa daeyrdno.
mocemul SemTxvevaSi gasaCivrebuli memorandumi, romelic momzadebulia da dadebuli
sazogadoebis monawileobis gareSe mxolod inglisur enaze sruliad gaugebaria saqarTvelos
sazogadoebisaTvis.
g. saqarTvelos mTavrobasa da ss "onis kaskads" Soris 2015 wlis 16 ivliss dadebuli
urTierTgagebis memorandumi „onis hesebis kaskadebis“ mSeneblobis, flobisa da operirebis
Sesaxeb dadebulia saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis me-14 muxlis moTxovnaTa
darRveviT, romlis Tanaxmadac administraciuli warmoebis enaa qarTuli, xolo afxazeTSi –
agreTve afxazuri.
sarCelze TandarTuli saqarTvelos energetikis saministros 2015 wlis 12 agvistos weriliT
utyuarad aris dadgenili da dadasturebuli, rom gasaCivrebuli memorandumi administraciuli
organos mier dadebulia mxolod inglisur enaze.
d. gasaCivrebuli memorandumi aseve zogadad arRvevs „garemos dacvis Sesaxeb“ saqarTvelos
kanonis me-5 muxliT dadgenil Semdeg principebs:
a) riskis Semcirebis principi" - saqmianobis subieqti Tavisi saqmianobis dagegmvisa da
ganxorcielebisas valdebulia miiRos saTanado zomebi garemoze da adamianis janmrTelobaze
mavne zemoqmedebis riskis Tavidan asacileblad an Sesamcireblad;
b) "mdgradobis principi" - garemosa da bunebrivi resursebis gamoyeneba, rodesac saSiSroeba ar
eqmneba sazogadoebis ganviTarebas da uzrunvelyofilia garemosa da bunebrivi resursebis dacva
Seuqcevadi raodenobrivi da xarisxobrivi cvlilebebisagan;
g) "prioritetulobis principi" - qmedeba, romelmac SeiZleba gamoiwvios uaryofiTi zegavlena
garemoze da adamianis janmrTelobaze,SeiZleba Seicvalos sxva, naklebriskiani, Tundac ufro
ZviradRirebuli qmedebiT. prioriteti eniWeba ukanasknels, Tu misi Rirebuleba ar aRemateba
naklebadRirebuli qmedebiT miyenebuli ekologiuri zianis Sedegad zaralis anazRaurebis
xarjebs;
v) "biologiuri mravalferovnebis SenarCunebis principi" - saqmianoba ar unda iwvevdes
biomravalferovnebis Seqcevad degradacias;
k) "garemoze zemoqmedebis Sefasebis principi" - saqmianobis subieqti Tavisi saqmianobis
proeqtirebis an dagegmvis dros valdebulia gaiTvaliswinos da Seafasos am saqmianobis
SesaZlo zemoqmedeba garemoze kanoniT dadgenili wesiT;
l) "gadawyvetilebis miRebis procesSi sazogadoebriobis monawileobis principi" uzrunvelyofilia saqmianobis ganxorcielebasTan dakavSirebuli mniSvnelovani gadawyvetilebis
miRebis procesSi sazogadoebriobis monawileoba;
e. "garemosdacviT sakiTxebTan dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis gadawyvetilebebis
miRebis procesSi sazogadoebis monawileobisa da am sferoSi, marTlmsajulebis sakiTxebze
xelmisawvdomobis Sesaxeb” konvenciis me-2 muxlis me-5 punqtis mixedviT, arasamTavrobo
organizaciebi, romlebic xels uwyoben garemos dacvas da pasuxoben erovnuli kanonmdeblobis
yvela moTxovnas, ganixilebian, rogorc dainteresebuli subieqtebi. aRniSnuli konvenciiT
ganisazRvreba ara mxolod garemosdacviT informaciasTan xelmisawvdomobis sakiTxebi, aramed,
mniSvnelovani garemosdacviTi gadawyvetilebis miRebisas sazogadoebis monawileobisa da
garemosdacviTi kanonmdeblobis darRvevisas marTlmsajulebis xelmisawvdomobis sakiTxebic.
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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.
SeniSvna-22

