saqarTvelos uzenaes sasamarTlos
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

sakasacio
saCivari
administraciul saqmeze

Stampis adgili

kasatori: SeniSvna-1
asociacia "mwvane
alternativa"

204952767

saxeli, gvari (saxelwodeba)

piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-2
samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3

292773
saxlis tel.

samsaxuris tel.

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

mobiluri

kasatoris warmomadgeneli:

223874

greenalt@greenalt.org

faqsi

eleqtronuli fosta

SeniSvna-4

nino gujaraiZe
irma maxaTaZe

01015010047
18001007618

Tbilisi. baqraZis q. #19, 0179
Tbilisi. saburTalos q.#7/19

saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri

piradi nomeri

ZiriTadi misamarTi

alternatiuli misamarTi

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

ngujaraidze@greenalt.org

899 902520
899 717407
saxlis tel.

samsaxuris tel.

mowinaaRmdege mxare:

mobiluri

Tbilisi. Wanturias q.#12

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

alternatiuli misamarTi
saxlis tel.

samsaxuris tel.

eleqtronuli fosta

SeniSvna-5

saqarTvelos ekonomikisa da
mdgradi ganviTarebis
saministro
saxeli, gvari (saxelwodeba)

faqsi

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi
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) 27-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge
...

1
2 კასატორი ხართ თქვენ (ყოფილი აპელ ანტ ი, მოწ ინ ააღმდეგე მ ხარე ან ადმინ ისტრ აციულ ი ს აპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლ ის მე- 2 ნაწ ილ ით გ ათვალ ისწ ინებულ ი მეს ამე პ ირი), ვ ინც ას აჩ ივრებთ სააპელაც იო სასამ ართლოს მიერ მ იღებულ გ ად აწყვეტ ილებას საქართველო ს უზენაეს ს ას ამართლოშ ი.
3 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს აკას აც იო საჩ ივარ ი გ ანუ ხილველ ად დ ატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთ ითებთ ან არ ასწორად მ იუთ ითებთ თქვენს ძ ირითად მის ამ ართზე (ფაქტობრივ ადგ ილს ამყოფელზე). მის ამართ ის შეცვლის შემთხვევ აშ ი აღნ იშნ ულის თ აობ აზე დაუყოვნ ებლივ უნდ ა შე ატყობ ინოთ სას ამ ართლოს.
4 ,,ალტერნატ იულ ი მ ისამ ართის ” ველშ ი მიეთ ითებ ა ის ადგ ილ ი, რომელსაც ძ ირით ადი მის ამ ართის (ფაქტრობრ ივი ადგ ილს ამყოფლის) თან ადროულად იყენებთ ჩვე ულებრივ საცხოვრებლ ად (საქმ იანობის ად გილ ად) და რომელზეც პერმანენტულ ად იქნე ბა შეს აძლებელ ი თქვენთან დაკავშირებ ა.
5 შესაძლებელ ია გყავდეთ კანონის მიერ ი (მაგ. მშობლებ ი) ან გარ იგებ ისმ იერი წარმომ ადგენელ ი (მხოლოდ ად ვოკატ ი). თუ საკ ასაც იო ს აჩივრ ის აღძვრ ის მომენტ ის ათვის აყვ ანილ ი გყავთ წ არმომად გენელი, საკ ასაც იო საჩ ივ არში უნდა მიუთ ითოთ როგორც თქვენი და მოწინ ააღმდეგე მ ხარ ის, ასევე, წ არმომად გენლის მონაცემებ ი. თუ ს აკას აციო საჩ ივარ ი შე აქვს თქვენს წ არმომადგენელს , მაშინ მან უ ნდა მ იუთ ითოს როგორც საკუთ არი დ ა მოწ ინააღმდეგე მ ხარ ის, ასევე , თქვენი (მ არწმუნებლ ის) მონაცემე ბი. ამ ავე დროს, წ არმომადგენელმ ა ს აკას აციო საჩ ივარს უნდა დ აურთოს წ არმომად გენლობით ი უფლებ ამოს ილების დამ ადასტურებელ ი დოკუმენტ ი (მაგ. დაბადებ ის მოწ მობა, მინდო ბილობ ა (ორდერი), ამონ აწერი სამეწ არმეო რეესტრიდ ან). ად ვოკატ ი ვალდე ბულია, წ არმოად გინოს საადვოკატო ს აქმ იანობ ის უფ ლების დ ამად ასტურებელ ი მოწმო ბაც.
6 მოწინააღმდეგე მ ხარე არის ყოფილ ი აპელან ტი, მო წინ ააღმდე გე მხარე ან /და ადმ ინ ისტრაც იულ ი საპროცესო კოდექსის მე-16 მუ ხლის მე-2 ნ აწ ილით გათვ ალის წინე ბული მესამე პ ირ ი, ვის სას არგებლოდ გამოტ ან ილ გ ადაწყვე ტილებ ას აც ას აჩ ივრებთ საკ ასაც იო წეს ით.
7 სასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, ს აკას აც იო საჩ ივარ ი გ ანუ ხილველ ად დ ატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთ ითებთ ან არ ასწორად მ იუთ ითებთ მოწ ინააღმდეგე მ ხარ ის ძ ირითად მის ამ ართზე (ფაქტობრივ ადგ ილსამყოფელზე).
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 კასატორ ის, კას ატორის წარმომ ადგენლ ის ან მოწ ინააღმდეგე მ ხარ ის არსე ბობის ას, თ ითოეული მათგ ან ის პ ირად ი და ს აკონტ აქტო მონაცემებ ი უნდ ა დ აიწეროს ქვეშმიწერ ით და დ აინომროს თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ციფრებ ით (იხ. ს აკას აციო ს აჩივრ ის ს ანიმ უშო ფორმა). ალ ტერნატ იულ ი მ ისამ ართის, სამუ შაო ადგ ილის და ს ამუ შაო ადგ ილის მის ამ ართის, ტელეფონ ის, ფაქს ის ა და ელექტრონულ ი ფოსტის მით ითებ ა არ აა ს ავალ დებულო, თუმც ა ხელს უ წყობს თქვენს დ ავაზე სწრაფი და ეფექტურ ი მართლმს აჯულებ ის გან ხორციელებას .

