saqarTvelos uzenaes sasamarTlos
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

sakasacio
saCivari
administraciul saqmeze

Stampis adgili

kasatori: SeniSvna-1
ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივა" 204952676
saxeli, gvari (saxelwodeba)

0179, თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #39ბ, მე-4
სართული

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

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

222 38 74
saxlis tel.

samsaxuris tel.

greenalt@greenalt.org
mobiluri

kasatoris warmomadgeneli:

faqsi

eleqtronuli fosta

SeniSvna-4

1) ნინო გუჯარაიძე

01015010047

2) ირმა მახათაძე 3354

18001007618

saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri

piradi nomeri

1) 0179, თბილისი, ფალიაშვილის ქ. #39ბ,
მე-4 სართული
2) თბილისი, კოსტავას ქ. #76ა, ბინა #6

alternatiuli misamarTi

saxlis tel.

samsaxuris tel.

mowinaaRmdege mxare:
1. საქართველოს გარემოს
დაცვისა და სოფლის
მეურნეობის სამინისტრო
(უფლებამონაცვლე საქართველოს გარემოსა და
ბუნებრივი რესურსების
დაცვის სამინისტროს)

ZiriTadi misamarTi
samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

1) 599902520

ngujaraidze@greenalt.org

2) 599717407

irma_maxatadze@yahoo.com

mobiluri

faqsi

eleqtronuli fosta

SeniSvna-5

1. 0159, ქ. თბილისი,
გამზირი #6

მარშალ გელოვანის

2. 0112, ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის
გამზირი #150

2. სსიპ გარემოს ეროვნული
სააგენტო
saxeli, gvari (saxelwodeba)

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

1 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.
2 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.
3 ,,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.
4 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.
5 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.
6 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).
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alternatiuli misamarTi

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

1. 2727219
2. 2439503
saxlis tel.

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
...

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 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 .
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gasaCivrebuli gadawyvetileba
SeniSvna-9

sasamarTlos dasaxeleba:

თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
პალატა
მანანა ჩოხელი

momxsenebeli mosamarTle:
saqmis nomeri:
3ბ/733-16
miRebis TariRi: 2017 წლის 27 სექტემბრის განჩინება, რომელიც ჩაგვბარდა 2018 წლის 28
აპრილს

gadawyvetilebas vasaCivreb:
srulad
nawilobriv
romel nawilSi?
SeniSvna-10

sakasacio moTxovna (ganacxadi):
გაუქმდეს თბილისის სააპელაციო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა პალატის 2017
წლის 27 სექტემბრის განჩინება და საკასაციო სასამართლოს მიერ მიღებული იქნეს ახალი
გადაწყვეტილება, რომლითაც დაკმაყოფილდება ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივას" სარჩელი
სრულად.
SeniSvna-11

9 ვალდებულ 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.
10 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.
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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: სააპელაციო სასამართლოს გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ა(ა)იპ "მწვანე
ალტერნატივას" სააპელაციო საჩივრის მოტივების გათვალისწინებით არც ფაქტობრივი და
არც სამართლებრივი თვალსაზრისით არ შეუმოწმებია. შესაბამისად, გასაჩივრებული
გადაწყვეტილება იურიდიულად არ არის საკმარისად დასაბუთებული, გადაწყვეტილების
დასაბუთება იმდენად არასრულია, რომ მისი სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება
შეუძლებელია, რაც სსსკ-ის 394-ე მუხლის "ე" და "ე" პრიმა ქვეპუნქტების თანახმად მისი
გაუქმების აბსოლუტური საფუძველია.

darRvevebi, ris gamoc unda gauqmdes
saapelacio sasamarTlos gadawyvetileba
SeniSvna-13

SeniSvna-14

წინამდებარე საკასაციო საჩივარი დასაშვებია სასკ-ის 34.3 მუხლის "ე" ქვეპუნქტის შესაბამისად,
რომლის თანახმადაც საკასაციო საჩივარი დაიშვება, თუ კასატორი დაასაბუთებს, რომ სააპელაციო
სასამართლომ საქმე განიხილა მატერიალური ან/და საპროცესო სამართლის ნორმების
მნიშვნელოვანი დარღვევით, რასაც შეეძლო არსებითად ემოქმედა საქმის განხილვის შედეგზე და
ამავე მუხლის "ვ" ქვეპუნქტის შესაბამისად, რომლის თანახმადაც დასტურდება, რომ სააპელაციო
სასამართლოს გადაწყვეტილება ეწინააღმდეგება მსგავს სამართლებრივ საკითხზე ადამიანის
უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენციასა და ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალს. კერძოდ:
სასამართლომ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების გამოტანისას დაარღვია საქართველოს
სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 393.2 მუხლის “ა”, ”ბ”, ”გ” და 394-ე მუხლის “ე” და “ე” პრიმა
ქვეპუნქტების მოთხოვნები. სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა,