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze.
SeniSvna-23

sxva saxis Suamdgomlobebi
SeniSvna-24

1. moTxovna
argumentacia:
2. moTxovna
argumentacia:

dagWirdebaT Tu ara Tqven an/da dasabarebel pirs Tarjimani saqmis zepiri ganxilvisas?
diax
vis?
romeli enis mcodne?
ara
...

20 შუამდ გომლობა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული 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 თუკი 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 ამ 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
SeniSvna-25

saxelmwifo baJi

— araqonebrivi lari
— 100 (asi) lari

SeniSvna-26

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

gamoiyeneT Tu ara, sasamarTlosaTvis momarTvamde, administraciuli saCivris erTjeradad
wardgenis SesaZlebloba?
diax
mtkicebuleba:
ara
radgan am saxis (sask-is 25-e prima muxli) sarCelebisaTvis administraciuli
saproceso kanonmdebloba administraciuli saCivris erTjeradad wardgenis
valdebulebas ar iTvaliswinebs.
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 mxareTa Soris morigeba SeuZlebelia.
ara
SeniSvna-28

25 სარჩელის (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 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, ადმინისტრ აციული ს აპროცესო კოდექსის მე-9 დ ა ,,ს ახელმ წიფო ბ აჟის შესახებ” საქართველოს კ ანონის მე-5 მუ ხლებ ით. ამ ასთან, სასამართლო უფლებ ამოსილ ია, თქვენი ქონებრ ივ ი მდგომ არეობის გათვ ალისწინებით (რაც უნდა დ ასტ ურდებოდეს შეს აბამ ის ი უტყ უარ ი მტკიცე ბულებებ ით), გაგათ ავ ისუფლოთ ბაჟ ის გ ად ახდ ისაგან, შეგ იმციროთ მ ის ი ოდენობა ან გად აგ ივადოთ გად ახდ ა. პროცესის ს ხვ ა ხარჯებ ის (მაგ. ადვოკატ ის მოწვევ ა ს ახელმწ იფოს ხარჯზე) შესახებ შ უამდ გომლობებ ი მ იეთითებ ა სათ ითაოდ (პუ ნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი 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). ადმინ ისტრ აციულ ი ორგ ანო მხოლოდ იმ შემთ ხვევაშია უფლებ ამოსილ ი ს აქმე მორიგე ბით დ აამთავროს, თუ ეს არ ეწ ინააღმდეგებ ა საქ ართველოს კანონმდებლო ბას.

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144
veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge

11

Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe?
diax
ara
radgan dava mosarCelisaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania.
SeniSvna-29

ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis?
25 wuTze meti radgan dava gansakuTrebuli mniSvnelobis mqonea.
ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba?
I sxdomaSi
radgan saxezea administraciuli organos mier
ganxorcieleba kanondarRveviT.

sajaro

uflebamosilebis
SeniSvna-30

Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos daCqarebuli wesiT?
diax
ara
radgan
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
ara
radgan
SeniSvna-32