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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gasaCivrebuli gadawyvetileba
SeniSvna-9

sasamarTlos dasaxeleba: Tbilisis saapelacio sasamarTlos administraciul saqmeTa palata
momxsenebeli mosamarTle: Tea ZimistaraSvili
saqmis nomeri:
3b/571-11
miRebis TariRi: 2011 weli. 19 aprili

gadawyvetilebas vasaCivreb:
srulad
nawilobriv
romel nawilSi?
SeniSvna-10

sakasacio moTxovna (ganacxadi):
gauqmdes Tbilisis saapelacio sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2011 wlis 19
aprilis ganCineba da sakasacio sasamarTlos mier miRebuli iqnes axali gadawyvetileba,
romliTac dakmayofildeba sarCeli srulad.
SeniSvna-11

9
10ვალდებულ ი ხართ, ამ გრაფაში მ იუთ ითოთ გას აჩ ივრებულ ი გ ადაწყვე ტილებ ის ზ უსტ ი დას ახელე ბა, კერძოდ, მ იმ ღები სას ამ ართლო, მომხსენებლ ი მოს ამართლე, ს აქმის ნო მერი დ ა გ ადაწყვეტ ილებ ის გამოტ ან ის თარ იღი. ამასთ ან, ს აკას აციო სას ამართლოს გ ან ხილვ ის ს აგ ანი შეიძლე ბა გახდეს სასამ ართლოს ის განჩ ინებე ბიც, რომლებ იც წ ინ უსწრებ ს სას ამ ართლო გად აწყვეტ ილებ ის გ ამოტანას, იმ ისგ ან დ ამოუკიდე ბლად, დ ას აშვებ ია თ უ არა მათ მ იმ ართ კერძო საჩივრ ის შეტ ან ა.
ვალდებულ ი ხართ, მიუთ ითოთ სააპელაც იო ს ასამ ართლოს გადაწყვეტ ილებ ას სრულ ად ას აჩ ივრებთ თუ ნ აწილო ბრივ. ნ აწ ილობრივ ი გას აჩივრებ ის ას მ იუთ ითეთ სარეზოლუციო ნ აწ ილ ის იმ პუნქტებზე რომელთაც სად ავოდ ხდ ით და დეტალურ ად დააზუ სტეთ საჩ ივრის მოცულობა თ ითოეულ ამ პ უნქტთან მ იმ ართებით, რ ადგ ან საკ ასაც იო ს ასამ ართლო უფლებამოს ილ ია, შეცვალოს (გ ააუქმოს) სააპელაციო სას ამართლოს გ ად აწყვეტ ილება მხოლოდ იმ ფარგლებ ში, რ ასაც თქვენ მო ითხოვთ.
11 ამ
გრაფ აშ ი უნდ ა მიუთითოთ, თუ კონკრეტულად რას ითხოვთ. ს აკას აციო მოთ ხოვნა შეიძლე ბა იყოს: (1)გად აწყვეტ ილებ ის გ აუქმებ ა დ ა საქმ ის ხელახლ ა გ ანს ახილველად დ აბრუნე ბა; (2)გ ადაწყვეტ ილების გაუქმება და ს აკას აციო ს ას ამართლოს მ იერ საქმეზე ახალი გად აწყვეტილებ ის მ იღება; (3)გ ად აწყვეტ ილების ნაწილობრ ივ გ აუქმებ ა და გაუქმებულ ი გ ადაწყვე ტილებ ის ნ აწ ილშ ი საქმ ის ხელახლა განს ახილველად დაბრუ ნება; (4)გად აწყვეტ ილებ ის ნაწილობრ ივ გ აუქმებ ა და გაუქმებულ ი გ ადაწყ ვეტილებ ის ნ აწ ილშ ი საკ ას აციო ს ასამ ართ ლოს მიერ ახალ ი გ ადაწყვეტილე ბის მიღებ ა. გ აითვ ალ ისწინეთ, რომ დავ ის ს აგნ ის შეცვლ ა ან გად იდებ ა, აგრეთვე შეგებე ბულ ი სარჩელ ის შეტ ანა საკ ასაც იო სასამ ართლოში დ აუშვე ბელია.

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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kasaciis safuZvlebi (mizezebi)
gasaCivrebuli gadawyvetilebis
gauqmebis absoluturi safuZvlebi
SeniSvna-12

moniSneT, Tuki arsebobs gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis erTi an ramdenime qvemoT
mocemuli absoluturi safuZveli:
saqme ganixila sasamarTlos arakanonierma Semadgenlobam;
sasamarTlom saqme ganixila erT-erTi mxaris dauswreblad, romelsac ar miuRia Setyobineba
kanoniT dadgenili wesiT;
sasamarTlom saqme ganixila erT-erTi mxaris kanonieri warmomadgenlis gareSe, Tu aseTi
warmomadgenloba kanoniT iyo gaTvaliswinebuli, garda im SemTxvevisa, roca aseTi kanonieri
warmomadgeneli cnobs sasamarTlo procesis warmarTvis marTlzomierebas;
gadawyvetileba gamotanilia saqmeze, romelic sasamarTlos uwyebrivad ar eqvemdebareba;
gadawyvetileba miRebulia saqmis zepiri ganxilvis safuZvelze, romlis drosac darRveulia
procesis sajaroobis wesebi;
gadawyvetileba iuridiulad ar aris sakmarisad dasabuTebuli;
gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba
SeuZlebelia;
gadawyvetilebas xels ar aweren is mosamarTleebi, romlebic gadawyvetilebaSi arian aRniSnulni;
gadawyvetileba gamotanilia im mosamarTleebis mier, vinc am saqmis ganxilvaSi adre monawileobdnen;
saqmeSi ar aris saapelacio sasamarTlos sxdomis oqmi.