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.
13 სამართლის ნორმა დ არღვე ულად ითვლებ ა, თუ ს ასამ ართლომ: (1)არ გ ამოიყენ ა კანონ ი, რომელ იც უნდა გამოეყენებინ ა; (2)გ ამოიყენ ა კანონ ი, რომელ იც არ უნდ ა გ ამოეყენებ ინა; (3)მ ართალ ია გამო იყენა კ ანონ ი, რომელიც უნდ ა გ ამოეყენებ ინა, მაგრამ არასწორ ად გ ანმარტ ა იგ ი. ნორმათ ა შ ინაარსი გამომდინ არეობს ს ამართლებრ ივი აქტებ იდან, ჩვეულებებ იდ ან და სხვ. ნორმ ათა შინ აარს ი შე გიძლ იათ გან მარტოთ თავ ისუფლ ად, თქვენს მოს აზრებებზე, ს ას ამართლო გ ადაწყვეტილე ბებსა და პრ აქტიკ აზე, ს აერთაშორისო ს ტანდ არტებზე, უცხოუ რ კანონმდებლობასა დ ა სხვაზე მ ით ითებით. ს ამ ართლებრივ ი საფუ ძველები იურ იდ იულად უნდა ამ ართლებდეს თქვენს საკ ასაც იო მოთხოვნ ას.
14 თითოეული ს ამართლ ის ნორმის დარ ღვევა უნდა მიუთ ითოთ ნათლ ად და ლ აკონურად . თითოეულ ი სამართლის ნორმის დ არღვევ ა მ იეთითებ ა ს ათით აოდ (პუნქტობრივ ად) და ინომრებ ა თან მიმდევრულ ად არაბულ ი ც იფრებით.
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გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა, არასწორად განმარტა კანონი,
გადაწყვეტილება იურიდიულად საკმარისად არ არის დასაბუთებული, გადაწყვეტილების
დასაბუთება იმდენად არასრულია, რომ მისი სამართლებრივი საფუძვლიანობის შემოწმება
შეუძლებელია.
სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა `ადამიანის უფლებათა და
ძირითად თავისუფლებათა დაცვის~ ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი,
რომლის მიხედვით, სამოქალაქო უფლებათა და მოვალეობათა განსაზღვრისას . . . ყველას აქვს
გონივრულ ვადაში მისი საქმის სამართლიანი და საქვეყნო განხილვის უფლება კანონის
საფუძველზე შექმნილი დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლოს მიერ. აღნიშნული
საერთაშორისო აქტით განმტკიცებული სამართლიანი სასამართლოს უფლება გულისხმობს
სასამართლოს ვალდებულებას, დაასაბუთოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. პროცესის
მონაწილეებისათვის, ისევე როგორც საზოგადოებისათვის, ნათელი უნდა იყოს განსჯის ის
პროცესი, რომელიც სასამართლომ გაიარა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებამდე.
გადაწყვეტილებაში ასახული უნდა იყოს სასამართლოს მოსაზრებები და სამართლებრივი
დასკვნები, რომლებმაც დავის სწორედ ამგვარი გადაწყვეტა გამოიწვია. სასამართლო დაცვის
უფლების განხორციელება უნდა იყოს სრული, რაც გულისხმობს არა მხოლოდ ყველას
შესაძლებლობას მიმართოს სასამართლოს, არამედ სასამართლოს ვალდებულებას, გამოიტანოს
სამართლიანი და დასაბუთებული გადაწყვეტილება. ეს მოთხოვნა მიზნად ისახავს მხარის მიერ
გასაჩივრების უფლების განხორციელების შესაძლებლობის უზრუნველყოფას. საქმის სასამართლო
განხილვით დასტურდება, რომ სასამართლო შემადგენლობამ არ შეისწავლა და არ შეაფასა საქმეში
არსებული მტკიცებულებები სრულყოფილად. აქედან გამომდინარე, არასწორად იმსჯელა დავის
საგანთან მიმართებაში, მიუხედავად იმისა, რომ აპელანტი და მისი წარმომადგენლები საქმის
განხილვისას ორივე ინსტანციის სასამართლოში დაჟინებით მიუთითებდნენ იმ ფაქტობრივი
გარემოებების და შესაბამისი მტკიცებულებების შესახებ, რომლებიც უცილობლად
განაპირობდნენ სასარჩელო მოთხოვნის სრულად დაკმაყოფილებას. იმის გათვალისწინებით, რომ
გასაჩივრებული გადაწყვეტილება სრულიად დაუსაბუთებელია მიგვაჩნია, რომ როგორც პირველი
ინსტანციის სასამართლომ, ისე სააპელაციო ინსტანციის სასამართლომ უხეშად დაარღვია
ზემოაღნიშნული საერთაშორისო აქტის მითითებული ნორმის მოთხოვნები.
გასაჩივრებული განჩინების მიღებისას სააპელაციო სასამართლომ უგულებელყო საკასაციო
სასამართლოს მიერ დამკვიდრებული სასამართლო პრაქტიკა სააპელაციო სასამართლოს მიერ
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 390.3. მუხლის ,,გ“ ქვეპუნქტით
ხელმძღვანელობით სტანდარტთან დაკავშირებით (საქმე №ბს-52-52(კ-08)) კერძოდ: ,,სსსკ-ის 390-ე