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-33

SeniSvna-34

1. a(a)ip mwvane alternativas 2015 wlis 17 ivlisis #04/06-161 gancxadeba - 1 furceli
2. energetiis saministros 2015 wlis 22 ivlisis #04/2745 werili (danarTebiT 1. ss "onis
kaskadis 2015 wsli 5 maisis gancxadeba, 2. esdi sainvesticio jgufis Tavmjdomaris 2014 wlis
30 seqtembris werili inglisurad, 3. esdi sainvesticio jgufis Tavmjdomaris 2015 wlis 9
martis werili inglisurad, 4. 2015 wlis 16 ivlisis memonarndumis inglisuri versia, 5.
saqarTvelos mTavrobis 2015 wlis 11 ivnisis #1200 gankarguleba) - 31 furceli
3. a(a)ip mwvane alternativas 2015 wlis 7 agvistos # 04/06-165 gancxadeba - 1 furceli
4. energetikis saministros 2015 wlis 12 agvistos 04/3059 werili - 1 furceli
5. a(a)ip mwvane alternativas amonaweri mewarmeTa da arasamewarmeo iuridiul pirTa reestridan
- 2 furceli
6. rwmunebuleba - 1 furceli
7. saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli qviTari - 1 furceli.
furclebis saerTo raodenoba — 38
..

29 წარმოადგ ინეთ თქვენ ი მოსაზრებ ა ს აქმის ზეპირ ი მოსმენ ის გ არეშე გ ანხილვ ის თაობ აზე. ზეპ ირი მოსმენის გ არეშე საქმ ის გ ან ხილვ ა მნ იშვნელოვნ ად უწყო ბს ხელს დ ავ ის სწრაფ ად გ ადაწყვეტას , ზოგ ავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მოპ ასუ ხის თ ანხმო ბის შემთ ხვევაშ ი ს ასამართლო უფლებამოსილ ია, მაგრამ არაა ვალდებ ული, საქმე გ ან იხილოს ზეპ ირი მოსმე ნის გარეშე.
30 მოცემული 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 დაჩქარებულ ი წეს ით საქმ ის გ ან ხილვ ის დროს ს ასამ ართლო უფლებამოს ილ ია: (1)შე ამოკლოს მოპას უხის მ იერ თავ ისი შესაგებლ ის ან შეგებე ბული სარჩელის წარდ გენის ვად ა; (2)მესამე პ ირს არ გან უსაზღვროს ვ ადა სარჩელზე ს აკუთარ ი მოსაზრებე ბის წარდ გენის ათვ ის; (3)არ დაად გინოს მხარეების მ იერ ექსპერტის დან იშვნ ასთან დაკ ავშ ირებით ს აკუთარ ი მოს აზრებებ ის წ არდგენის ვად ა; (4)შეუმოკლოს მ ხარეებს ექსპერტ ის დასკვნასთ ან დ აკავშ ირებ ით საკუთ არი მოს აზრებებ ის წ არდგენ ის ვ ადა.
32 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.
33 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.
34 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
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT sarCelis formalur (da ara
Sinaarsobriv) mxares. gaiTvaliswineT, rom nebismieri pirobis daucveloba SesaZloa gaxdes Tqvens
sarCelze xarvezis dadgenisa da SemdgomSi mis miRebaze uaris Tqmis safuZveli.
diax ara
1.
miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT sarCeli.
2. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis
saxeli, gvari (saxelwodeba) da ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli).
3. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis da mopasuxis
alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni,
mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi.
4. miTiTebulia sxdomaze dasabarebeli piris saxeli, gvari, ZiriTadi misamarTi,
alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi, telefoni,
mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi. miTiTebulia sakontaqto piris monacemebi.
5. miTiTebulia davis sagani.
6. miTiTebulia sarCelis fasi.
7. miTiTebulia Tqveni (sasarCelo) moTxovna.
8. miTiTebulia sarCelisaTvis TandarTuli sabuTebis nusxa.
9. sarCels erTvis TandarTuli sabuTebis nusxaSi miTiTebuli yvela dokumenti, garda
im SemTxvevisa, rodesac mtkicebulebis warmoudgenloba sapatio mizeziTaa
gamarTlebuli.
10. sarCels erTvis saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli dokumenti an
warmodgenilia Suamdgomloba saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebis, misi
odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze.
11. miTiTebulia Tqveni mosazreba saqmis zepiri mosmenis gareSe ganxilvis Taobaze.
12. sarCels erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli dokumenti (Tu
sarCeli Seaqvs warmomadgenels).
13. sarCeli xelmowerilia.
14. sarCeli da TandarTuli dokumentebi warmodgenilia imdeni asliT, ramdenic
mopasuxea.
mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis
sarCeli formalurad
sarCeli formalurad araa
xelmowera
saxeli da gvari
gamarTulia:
gamarTuli:

punqtebis CamonaTvali

atvirTvis bmuli:

http://tbappeal.court.ge/sf

http://tbappeal.court.ge/sf

SeniSvna-35

saidentifikacio nomeri:
SeniSvna-36

SeniSvna-37

el. fosta: 1st.instance@court.ge
....

35 სარჩელის ფორმის ატვ ირთვა ე ხმარებ ა ს ასამ ართლოს თქვენი ს აქმ ის დროულ და ხარ ისხიან გ ანხილვაში. ფორმა უნდ ა ატვირთოთ მ ისი სრულ ად შევ სების შემდეგ. თ უ გ აქვთ ,,Word 2007” , დადექ ით ისრ ით (კურსორით) შუა გრაფ აში მით ითებულ ბ მულზე, კლავ იატურაზ ე დააჭირეთ Ctr l-ს დ ა მაუსზე - მ არცხენ ა ღილაკს . თუ გ აქვთ ,,Word 2003 ”, დააკოპირეთ დ ა შედ ით მარჯვენ ა მხარეს მ ითითებ ულ ბმულზე. შედეგ ად მოხვდებ ით ს ასამართლოს ვებ- გვერდზე, სად აც შეძლებთ თქვენ მ იერ შევსებ ული ფორმ ის ატვირთვ ას. ატვირთვ ის დ ასრულებისთ ანავე თქვენს ფორმ ას ავ ტომატ ურად მ იენ იჭებ ა ს აიდენ ტიფ იკაც იო ნომერი, რომელიც უნდა ჩ აწეროთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრაფ აშ ი.
36 საიდე ნტიფ იკაც იო ნომერი არის გან უმეორებელი, 7-სიმბოლოიან ი კოდი. ს არჩელის ნაბე ჭდ ი და ხელმოწერილ ი ვ არიანტ ი სას ამ ართლოში უნდ ა წ არმოად გინოთ ატვ ირთვიდ ან 1 თვ ის გ ანმ ავლობაში. ვად ის გ ასვლ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, ფორმა განმეორებით ატვ ირთოთ ახალ ი საიდენტ იფიკ აციო ნომრ ის მ ისაღებ ად. თუ ფორმ ის ატვირთვ ის შემდე გ სარჩელ ის ტექსტშ ი რაიმე ცვლ ილებ ას შე იტანთ, ვალდებ ული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვ ირთოთ ახალი საიდენტ იფიკ აციო ნომრ ის მ ისაღებ ად. გ აითვ ალ ისწ ინეთ, რომ პასუ ხისმგებე ლი ხართ, ატვ ირთული და ნ აბე ჭდი სახით წ არმოდგენ ილ ს არჩელთა შ ინაარსობრივ იდენტო ბაზე.
37 თუ ვერ შეძელით ფორმის ატვ ირთვა, გამო აგზ ავნეთ იგ ი ელექტრონული ფოსტ ის მეშ ვეობით. ამ ასთან, ვ ალდებულ ი ხართ, ელექტრონული წერილ ის ს ათაურ ის (Sub ject) ველში მ იუთითოთ თქვენი (მოსარჩელის) ს ახელ ი დ ა გვ არი (სახელწოდებ ა). ფორმის ელექტრონუ ლი ფოსტით გამო გზავნ ის შემთხვევ აშ ი ვალდე ბული ხართ, მონ იშნოთ მ არჯვენ ა კვადრატი.
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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.

xelmowera

a(a)ip mwvane alternativas
aRmasrulebeli direqtori
nino gujaraiZe

20/08/2015w.

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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