dasabuTeba: ganCineba ar aris sakmarisad dasabuTebuli, sasamarTlom ar gamoiyena kanoni,
romelic unda gamoeyenebina, `adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis~ evropuli
konvenciis me-6 muxlis pirveli punqti, romlis
mixedviT, samoqalaqo uflebaTa da
movaleobaTa gansazRvrisas . . . yvelas aqvs gonivrul vadaSi misi saqmis samarTliani da
saqveyno ganxilvis ufleba kanonis safuZvelze Seqmnili damoukidebeli da miukerZoebeli
sasamarTlos mier. aRniSnuli saerTaSoriso aqtiT ganmtkicebuli samarTliani sasamarTlos
ufleba gulisxmobs sasamarTlos valdebulebas, daasabuTos mis mier miRebuli gadawyvetileba.
procesis monawileebisaTvis, iseve rogorc sazogadoebisaTvis, naTeli unda iyos gansjis is
procesi, romelic sasamarTlom gaiara konkretuli gadawyvetilebis miRebamde. gadawyvetilebaSi
asaxuli unda iyos sasamarTlos mosazrebebi da samarTlebrivi daskvnebi, romlebmac davis
swored amgvari gadawyveta gamoiwvia. sasamarTlo dacvis uflebis ganxorcieleba unda iyos
sruli, rac gulisxmobs ara mxolod yvelas SesaZleblobas mimarTos sasamarTlos, aramed
sasamarTlos valdebulebas, gamoitanos samarTliani da dasabuTebuli gadawyvetileba. es
moTxovna miznad isaxavs mxaris mier gasaCivrebis uflebis ganxorcielebis SesaZleblobis
uzrunvelyofas. igive uflebebi gamyarebulia saqarTvelos konstituciis 42-e muxliT,
romelic Tavisi SinaarsiT guslixmobs ara mxolod uflebis dasacavad sasamarTlosaTvis
mimarTvis garantias, aramed samarTliani, gamWvirvale sasamarTlos uflebas, sadac sasamarTlos
gadawyvetileba unda eyrdnobodes mxareTa mier warmodgenili argumentebisa da mtkicebulebebis
amomwuravad Sefasebas. imis gaTvaliswinebiT, rom gasaCivrebuli ganCineba sruliad
dausabuTebelia migvaCnia, rom sasamarTlom uxeSad daarRvia aRniSnuli saerTaSoriso aqtis
miTiTebuli normis moTxovnebi, rac gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis absoluturi
safuZvelia.

darRvevebi, ris gamoc unda gauqmdes
saapelacio sasamarTlos gadawyvetileba
12 გასაჩ ივრებულ ი გად აწყვეტ ილება ყოველთვ ის ჩ აითვლებ ა კანონის დარ ღვევით მ იღებულ ად, თუკ ი არსებობ ს გ ადაწყვე ტილებ ის გაუქმებ ის აბსოლუ ტური ს აფუძველ ი. ერთი ან რამ დენიმე აბსოლუ ტური ს აფუძვლ ის უ ბრალო მონ იშვნ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, დაას აბუთოთ მათ ი ნ ამდვ ილობა.
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SeniSvna-13 SeniSvna-14