მუხლის მე-3 ნაწილის გ) ქვეპუნქტის მიხედვით: სააპელაციო სასამართლოს განჩინება,
რომლითაც უცვლელად რჩება გასაჩივრებული გადაწყვეტილება და თუ სააპელაციო სასამართლო
ეთანხმება პირველი ინსტანციის სასამართლოს შეფასებებსა და დასკვნებს საქმის ფაქტობრივ
ან/და სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინ დასაბუთება იცვლება მასზე
მითითებით.
სააპელაციო სასამართლოს პროცესუალური უფლებამოსილება განჩინებაში გადმოსცეს მოკლე
დასაბუთება, არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იქნეს გაგებული იმგვარად, რომ სააპელაციო
სასამართლო მხოლოდ ფორმალური თვალსაზრისით ახორციელებს მართლმსაჯულებას.
მითითებული ნორმით დადგენილი პროცესუალური უფლებამოსილების გამოყენება არ უნდა
მოვიდეს წინააღმდეგობაში ამავე კოდექსის 377.1 მუხლით განსაზღვრულ სააპელაციო
სასამართლოს იურისდიქციასა და კომპეტენციასთან, ვინაიდან სააპელაციო ინსტანციაში
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მართლმსაჯულების
განხორციელების
არსი
მდგომარეობს
სწორედ
გასაჩივრებული
გადაწყვეტილების ფაქტობრივი და სამართლებრივი თვალსაზრისით სააპელაციო საჩივრის
ფარგლებში შემოწმების ვალდებულების დადგენით. გასაჩივრებული გადაწყვეტილების
კანონიერების
და
დასაბუთებულობის
შემოწმების
ვალდებულება
პროცესუალურსამართლებრივი დოქტრინის მიხედვით უცილობლად გულისხმობს და მოიაზრებს სააპელაციო
საჩივრის მოტივების საფუძვლიანობის შეფასებას.
საკასაციო სასამართლომ განმარტა, რომ სამოქალაქო სამართალწარმოება, რომელიც აგებულია
მხარეთა დისპოზიციურობის და შეჯიბრობითობის პრინციპებზე, სააპელაციო და საკასაციო
საჩივარს აკუთვნებს მხარის უფლების დაცვის სამართლებრივ საშუალებებს, ამასთან, სწორედ
მხარის ამ საპროცესო უფლების რეალიზაცია თანაზომიერია მხარისვე საპროცესო
ვალდებულებასთან _ დაასაბუთოს საჩივარი, კერძოდ, სსსკ-ის 368-ე მუხლის პირველი ნაწილის ე)
და ვ) ქვეპუნქტებში მითითებულია თუ რა უნდა იყოს ასახული სააპელაციო საჩივრის შინაარსში.
მხარის ამგვარი პროცესუალური ვალდებულება შეიცავს მხარის საპროცესო უფლებრივ
გარანტიას, ზემდგომმა სასამართლომ შეაფასოს მისი საჩივრის მოტივების საფუძვლიანობა,
გაიზიაროს ან უარყოს, გააქარწყლოს ისინი იურიდიულად არგუმენტირებული სახით.
სსსკ-ის 390-ე მუხლის მე-3 ნაწილის გ) ქვეპუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილების
გამოყენება ზემომითითებული საპროცესო ნორმების ობიექტური შინაარსის კონტექსტის
გათვალისწინების გარეშე, სააპელაციო სამართალწარმოების გახდის ზედაპირულს და
განაპირობებს მის უკიდურესად ფორმალისტურ ხასიათს, რაც წინააღმდეგობაში მოდის
სააპელაციო სამართალწარმოების არსსა და მართლმსაჯულების პრინციპებთან.
საკასაციო სასამართლომ მიიჩნია, რომ საპროცესო ნორმა შეუძლებელია გამოყენებულ იქნეს
მხარის პროცესუალური უფლების შეზღუდვის თვალსაზრისით, ასეთ შემთხვევაში სასამართლოს
პროცესუალური უფლებამოსილება უნდა შეიზღუდოს, რათა არ მოხდეს მხარის საპროცესო
უფლების იგნორირება, უკიდურეს შემთხვევაში, სააპელაციო სასამართლოს მიერ კანონით
გათვალისწინებული საპროცესო ზედამხედველობა განუხორციელებელი დარჩება.
ამდენად, საკასაციო სასამართლომ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 105.2 მუხლის საფუძველზე
განმარტა, რომ სასამართლომ თითოეული საქმის განხილვისას უნდა მოიპოვოს მტკიცებულებები,
სარწმუნოდ დაადგინოს საქმის ფაქტობრივი გარემოებები, მისცეს მათ სამართლებრივი შეფასება
და გამოიტანოს დასკვნა საქმისათვის მნიშვნელობის მქონე გარემოებების არსებობის ან
არარსებობის შესახებ.
განსახილველ შემთხვევაში სააპელაციო სასამართლომ საქმეზე განახორციელა ფორმალური
მართლმსაჯულება, რაც გამოიხატა პალატის მიერ სსსკ-ის 390.2 მუხლის "გ" ქვეპუნქტით
მინიჭებული უფლებამოსილების ამავე კოდექსის 377.1 მუხლით განსაზღვრული სააპელაციო
სასამართლოს იურისდიქციასა და კომპეტენციის საწინააღმდეგოდ განხორციელებაში.