1.sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis gamotanisas daarRvia saqarTvelos samoqalaqo
saproceso kodeqsis 393.2 muxlis “a”, ”b”, ”g” da 394-e muxlis “e” da “e” prima qvepunqtebis
moTxovnebi. kerZod, sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina, gamoiyena
kanoni, romelic ar unda gamoeyenebina, arasworad ganmarta kanoni, gadawyvetileba iuridiulad
sakmarisad ar aris dasabuTebuli, gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi
samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia.
2. saapelacio sasamarTlom gasaCivrebuli gadawyvetilebis ucvlelad datovebis dasabuTeba
daafuZna sssk-is 377.1 muxls da miuTiTa, rom saapelacio sasamarTlo amowmebs gadawyvetilebas
saapelacio saCivris farglebSi faqtobrivi da samarTlebrivi TvalsazrisiT, rac mocemul
saqmeze ar ganuxorcielebia da sssk-is 390.3 muxlis `g~ qvepunqts romlis Tanaxmadac, Tu
saapelacio sasamarTlo eTanxmeba pirveli instanciis sasamarTlos Sefasebebsa da daskvnebs
saqmis faqtobriv an/da samarTlebriv sakiTxebTan dakavSirebiT, maSin dasabuTeba icvleba maTze
miTiTebiT.
aRniSnuli normis Sinaarsidan gamomdinare migvaCnia, rom sasamarTlos ar SeuZlia mxolod
gasaCivrebul gadawyvetilebaSi asaxuli daskvnebis gaziarebiTa da samarTlebrivi normebis
aRweriT Semoifarglos. normis amgvari ganmarteba ewinaaRmdegeba saqarTvelos samoqalaqo
saproceso kanonmdeblobis principebs da sasamarTlos, rogorc piris interesebis dacvis
efeqturi saSualebis miznebs. ssk-is 390.3 muxlis "g" punqtis Tanaxmad, saapelacio
sasamarTlos ganCineba unda Seicavdes mokle dasabuTebas gasaCivrebuli gadawyvetilebis
gauqmebis an ucvlelad datovebis Sesaxeb. `mokle dasabuTeba~ ar niSnavs blanketur miTiTebas.
amgvari dasabuTebiT aramcdaaramc ar unda irRveodes 249-e muxliT gansazRvruli sasamarTlo
gadawyvetilebis (nebismieri instanciis sasamarTlos) samotivacio nawilis Sinaarsi, romlis
mixedviTac gadawyvetilebis samotivacio nawilSi unda aRiniSnos samarTlebrivi Sefaseba da
kanonebi, romlebiTac sasamarTlo xelmZRvanelobda. mocemul SemTxvevaSi gasaCivrebuli
gadawyvetilebis motivaciaSi asaxuli ar aris samoqalaqo saproceso kodeqsis 249-e muxlis
me-4 nawilSi miTiTebuli samarTlebrivi Sefasebebi da kanonebi, romliTac sasamarTlo
xelmZRvanelobda. Tu saapelacio sasamarTlo eTanxmeba pirveli instanciis sasamarTlos
Sefasebebsa da dakvnebs, SeiZleba es Sefasebebi da daskvnebi ar gaimeoros, magram dasabuTeba
unda Seicvalos TiToeul maTganze da ara zogadad gadawyvetilebaze an mis romelime
struqturul nawilze miTiTebiT, miTumetes samarTlis normebis aRweriT. amdenad, gansaxilvel
SemTxvevaSi sasamarTlom arasworad gamoiyena ssk-is 390-e muxli da ar gamoiyena ssk-is 249-e
muxli.
3. sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - saqarTvelos samoqalaqo
saproceso kodeqsis 102-e muxlis pirveli da mesame nawilebi, 105 muxlis meore nawili,
yovelmxriv, srulad da obieqturad ar gamoikvlia da ar Seafasa saqmeze warmodgenili
mtkicebulebebi, miTiTebuli saproceso darRvevebis gamo faqtobrivi garemoebebis araswori
SefasebiTa da materialur-samarTlebrivi normebis araswori gamoyenebis Sedegad saqmeze
gamotanilia araswori da ukanono gadawyvetileba. saapelacio sasamarTlom ar Seamowma da ar
Seafasa saapelacio saCivarSi warmodgenili pretenziebi faqtobriv garemoebebTan dakavSirebiT,
aseve
ugulebelyo
saapelacio
saCivarSi
warmodgenili
pretenziebi
gasaCivrebuli
gadawyvetilebis gamotanisas pirveli instanciis mier sssk-is 393.2 muxlis "a", "b" qvepunqtebis
darRvevebTan dakavSirebiT. kerZod:
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1. saapelacio sasamarTlom ar Seamowma da ar Seafasa saapelacio saCivarSi miTiTebuli
pretenzia gasaCivrebuli gadawyvetilebis faqtobrivi usworobis Sesaxeb sasamarTlom
gasaCivrebuli gadawyvetilebis 4.3 punqtiT arasworad daadgina faqtobrivi garemoeba maszed,
rom 2008 wlis 14 maisis xelSekrulebis 14.1 muxlis Tanaxmad, arc erTi mxare ar gaakeTebs
gancxadebas wilis nasyidobis an nebismieri dakavSirebuli sakiTxis Sesaxeb sxva mxareebis
winaswari werilobiTi Tanxmobis gareSe da aqedan gamomdinare, gadawyvetilevis 4.7 punqtiT
arasworad daaskvna, rom xelSekrulebasTan dakavSirebuli informaciis gacemis kanonismieri
valdebuleba mopasuxes xelSekrulebis mxareTa Tanxmobis gareSe ar gaaCnia.
sasamarTlom yuradReba ar miaqcia da saTanado Sefaseba ar misca im faqtobriv garemoebas rom
xelSekrulebis 14.1 punqtiT mxareTaTvis dawesebulia SezRudva "wilis" nasyidobis an
nebismieri dakavSirebuli sakiTxis Sesaxeb
sxva mxareebis winaswari werilobiTi Tanxmobis
gareSe gancxadebis gakeTebis Taobaze mxolod amave xelSekrulebis 14.2, punqtis
gaTvaliswinebiT, xolo xelSekrulebis 14.2 punqtis Tanaxmad ki orive mxare uflebamosilia
gaakeTos gancxadeba "wilis" nasyidobis an nebismieri dakavSirebuli sakiTxis Sesaxeb, Tu es
moiTxoveba saTanado iurisdiqciis mqone kanonmdeblobiT. amdenad, xelSekrulebis miTiTebuli
danawesiT mxareebs miniWebuli aqvT "wilis" nasyidobis an nebismieri dakavSirebuli sakiTxis
Sesaxeb gancxadebis gakeTebis uflebamosileba, Tu amas moiTxovs saTanado iurisdiqciis mqone
kanonmdebloba.
aseve saapelacio sasamarTlom gadawyvetilebis 4.7 punqtSi arasworad gamoiyena 2009 wlis 22
dekembris 12.4 muxlis danawesi. rogorc gadawyvetilebis 4.4 punqtSia miTiTebuli SeTanxmebis
12.4 muxlis Tanaxmad, "informacia, winadadebebi da SeTanxmebebi, romlebic mocemulia am
dokumentebSi iTvleba konfidencialurad da Sesabamisad, meore mxaris winaswari werilobiTi
Tanxmobis gareSe, mxareebma ar unda Seatyobinon sxva fizikur an iuridiul pirs raime
informacia, romelic ukavSirdeba winamdebare SeTanxmebas. rogorc muxli Sinaarsidan Cans,
muxli exeba Tavad SeTanxmebaSi mocemuli informaciis konfidencialobas da vercerT
SemTxvevaSi ver ganixileba rogorc gadawyvetileba raime sxva dokumentis (pirobebis
Sesrulebis angariSebis) gasaidumloebis Sesaxeb.
saapelacio sasamarTlom zemoaRniSnuli faqtobrivi garemoeba dadgenilad ar miiCnia, ris gamoc
saqmeze gamotanilia araswori da dausabuTebeli gadawyvetileba.
sasamarTlom saerTod ar ganixila mosarCelis pretenzia imis Taobaze, rom arc 2008 wlis 14
maiss dadebuli xelSekrulebis 14.1 muxli da arc 2009 wlis 22 dekembris SeTanxmebis 12.4
muxli ar SeiZleba ganxilul iqnas, rogorc administraciuli organos gadawyvetileba
xelSekrulebis pirobebis Sesrulebis amsaxveli angariSis gasaidumloebis Sesaxeb Semdegi
garemoebis gamo: saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis 27.2 muxlis me-3 punqtis
Tanaxmad, informaciis wardgenisas piri valdebulia miuTiTos, rom es informacia misi
komerciuli saidumloebaa. sajaro dawesebuleba valdebulia 10 dRis vadaSi miiRos
gadawyvetileba sajaro informaciis gasaidumloebis Sesaxeb (miiCniios an ar miiCnios
komerciul saidumloebad). anu sajaro dawesebuleba uflebamosilia informaciis komerciul
saidumloebad miCnevis Sesaxeb gadawyvetileba miiRos mxolod mas Semdeg rac informacia
wardgenili iqneba uwyebaSi. informaciis winaswar, anu Seqmnamde gasaidumloeba misi
Sinaarsisgan damoukideblad ewinaaRmdegeba saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsiT
dadgenil wess. Sesabamisad, 2008 wlis 14 maiss da 2009 wlis 22 dekembers dadebul
SeTanxmebebSi veranairad ver moxvdeboda sajaro uwyebis gadawyvetileba am TariRis Semdeg
Seqmnili dokumentebis (angariSebis) gasaidumloebis Sesaxeb.
saapelacio sasamarTlom saerTod ar imsjela saapelacio saCivarSi warmodgenili pretenziis
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Sesaxeb
gadawyvetilebis
faqtobriv
usworobasTan
dakavSirebiT
gasaCivrebuli
gadawyvetilebiT
mosarCelis mier moTxovnili sajaro informacia ise iqna miCneuli
komerciul saidumloebas mikuTvnebul informaciad, rom dadgenili
ar aris faqtobrivi
garemoeba daculia Tu ara moTxovnili sajaro informaciis komerciul saidumloebas
mikuTvnebis Sesaxeb kanoniT dadgenili wesi. saqmeze warmodgenili ar aris raime mtkicebuleba,
romliTac dasturdeba rom daculia am informaciis komerciul saidumloebas mikuTvnebis
Sesaxeb kanoniT dadgenili wesi. sayuradReboa, rom zemoaRniSnuli garemoebebis Sesaxeb