წინამდებარე საქმეზე მართლმსაჯულების ფორმალურად განხორციელებას ადასტურებს
კასატორის მიერ წარმოდგენილი კონკრეტული პრეტენზიები ფაქტობრივ გარემოებებთან
დაკავშირებით, რომლის სრულყოფილად შესწავლისა და საპროცესო ნორმების მოთხოვნათა
დაცვით სწორად შეფასების შემთხვევაში, საქმეზე გამოტანილი იქნებოდა არსებითად სხვაგვარი
გადაწყვეტილება.
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სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა - საქართველოს სამოქალაქო
საპროცესო კოდექსის 102-ე მუხლის პირველი და მესამე ნაწილები, 105-ე მუხლის მეორე ნაწილი,
ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად არ გამოიკვლია და არ შეაფასა საქმეზე წარმოდგენილი
მტკიცებულებები. მითითებული საპროცესო დარღვევების გამო, ფაქტობრივი გარემოებების
არასწორი შეფასებითა და მატერიალურ-სამართლებრივი ნორმების არასწორი გამოყენების
შედეგად, საქმეზე გამოტანილია არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება. სასამართლომ არ
შეამოწმა და არ შეაფასა სარჩელში, საპაექრო სიტყვაში, სააპელაციო საჩივარში, ახსნაგანმარტებებში წარმოდგენილი საფუძვლიანი პრეტენზიები ფაქტობრივ გარემოებებთან
დაკავშირებით. შესაბამისად, გამოტანილია არასწორი და უკანონო გადაწყვეტილება, რომელიც
ექვემდებარება გაუქმებას.
სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა - სასკ-ის მე-4 და მე-19
მუხლები და არ გამოითხოვა საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებები და
ინფორმაცია. კერძოდ: საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე არ შეაფასა
საქმიანობის ლიცენზიის ვადის გაგრძელების შესახებ განცხადების წარდგენიდან ერთ დღეში
რამდენად არის შესაძლებელი ადმინისტრაციული წარმოების სრულყოფილად ჩატარება მით
უფრო იმ პირობებში, როდესაც ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას კანონმდებლობით
სავალდებულოა სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების მონაწილეობა, სასამართლომ არ
გამოიკვლია (მიუხედავად მოსარჩელის არაერთგზის მითითებისა) საქმეზე მნიშვნელოვანი
ფაქტობრივი გარემოება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2014 წლის
30 დეკემბრის #2-03/9107 მიმართვაში 6 პუნქტად ჩამოყალიბებული კონკრეტული ტექნიკური
პირობების შეთანხმება სად და ვის მიერ მოხდა 2014 წლის 31 დეკემბრამდე (ერთ დღეში),
კონკრეტულად რომელ დოკუმენტში აისახა ამ ტექნიკური პირობების შეთანხმების შესახებ,
შესაბამისად მოცემულ შემთხვევაში სახეზე არ არის "სხვა" ადმინისტრაციული ორგანოს
თანხმობა, რის გამოც ბათილად უნდა იქნეს ცნობილი - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014
წლის 31 დეკემბრის #478/ს ბრძანება. სააპელაციო საჩივრის დასახელებულ მოტივზე სააპელაციო
პალატამ საერთოდ არ იმსჯელა და გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში წარმოადგინა
"ორიგინალური დასკვნა", რომ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2014
წლის 30 დეკემბრის #2-03/9107 მიმართვაში 6 პუნქტად ჩამოყალიბებული მითითებები
კონკრეტული ტექნიკური პირობების დაცვის შესახებ მიიჩნია მითითებად ზოგადად
კანონმდებლობის მოთხოვნების შესახებ და არა სავალდებულოდ შესასრულებელ პირობებად,
რომელთა დაცვის შემთხვევაშიც იყო შესაძლებელი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ
გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემა
კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და საკასაციო საჩივარში ფაქტობრივ გარემოებებთან
დაკავშირებით კასატორის მიერ წარმოდგენილი დასაბუთებული პრეტენზიების საფუძველზე
მიგვაჩნია, რომ სააპელაციო სასამართლომ წინამდებარე საქმე განიხილა მატერიალური და
საპროცესო სამართლის ნორმების მნიშვნელოვანი დარღვევით, რის გამოც გამოტანილია
არასწორი, უკანონო გადაწყვეტილება, რომელიც უნდა გაუქმდეს.
....
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pretenzia faqtobriv garemoebebze
SeniSvna-15

SeniSvna-16

1. pretenzia
პალატამ განზრახ არასწორად დაადგინა და შეაფასა ფაქტობრივი გარემოება მასზედ, რომ
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 31 დეკემბრის #478/ს ბრძანებით კომპანიას
ლიცენზიის (სერია 53, ნომერი 0010, ტიპი ABC) მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2020 წლის 1
იანვრამდე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2597 განკარგულებით
განსაზღვრული კოორდინატების ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც სამთო მინაკუთვნის
საერთო ფართობმა შეადგინა 9 ჰექტარი.
აქედან გამომდინარე, პალატამ, ასევე, არასწორად დაასკვნა, რომ სსიპ გარემოს დაცვის ეროვნულ
სააგენტოს ადმინისტრაციულ წარმოებაში ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივას" ჩაბმის ვალდებულება
კანონმდებლობის თანახმად არ გააჩნდა, ვინაიდან 29.12.2014 წლის განცხადებით მოთხოვნილი
მითითებული კოორდინატების ფარგლებში არსებული ტერიტორიის ფართი შეადგენდა 9.0 ჰა-ს
და შპს რმჯ გოლდის მიერაც შესაბამისად აღნიშნულ ტერიტორიაზე იქნა მოთხოვნილი
ლიცენზიის ვადის გაგრძელება. აღნიშნული კი გამორიცხავს ადმინისტრაციულ წარმოებაში სხვა
პირის ჩაბმის ვალდებულებას ორჰუსის კონვენციის დანართი 1-ის მე-16 პუნქტში მითითებული
კრიტერიუმის შესაბამისად.
dasabuTeba:
სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 31 დეკემბრის #478/ს ბრძანებით კომპანიას
ლიცენზიის (სერია 53, ნომერი 0010, ტიპი ABC) მოქმედების ვადა გაგრძელდა 2020 წლის 1
იანვრამდე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2597 განკარგულებით
განსაზღვრული კოორდინატების ფარგლებში, რომლის მიხედვითაც სამთო მინაკუთვნის საერთო
ფართობმა შეადგინა 9 ჰექტარი, აქედან გამომდინარე, გაგრძელდა ლიცენზიის და არა ლიცენზიის
ნაწილის მოქმედების ვადა. სასამართლომ არ მისცა შეფასება იმ გარემოებას, რომ 9 ჰქტარი არის
საყდრისის საბადოს ფარგლებში დამტკიცებული სამთო მინაკუთვნის საერთო ფართობის 193,79
ჰა-ს შემადგენელი და რომ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 31 დეკემბრის #478/ს
ბრძანებით გაგრძელდა ლიცენზიის და არა მისი ნაწილის მოქმედების ვადა. ამგვარად არასწორად
დადგენა აღნიშნული ფაქტობრივი გარემოებისა ემსახურება მხოლოდ ერთ მიზანს, რომ
განსახილველ სადავო ადმინისტრაციული სამართალურთიერთობის მოსაწესრიგებლად არ იქნეს
გამოყენებული
"გარემოსდაცვით
საკითხებთან
დაკავშირებული
ინფორმაციის
ხელმისაწვდომობის, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისა და
ამ სფეროში მართლმსაჯულების საკითხებზე ხელმისაწვდომობის შესახებ“ (ორჰუსის) კონვენციის
შესაბამისი ნორმები: ა)კონვენციის დანართი 1-ის მე-16 პუნქტი, რომლის რეგულაციის
ფარგლებში ხვდება ადგილები, სადაც ღია წესით მოპოვების ადგილის ზედაპირი აღემატება 25
ჰექტარს ან მიწის ქვეშა მოპოვება, სადაც სამთო სამუშაოების გავლენის ზონა აღემატება 150