aqtiurad mieTiTeboda sarCelSi, axsna–ganmartebasa da saqmis ganxilvisas mosarCelis mier.
aRniSnulis Sesaxeb warmodgenilia pretenzia saapelacio saCivarSic. am faqtobrivi garemoebis
dadgenas saqmeze kanonieri gadawyvetilebis miRebisaTvis gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs,
vinaidan zak-is 28-e muxlis Tanaxmad sajaro informacia Riaa, garda kanoniT gaTvaliswinebuli
SemTxvevebisa da dadgenili wesiT saxelmwifo, komerciul da pirad saidumloebas mikuTvnebuli
informaciisa. mocemul SemTxvevaSi asociacia "mwvane alternativas" mier gamoTxovili
informacia Riaa, radganac ar arsebobs aRniSnulTan dakavSirebiT kanoniT gaTvaliswinebuli
SemTxveva, aseve saqmeze warmodgenili mtkicebulebebiT ar dasturdeba dadgenili wesiT
mocemuli informaciis komerciul saidumloebas mikuTvnebis faqti.
sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - saqarTvelos zogadi
administraciuli kodeqis 42-e muxlis "a" punqti: yvelas aqvs ufleba icodes informacia
garemos Sesaxeb, agreTve monacemebi im saSiSroebis Sesaxeb, romelic emuqreba mis sicocxles
da janmrTelobas. asociacia "mwvane alternativas" mier gamoTxovili informacia warmoadgens
garemosdacviT informacias, romlis gasaidumloeba dauSvebelia.
sasamarTlom arasworad ganmarta kanoni - saqarTvelos konstituciis 41.2 muxli, rom am
normis mizania pirTa kerZo sferos, oficialur wyaroebSi arsebuli kerZo sakiTxebTan
dakavSirebuli monacemebis dacva, rom oficialuri informacia, romelic Seicavs saxelmwifo,
komerciul an profesiul saidumloebas aris yvelaze daxuruli informacia da misi miReba
nebismieri msurveli fizikuri Tu iuridiuli pirisaTvis SeuZlebelia. saapelacio sasamarTlos
miTiTebuli normis ganmarteba ar gamomdinareobs am normis Sinaarsidan. kerZod, zemoaRniSnuli
norma ar gansazRvravs informaciis daxurvis da Sesabamisad yvelaze daxuruli informaciis
SemTxvevas. garda amisa, sasamarTlom ugulebelyo am normis mniSvnelovani danawesi - rom
oficialur
CanawerebSi
arsebuli
informacia,
romelic
dakavSirebulia
adamianis
janmrTelobasTan, mis finansebTan an sxva kerZo sakiTxebTan, aravisTvis ar unda iyos
xelmisawvdomi TviT am adamianis Tanxmobis gareSe, garda kanoniT dadgenili SemTxvevisa,
rodesac
es aucilebelia saxelmwifo uSiSroebis an sazogadoebrivi usafrTxoebis
uzurunvelsayofad, janmrTelobis, sxvaTa uflebebisa da Tavisuflebebis dasacavad. amdenad,
mocemul SemTxvevaSi sasamarTlom konstituciis 41.2 muxlis amgvari ganmartebiT ugulebelyo
szak-is 42-e muxlis "a" punqtiT, orhusis konvenciis mesame muxlis "a", "b" punqtebiT
dadgenili normebi, rac gasaCivrebuli gadawyvetilebis kanonis darRveviT gamotanilad miCnevis
safuZvelia.
sasamarTlTo gadawyvetilebis 4.9 muliT daeTanxma pirveli instanciis sasamarTlos mosazrebas
imasTan dakavSirebiT, rom wylis xarisxis amsaxveli dokumentacia warmoadgens garemosdacviT
informacias, romlis gasaidumloebac dauSvebelia da am nawilSi, sasamarTlos mier marTebulad
iqna dakmayofilebuli "mwvane alternativas" sasarCelo moTxvna mopasuxe mxareze informaciis
gacemis davaldebulebis Taobaze. aRsaniSnavia, rom Tbilisis saqalaqo sasamarTlom ekonomikis
saministros daavala mwvane alternativasaTvis sawarmoebis gayidvis momentisaTvis wylis
xarisxis amsaxveli dokumentaciis gadacema, xolo mwvane alternativas mier moTxvnili wylis
xarisxis amsaxveli dokumentacia, romelic wardgenilia kompaniis mier (sawarmoebis yidvis
Semdeg) angariSis saxiT ekonomikuri ganviTarebis saministroSi, saqalaqo sasamarTlom kompaniis
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komerciul saidumloebad miiCnia. aRniSnulis Taobaze mosarCelem saapelacio sasamarTlos
sxdomazec aRniSna (sxdomis oqmSi aris Sesabamisi Canaweri), Tumca saapelacio sasamarTlom
saerTod ugulebelyo aRniSnuli faqti.
sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - zak-is 37.2 muxlis meore
winadadeba, romlis Tanaxmadac gancxadebaSi aucilebeli ar aris mieTiTos sajaro informaciis
moTxovnis motivi da mizani. am normis Sinaarsis gaTvaliswinebiT miT ufro safuZvels
moklebulia da ar unda iqnes gaziarebuli saapelacio sasamarTlos mosazreba maszed, rom
mosarCelis mier dasaxelebuli informaciis moTxovnisas ar idga kanoniT gaTvaliswinebuli
aucilebloba, rac am informaciis gacemis safuZveli gaxdeboda, vinaidan moqmedi
administraciuli
kanonmdebloba
sajaro
informaciis
gacemis
safuZvlad
kanoniT
gaTvaliswinebul aucileblobis SemTxvevas ar iTvaliswinebs, aseve safuZvels moklebulia da
ar unda iqnes saapelacio sasamarTlos mosazreba ganmcxadeblisa da mewarme subieqtis
aRmatebuli interesebis Sesaxeb. sajaro informaciis gacemis safuZvlad aRmatebuli interesisa
da aucileblobis SemTxvevis arseboba kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli ar aris.
saapelacio sasamarTlom asociacia "mwvane alternativas" moTxovnili informacia kompaniis
mier gaweuli kapitaluri danaxarjebisa da ganxorcielebuli samSeneblo proeqtebis Sesaxeb ar
miiCnia "iseT faqtorebad", romelic gavlenas axdens garemos iseTi elementis mdgomareobaze,
rogoricaa wyali. sasamarTlos zemoaRniSnuli msjeloba sruliad dausabuTebelia, vinaidan
kompaniis mier kapitaluri danaxarjebi da ganxorcielebuli samSeneblo proeqtebis mizani da
daniSnulebaa mosaxleobis xarisxiani wyliT uzrunvelyofa da kanalizaciis sistemis (romelic
dReisaTvis aris garemos dabinZurebis wyaro da 2008 wlis 14 maiss gaformebuli
xelSekrulebis 11.6.1 muxlis (T) qvepunqtis Tanaxmad, erT-erTi piroba aris swored
kanalizaciis mtkvarSi Cadinebis aRkveTa) reabilitacia. sasamarTlom ver daasabuTa Tu, ratom
ar warmoadgens kompaniis mier gaweuli kapitaluri danaxarjebi da ganxorcielebuli
samSeneblo proeqtebi iseT faqtorebs, romelic gavlenas axdens garemos elementze wyalze.
migvaCnia, rom asociacia "mwvane alternativas" moTxovnili informacia aris sajaro informacia,
romlis gasaidumloeba dauSvebelia da romlis gamoTxovisas ganmcxadebels ar ekisreba maT
Soris arc varaudis doneze informaciis garemosdacviTi Sinaarsis dasabuTebis Sesaxeb.
sasamarTlom Tavisi gadawyvetilebis 4.10 muxlSi moixmo "garemosdacviT sakiTxebTan
dakavSirebuli informaciis xelmisawvdomobis, gadawyvetilebis miRebis procesSi sazogadoebis
monawileobisa da am sferoSi marTlmsajulebis sakiTxebze xelmisawvdomobis Sesaxeb"
(orhusis) konvenciis muxli 4.-is meoTxe punqtis "d"qvepunqti, im mosazrebis gasamyareblad,
rom mosarCelis mier moTxovnili informacia, romc Seicavdes garemosadcviT informacias, Tuki
misi gacxadeba negatiur zemoqmedebas moaxdens samrewvelo an komerciuli informaciis
konfidencialurobaze, SesaZlebelia am informaciis mowodebis moTxovna uaryofil iqnas. Tumca,
sasamarTlom ar gamoiyena konvenciis imave muxli me-6 punqti, romlis (iseve, rogorc szak-is
33-e muxlis) Tanaxmad, aseT SemTxvevaSi, komerciuli saidumloebis Semcveli informacia unda
gamocalkevdes da danarCeni nawili gamoqveyndes kanonis moTxovnaTa Sesabamisad.
safuZvels moklebulia da ar unda iqnes gaziarebuli saapelacio sasamarTlos msjeloba
xelSekrulebis 5.2, 11.1 da 11.5 muxlebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis monitoringis
amsaxveli dokumentaciis gacemis kanonierebis Sesaxeb imitom, rom aRniSnuli Semowmdeba
sainvesticio valdebulebebis srulad dasrulebis Semdgom komisiurad, yvela gamyidvelis mier.
sasamarTlos aRniSnuli msjeloba winaarmdegobrivia da urTierTgamomricxavi, vinaidan
xelsekrulebis 5.2,11.1 da 11.5 muxlebiT gaTvaliswinebuli valdebulebebis Sesrulebaze
monitoringi gulisxmobs valdebulebebis Sesrulebis mimdinareobis monitorings. monitoringis
arseboba
TavisTavad gulisxmobs valdebulebebis Sesrulebis process da ara Sesrulebul
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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valdebulebebs. monitoringis arsi da daniSnulebac xom valdebulebebis jerovnad da
keTilsindisierad
Sesrulebaa.
Sesabamisad
gaugebaria
sasamarTlos
zemoaRniSnuli
dausabuTebeli daskvna im pirobebSi, rodesac saqmeze warmodgenili ar aris mocemuli
mosazrebis damadasturebeli raime mtkicebuleba.
.........

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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pretenzia faqtobriv garemoebebze
SeniSvna-15

SeniSvna-16

1. pretenzia
dasabuTeba:
2. pretenzia
dasabuTeba:
3. pretenzia
dasabuTeba:

Suamdgomlobebi
SeniSvna-17

SeniSvna-18

1. moTxovna
argumentacia:
2. moTxovna
argumentacia:

......

15
16 სააპელ აციო ს ას ამართლოს მ იერ დამტკ იცებულ ად ცნობ ილი ფ აქტობრივ ი გარემოებებ ი ს ავალდე ბულოა ს აკას აციო სას ამართლოს ათვის, თ უ წამოყენებული არ არ ის დ ასაშვებ ი და დ ას აბუთებულ ი პრეტენზ ია (შედავებ ა).
17 თითოეული პრეტენზ ია ჩამო აყალ იბეთ ნ ათლად დ ა ლაკონურ ად. პრეტენზ ია ფ აქტობრივ გარემოებე ბზე მ იეთითებ ა სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინომრებ ა თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ციფრებ ით. ერთ პუნქტ ად რამდენ იმე ფაქტობრ ივ გ არემოებასთან მ იმ ართებით პრეტენზიის მ ითითებ ა შე იძლება, თუ გ ასაჩ ივრებულ გად აწყვეტ ილებ აშ ი ის ინ ი ერთ პუნქტშ ია მოქცეული. თ ითოეული ახალი პრეტენზიის ტექსტ ი უ ნდა შე იცავდეს უშუ ალოდ პრეტენზ იის შ ინაარსს და მის დას აბუთებ ას. მოცემულ ფორმ აში არსებობს სამ ი პრეტენზ იის დასაფ იქსირებელ ი გრ აფა. ს ამზე მე ტი პრეტენზ იის მ ითითებ ის ას ვალდე ბულ ი ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსებ ის იგ ივე სტ ილი (იხ. საკ ასაც იო საჩ ივრ ის სანიმ უშო ფორმა).
შუამდგომლო ბა არის თქვენ ი მ იმართვ ა სასამ ართლოსადმ ი კონკრეტული პროცესუ ალური მოქმედების გან ხორციელებ ის მოთხოვნ ით. შ უამდ გომლობა უნდა იყოს დ ასაბუთებულ ი, მ ასშ ი კონკრეტულად უ ნდა მ იუთ ითოთ მოთხოვნა 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.
18 თითოეული
შ უამდ გომლობა უნდა მიეთ ითოს ნათლ ად და ლაკონურად. მოთხოვნებ ი მ იეთითებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თან მიმდევრულ ად, არაბ ული ც იფრებით. თ ითოეული მოთ ხოვნის ტექსტ ი უნდ ა შეიც ავდეს უ შუალოდ მოთხოვნის შ ინაარსს და ამ მოთხოვნის არგ უმენტ აციას. მოცემულ ფორმაშ ი არსებობს ორ ი შუ ამდგომლობ ის დ ასაფ იქსირებელ ი გრ აფა. ორზე მეტ ი შ უამდ გომლობის მით ითებ ისას ვალდებ ული ხართ, დ აიცვ ათ ფორმის შე ვსებ ის იგივე სტ ილი.
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saCivris fasi
SeniSvna-19

saxelmwifo baJi
SeniSvna-20

— araqonebrivi lari
— 300 lari

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan?
diax
ara
romeli norma?
mtkicebuleba:
2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze (moTxovnis
dakmayofilebis SemTxvevaSi, ssk-is 53-e da 54-e muxlebis Tanaxmad, rogor unda ganawildes
sasamarTlo xarjebi. Tqveni gaangariSeba sasamarTlo xarjebis mxareTa Soris ganawilebis
Sesaxeb).
5.
SeniSvna-21