ჰექტარს და კონვენციის მე-6 მუხლის მე-10 პუნქტი, რომლის თანახმად, კონვენციის პირველ
დანართში ჩამოთვლილ საქმიანობებზე (მათ შორის, წიაღითსარგებლობაზე - დანართის 16
პუნქტი) მიღებულ გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანისას, გადაწყვეტილების მიმღები
ვალდებულია იხელმძღვანელოს მე-6 მუხლის 2-9 პუნქტების დებულებებით და უზრუნველყოს
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაინტერესებული საზოგადოების ეფექტური ჩართვა და
მონაწილეობა.
....

2. pretenzia
15 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).
16 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. თუ ხდებ ა მით ითებ ა სხდომ ის ოქმზე, აუც ილებლად უნდ ა მ იეთითოს დროის ის მონაკვეთ ი, სად აც თქვენთვის მნიშვნელოვან გ არემოებაზე ა საუბარ ი. მოცემულ ფორმაში არსებობს სამ ი პრეტენზ იის დას აფიქს ირებელი გრაფ ა. სამ ზე მეტ ი პრეტენზიის მ ით ითების ას ვ ალდებულ ი ხართ, დაიცვ ათ ფორმის შევსე ბის იგ ივე სტილ ი (იხ. ს აკას აციო ს აჩივრ ის ს ან იმუშო ფორმა).
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პალატამ წინამდებარე საქმეზე 2017 წლის 27 სექტემბრის მდგომარეობით იმსჯელა და
საქმეზე
წარმოდგენილი
მტკიცებულებების
საწინააღმდეგოდ
არასწორად
დაადგინა
ფაქტობრივი გარემოება მასზედ, რომ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის
მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის #03/108 ბრძანებით ბათილად იქნა ცნობილი 30.03.2006
წლის ბრძანება "საყდრისი-ყაჩარიანის" ფარგლებში, რითაც ლიცენზიანტს მოეხსნა შეზღუდვა
წიაღითსარგებლობის უბანზე განეხორციელებინა საბადოს დამუშავება.
dasabuTeba:
იმ
პირობებში,
როდესაც
სარჩელის
მე-10
ფაქტობრივ
გარემოებაში
შესაბამისი
მტკიცებულებებით დადასტურებულად იყო წარმოდგენილი მოსარჩელის მოსაზრებები
მასზედ, რომ საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის 2013 წლის 5
ივლისის #03/108 ბრძანების ბათილად ცნობის შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს
ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის 2014 წლის 13 ივნისის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ არ
იყო კანონიერ ძალაში და დავა განიხილებოდა საკასაციო ინსტანციაში, სასამართლოს
მსჯელობა და დასკვნები იმის შესახებ, რომ ლიცენზიანტს მოხსნილი ჰქონდა შეზღუდვა
წიაღითსარგებლობის
უბანზე
განეხორციელებინა
საბადოს
დამუშავება
საფუძველს
მოკლებულია, არასწორია, უკანონოა და არ უნდა იქნეს გაზიარებული. აღნიშნული
ფაქტობრივი გარემოების (ანუ შეზღუდვის მოხსნა) სწორად დადგენას განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სადავო ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას, რომელსაც საერთოდ არ მიაქცია
ყურადღება საჯარო უფლებამოსილების ერთ დღეში განხორციელებისას სსიპ გარემოს
ეროვნულმა სააგენტომ. ამასთანავე,
....