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: sasamarTlo sxdomaze
diax
radgan
ara
SeniSvna-22

19
20 საჩივრ ის (დავ ის ს აგნ ის) ფას ი არის პროცესუ ალური ინსტრუ მენტ ი, რომელიც ეხმ არებ ა სას ამ ართლოს საკასაც იო საჩ ივ არზე გად ას ახდელ ი სახელმწ იფო ბაჟ ის ოდენობ ის გ ანს აზ ღვრაშ ი. ს აჩივრის ფასი გან ის აზ ღვრება იმ ის მ იხედვ ით, თუ რა ზომით ითხოვთ გ ას აჩივრებ ული გ ადაწყვეტილე ბის შეცვლას.
21 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 ოდენო ბებ ი დად გენილ ია სამოქ ალაქო ს აპროცესო კოდექსის 39-ე დ ა ,,ს ახელმწ იფო ბ აჟის შე სახებ” ს აქართველოს კანონ ის მე- 4 მუხლე ბით. ს ახელმ წიფო ბაჟ ის ოდენობ ა ს აკას აციო ს ასამართლოშ ი შეად გენს ს აჩივრ ის (დავ ის ს აგნ ის) ფასის 5%-ს, მ აგრამ არანაკლებ 3 00 ლარ ისა. სახელმწ იფო ბაჟ ის ოდენობ ა საკ ასაც იო ს ასამ ართლოში არ უნდ ა აღემ ატებოდეს ფ იზიკურ პ ირთათვ ის 600 0 ლარს, ხოლო იურ იდ იულ პ ირთათ ვის - 8 000 ლარს. ვალდებ ული ხართ, ს აკას აციო ს აჩ ივარს დ აურთოთ სახელმწ იფო ბაჟ ის სრულად გ ადახდის დ ამ ადას ტურებელი დოკუმენტ ი ან მ იუთ ითოთ, რომ კანონ ი გ ათავ ისუფლებთ მ ის ი გ ადახდის აგ ან, ან წ არმოადგ ინოთ შ უამდ გომლობა ბაჟ ის გ ადახდ ისაგან გათ ავის უფლების, მის ი ოდენობ ის შე მცირებ ის ან/დ ა გ ადახდის გ ადავ ადებ ის მოთხოვნ ით. წ ინ ააღმდეგ შემთხვევ აშ ი, თქვენს საკ ასაც იო ს აჩივ არზე დად გინდება ხარვეზ ი დ ა ს ასამ ართლო არ მ იიღებს მ ას წ არმოებ აში აღნ იშნულ ი ხარვეზის აღმოფხვრ ამდე.
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.
22 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.
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Tanaxma xarT Tu ara, rom werilobiTi masalebi miiRoT eleqtronuli fostis meSveobiT?
diax
ara
radgan
SeniSvna-23

Tqven mier miTiTebul romel misamarTze isurvebdiT sasamarTlo Setyobinebis miRebas?
ZiriTad misamarTze
drois optimaluri Sualedi:
14:00 - 18:00

TandarTuli sabuTebis nusxa
SeniSvna-24

SeniSvna-25

danarTi 1: saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli qviTari
danarTi 2:
furclebis saerTo raodenoba — 1
...

23
24 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.
ვალდებულ ი ხართ, საკ ასაც იო საჩ ივ არს დაურთოთ მ ასშ ი მით ითებულ ი ყველა დოკუმენტ ი, გ არდა იმ შემთ ხვევის ა, როდესაც, საპ ატ იო მიზეზის გამო, ვერ ახერ ხებთ მათ წარდგენ ას დ ა აღნ იშნულ ის თ აობაზე მიუთითეთ შუ ამდგომლობ ათა ნაწ ილშ ი. წერ ილობით ი დოკ უმენტებ ი, როგორც წესი, წარდგენ ილ უნდ ა იქნეს დედნ ის სახით. თუ წერილო ბით ი დოკუმენტ ის დედ ანი უცხო ენ აზეა შედგენ ილი, იგ ი უნ და ითარგმ ნოს ქართულად (აფხაზეთში შესაძლე ბელია აფ ხაზ ური თარ გმან იც). არ დ აურთოთ საკ ასაც იო საჩ ივ არს ერთხელ უკვე წარმოდგენ ილი ს აბ უთები. ნორმატ იულ ი მას ალ ის დართვ ა მხოლოდ განს აკუთრებით გამონ აკლის შემთხვევე ბშ ია გამ ართლებული. თანდ ართული ს აბუთე ბი იწერებ ა სათ ითაოდ (პუნქტო ბრივ ად) და ინომრებ ა თანმ იმდევრულ ად, არ აბულ ი ციფრებ ით (მაგ. დან ართი 1, დანართ ი 2, ...). თ ითოეული ს აბუთ ის გ ასწვრ ივ მ იუთ ითეთ ფურცლების რაოდენო ბაზე, ხოლო ნუს ხის დ ასრულებ ის შემდე გ - ფურცლებ ის ს აერთო რაოდენობაზე. თ ითოეულ თანდ ართულ ს აბუთს ზედ ა მ არჯვენა კუთ ხეში უნდ ა წააწეროთ - ,,დ ანართ ი X”. დან ართის ნო მერი უნდ ა ემთხვეოდეს ს აკას აციო ს აჩ ივრის ფორმაში დ აფიქს ირებულ რ იგ ითობას .
25 სასამ
ართლოს უნდ ა წარუდ გინოთ საკასაც იო საჩ ივრისა დ ა თანდ ართული საბ უთების იმდე ნი ასლ ი, რამდენ ი მონ აწ ილეც არის საქმეშ ი. წ ინ ააღმდეგ შემთხვევ აშ ი თქვენს ს აკას აციო ს აჩივ არზე შეს აძლოა დ ადგ ინდეს ხარვეზ ი დ ა სას ამ ართლო არ მიიღებს მ ას წ არმოებაში აღნ იშნ ული ხარვეზ ის აღმოფხვრამდე.
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sakasacio saCivris formaluri gamarTuloba
am formis SevsebiT Tqven da sasamarTlos misaRebis moxele amowmebT sakasacio saCivris formalur
gamarTulobas. gaiTvaliswineT, rom nebismieri pirobis daucveloba SesaZloa gaxdes Tqvens sakasacio
saCivarze xarvezis dadgenisa da SemdgomSi misi miRebaze uaris Tqmis safuZveli.
diax ara
1.
miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT sakasacio saCivari.
2. miTiTebulia Tqveni (kasatoris), Tqveni (kasatoris) warmomadgenlis da mowinaaRmdege
mxaris saxeli, gvari (saxelwodeba), piradi (saidentifikacio) nomeri da ZiriTadi
misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli).
3. miTiTebulia Tqveni (kasatoris), Tqveni (kasatoris) warmomadgenlis da mowinaaRmdege
mxaris alternatiuli misamarTi, samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi,
telefoni, mobiluri, eleqtronuli fosta da faqsi.
4. miTiTebulia sakontaqto piris monacemebi.
5. miTiTebulia gasaCivrebuli gadawyvetilebis zusti dasaxeleba.
6. miTiTebulia, Tu gadawyvetileba ra nawilSia gasaCivrebuli.
7. miTiTebulia sakasacio moTxovna.
8. miTiTebulia sakasacio saCivarze TandarTuli sabuTebis nusxa.
9. sakasacio saCivars erTvis TandarTuli sabuTebis nusxaSi miTiTebuli yvela
dokumenti.
10. sakasacio saCivars erTvis saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli dokumenti an
warmodgenilia Suamdgomloba saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebis, misi
odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze.
11. sakasacio saCivars erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli
dokumenti (Tu sakasacio saCivari Seaqvs warmomadgenels).
12. sakasacio saCivari xelmowerilia.
13. sakasacio saCivari da TandarTuli sabuTebi warmodgenilia imdeni asliT, ramdeni
monawilec aris saqmeSi.
mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis
sakasacio saCivari
sakasacio saCivari formalurad
xelmowera
saxeli da gvari
formalurad gamarTulia:
araa gamarTuli:

punqtebis CamonaTvali

atvirTvis bmuli:

http://tbappeal.court.ge/sf

http://tbappeal.court.ge/sf

SeniSvna-26

saidentifikacio nomeri:
SeniSvna-27

SeniSvna-28

el. fosta: 3rd.instance@court.ge

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

nino gujaraiZe

03/06/2011 w.

xelmomweris saxeli, 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.
SeniSvna-29

26
27 საკას აციო ს აჩივრ ის ფორმის ატვ ირთვა ე ხმარებ ა ს ასამართლოს თქვენი ს აქმ ის დროულ და ხარ ისხიან გ ანხილვ აში. ფორმა უნდ ა ატვირთოთ მ ისი სრულად შევ სების შემდეგ. თ უ გ აქვთ ,,Word 2007” , დადექ ით ისრ ით (კურსორით) შუა გრაფ აში მით ითებულ ბ მულზე, კლავიატ ურაზე დ ააჭირეთ Ctrl-ს დ ა მ აუსზე - მარცხენ ა ღილ აკს. თუ გ აქვთ ,,Word 200 3”, დ ააკოპ ირეთ და შედ ით მარჯვენ ა მ ხარეს მ ითითე ბულ ბმულ ზე. შედეგ ად მოხვდე ბით ს ას ამართლოს ვებ- გვერდზე, ს ადაც შეძლე ბთ თქვენ მიერ შევსე ბულ ი ფორმის ატვ ირთვას. ატვ ირთვის დასრულებისთ ან ავე თქვენს ფორმას ავტომატურად მ იენ იჭე ბა ს აიდენტიფ იკაც იო ნომერი, რომელ იც უნდ ა ჩაწეროთ ქვემოთ არსებულ სპეციალურ გრ აფაშ ი.
28 საიდე ნტიფ იკაც იო ნომერი არის გან უმეორებელი, 7-სიმბოლოიან ი კოდი. ს აკას აციო საჩ ივრის ნაბე ჭდ ი და ხელმოწერილ ი ვ არიანტ ი სას ამ ართლოში უნ და წ არმოად გინოთ ატვ ირთვიდ ან 1 თვ ის გ ანმ ავლობაში. ვად ის გ ასვლ ის შემდე გ ვალდე ბული ხართ, ფორმა განმეორებით ატვირთოთ ახალ ი ს აიდე ნტიფ იკაც იო ნომრის მის აღებად. თუ ფორმის ატვ ირთვის შე მდეგ, ს აკას აციო ს აჩ ივრის ტექს ტში რაიმე ცვლილებ ას შე იტ ანთ, ვ ალდებულ ი ხართ, ფორმა ხელ ახლ ა ატ ვირთოთ ახალ ი ს აიდენტ იფ იკაციო ნომრის მ ის აღე ბად. გაითვალ ისწ ინეთ, რომ პასუხისმგე ბელი ხართ, ატვ ირთულ და ნ აბე ჭდი სახით წ არმოდგენ ილ ს აკას აციო ს აჩივ ართა შინ აარსობრ ივ იდენტობ აზე.
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 (Subject) ველში მ იუთითოთ თქვენი (კასატორ ის) სახელი და გვარ ი (სახელ წოდება). ფორმის ელექტრონული ფოსტით გ ამოგზ ავნ ის შემთხვევ აშ ი ვ ალდებულ ი ხართ, მონიშნოთ მარჯვენ ა კვადრატ ი.
29 საკას
აციო ს აჩივ არი უნდა შეიტანოთ იმ ს ასამ ართლოში, რომელმაც გ ამოიტან ა გ ასაჩ ივრებულ ი გად აწყვეტ ილება. საკ ასაც იო საჩ ივრ ის შემოსვლ ის შემდე გ სააპელაც იო ს ასამ ართლო დაუყოვნე ბლივ გად აუგ ზავნ ის ს აქართველოს უზენ აეს ს ასამართლოს საკ ას აციო ს აჩივ არ სა და მთლიანად ს აქმეს.

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

12