3. pretenzia
პალატამ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ 2014 წლის 30
დეკემბრის #2-03/9107 მიმართვაში 6 პუნქტად ჩამოყალიბებული კონკრეტული ტექნიკური
პირობები მიიჩნია მითითებად ზოგადად კანონმდებლობის მოთხოვნების შესახებ, თუმცა არ
იმსჯელა და არ შეაფასა სააპელაციო საჩივარში მითითებული პრეტენზიის შესახებ მასზედ,
რომ დეპარტამენტის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2-03/9107 წერილში 6 პუნქტად
ჩამოყალიბებული კონკრეტული ტექნიკური პირობების შეთანხმება ადმინისტრაციული
წარმოების ფარგლებში სად და ვის მიერ განხორციელდა 2014 წლის 31 დეკემბრამდე ანუ
ერთ დღეში და კონკრეტულად რომელი მტკიცებულებით დასტურდება აღნიშნული.
dasabuTeba:
სასამართლომ არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა - სასკ-ის მე-4 და მე-19
მუხლები და არ გამოითხოვა საქმისათვის არსებითი მნიშვნელობის მქონე მტკიცებულებები და
ინფორმაცია. კერძოდ: საქმეზე წარმოდგენილი მტკიცებულებებიდან გამომდინარე არ შეაფასა
საქმიანობის ლიცენზიის ვადის გაგრძელების შესახებ განცხადების წარდგენიდან ერთ დღეში
რამდენად არის შესაძლებელი ადმინისტრაციული წარმოების სრულყოფილად ჩატარება მით
უფრო იმ პირობებში, როდესაც ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებისას კანონმდებლობით
სავალდებულოა სხვა ადმინისტრაციული ორგანოების მონაწილეობა, სასამართლომ არ
გამოიკვლია(მიუხედავად
მოსარჩელის/აპელანტის
არაერთგზის
მითითებისა)
საქმეზე
მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის
მიერ 2014 წლის 30 დეკემბრის #2-03/9107 მიმართვაში 6 პუნქტად ჩამოყალიბებული კონკრეტული
ტექნიკური პირობების შეთანხმება ადმინისტრაციული წარმოების ფარგლებში სად და ვის მიერ
მოხდა 2014 წლის 31 დეკემბრამდე (ერთ დღეში), კონკრეტულად რომელ დოკუმენტში აისახა ამ
ტექნიკური პირობების შეთანხმების შესახებ, შესაბამისად მოცემულ შემთხვევაში სახეზე არ "არის
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"სხვა" ადმინისტრაციული ორგანოს თანხმობა, ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ სადავო
ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტის
გამოცემისას
საჯარო
უფლებამოსილება განხორციელებულია კანონსაწინააღმდეგოდ, რის გამოც ბათილად უნდა იქნეს
ცნობილი - სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2014 წლის 31 დეკემბრის #478/ს ბრძანება.
....

4. პრეტენზია
გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში წარმოდგენილია პალატის ურთიერთსაწინააღმდეგო
დასკვნები საავტომობილო გზების დეპარტამენტის 2014 წლის 30 დეკემბრის #2-03/917 წერილთან
მიმართებაში. ერთ შემთხვევაში, პალატამ დასახელებულ წერილში მითითებული პირობები
მიიჩნია, რომ არის მითითება ზოგადად კანონმდებლობის მოთხოვნებზე, თუმცა იქვე მიუთითა,
რომ დეპარტამენტმა ამ წერილის თანახმად მიზანშეწონილად მიიჩნია განკარგულებით
მითითებულ კოორდინატებში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებაზე ტექნიკური პირობების
დაცვის აუცილებლობის შესახებ. სწორედ დეპარტამენტის 30.12.2015 წლის წერილში 6 პუნქტად
ჩამოყალიბებული ტექნიკური პირობების დაცვის გაუთვალისწინებლობა წარმოადგენდა
სასარჩელო მოთხოვნის ერთ-ერთ ფაქტობრივ საფუძველს, შესაბამისად სააპელაციო საჩივრის
ერთ-ერთ მოტივს, თუმცა გასაჩივრებული გადაწყვეტილებით ცალსახად დასტურდება
სასამართლოს მცდელობა დეპარტამენტის წერილში 6 პუნქტად დასახელებული ტექნიკური
პირობების დაცვის შესახებ მითითება წარმოადგინოს მითითებად ზოგადად კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან და არა აუცილებლად გასათვალისწინებელ და შესასრულებლად სავალდებულო
პირობებად ლიცენზიის ვადის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, რაც
არასწორია და არ გამომდინარეობს მოქმედი კანონმდებლობიდან.

Suamdgomlobebi
SeniSvna-17

SeniSvna-18

1. moTxovna
argumentacia:
....

2. moTxovna
argumentacia:
....

....

17 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

saxelmwifo baJis gadaxdis wesi
saxelmwifo baJi Seitaneba saxelmwifo biujetSi, xazinis erTian angariSze:
bankis kodi: TRESGE22
angariSis #: 200122900 (ix. saxazino kodebi)

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan?
diax
ara
romeli norma?
mtkicebuleba:
2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas?
diax
ara
ris safuZvelze?
mtkicebuleba:
Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze (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:
diax
radgan დავის საგნიდან გამომდინარე შეუძლებელია.
ara
SeniSvna-22

19 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.
20 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.
21 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

1. სახელმწიფო ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი - 1 ფურცელი
2. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან
- 2 ფურცელი;
3. რწმუნებულება - 1 ფურცელი
furclebis saerTo raodenoba: 4
....

23 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.
24 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.
2.

miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, romelSic SegaqvT sakasacio saCivari.
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
formalurad gamarTulia:

sakasacio saCivari formalurad
araa gamarTuli:

xelmowera

saxeli da gvari

punqtebis CamonaTvali

gTxovT, gaiTvaliswinoT!
sasamarTloSi saqmis ganxilva mimdinareobs Tanasworobisa da SejibrebiTobis principis
safuZvelze _ Tqven gekisrebaT rogorc faqtebis miTiTebis, aseve maTi damtkicebis tvirTi.
saqmis saboloo Sedegi damokidebulia imaze, Tu rogor daasabuTebT Tqvens pozicias da
romeli mtkicebulebiT daadasturebT maT anu warmatebas ganapirobebs Tqveni profesionalizmi
da Tqvens mier warmodgenili mtkicebulebebi.
Cemi (Cemi marwmuneblis) codnis, informirebulobisa da rwmenis saukeTeso gamovlinebiT, am
formaSi faqtebi mivuTiTe sruli saxiT da isini Seesabameba sinamdviles. vacnobiereb, Tu ra
SedegTan aris dakavSirebuli monacemebis araswori an/da arasruli miTiTeba.
ნინო გუჯარაიძე
ა(ა)იპ "მწვანე ალტერნატივას"
აღმასრულებელი დირექტორი

21/05/2018w.

xelmowera
xelmomweris saxeli, gvari
Sevsebis TariRi
Sevsebuli forma SegiZliaT CaabaroT sasamarTlos kancelariis (misaRebis) moxeles an gamoagzavnoT fostis
meSveobiT. rogorc wesi, warmodgenil unda iqnes Sevsebuli formis eleqtronuli versiac (garda im SemTxvevisa,
rodesac sakasacio saCivari ar aris warmodgenili nabeWdi formiT). sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs
09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT.
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SeniSvna-26

26 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.
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