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..  
 

 

 
 

sarCeli 
administraciul saqmeze 

 

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos 

administraciul saqmeTa kolegia 
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis 

 
 

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 

            
alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

      2 29 27 73       2 22 38 74  greenalt@greenalt.org 
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mosarCelis warmomadgeneli: 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 

            599902520         ngujaraidze@greenalt.org 
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" 

 

2. 204995176 
 
3. 205170036 
 
4. 402013904 

1. Tbilisi 0114, ingoroyvas #7,  

2. Tbilisi, 0105, baraTaSvilis q. #2 

 

3. Tbilisi, 0105, baraTaSvilis q. #2 

 

4. Tbilisi, akaki beliaSvilis q. 100a  

saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

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

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

     1. 2 990 900 

2. 2 510 202 

3. 2 401 420 
4. 2 528 871  

                  

saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

sakontaqto piri: SeniSvna-7 
                        
saxeli, gvari saxlis tel. mobiluri eleqtronuli fosta 

                                                           
1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ადმინისტრ აციული ორგანო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი,  ან ორგანიზაცია, რომელიც არ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგო ბა)), ვისაც მიგაჩნიათ, რომ გაქვთ მართებული მოთხოვნა მოპასუხის  მიმართ და სასამართლო წესით ითხოვთ ამ  უფლებაში აღდგენას. ადმინისტრ აციულ სამართლებრივ დავაში ერთი მხარე მაინც ადმინისტრ აციული (საჯარო) უფლებამოსილების მატარებელი სუბიექტია.  
2 სასამართლო უფლებამოსილია,  სარჩელი განუხილველად დატოვოს,  თუ თქვენ არ მიუთითებთ ან არასწორად მიუთითებთ თქვენს ძირ ითად მისამართზე (ფაქტობრ ივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ სასამართლოს.  3 ,,ალტერნატიული მისამართის ” ველში მიეთითება ის  ადგილი, რომელსაც ძირით ადი მისამართის (ფაქტობრ ივი ადგილსამყოფლის) თანადროულად იყენე ბთ ჩვეულებრივ საც ხოვრებლად (საქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვენთან დაკ ავშირება.  
4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერ ი (მაგ.  მშობლები) ან გარ იგებისმიერი წარმომადგენელი (ნებისმიერ ი პირ ი). თუ სარჩელის აღძვრის მომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმომადგენელი, სარჩელში უნდა მიუთითოთ, როგორც თქვენი და მოპასუხის, ასევე, წარმომადგენლის მონაცემები.  თუ სარჩელი შე აქვს თქვენს წარმომადგენელს,  მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარ ი და მოპასუხის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები.  ამავე დროს, წარმომადგენელმა სარჩელს უნდა დაურთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა,  ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან).  5 მოპასუხე არის ადმინისტრაციული ორგანო, ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელიც არ არ ის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა), რომელმაც მიგაჩნიათ, რომ ხელყო თქვენი უფლება ან /და კ ანონით დაცული ინტერესი.  
6 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველად დატოვოს, თუ  არ მიუთითებთ ან არასწორ ად მიუთითებთ მოპასუხის  ძირ ითად მისამართზე (ფაქტობრ ივ ადგილსამყოფელზე).  7 საკონტაქტო პირად შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე, რომელიც არ მონაწილეობს დავაში, მაგრ ამ, ნათესაურ ი, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინარე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლოს თქვენთან დაკ ავშირებაში. საკონტაქტო პირის მითითება არ არის სავალდებულო, თუმც ა შედის თქვენსავე ინტერესში, რ ადგან  ხელს უწყობს დავის დროულ განხილვას .  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto: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 მეტი მოსარჩელის, მოსარჩელის  წარმომადგენლის ან მოპასუხის არსებობისას, თითოეული მათგანის პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ალტერნატიული მისამართის, სამუშაო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელეფონის,  ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მითითება არაა სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყობს  თქვენს დავაზე სწრ აფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
mailto:forms@hcoj.gov.ge
http://www.hcoj.gov.ge/
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia 
      saxiT: 
dasabarebeli piris statusi SeniSvna-9 
 

            
saxeli, gvari 
 

piradi nomeri ZiriTadi misamarTi 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

SeniSvna-10 

 
davis sagani 

SeniSvna-11 

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 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეც იალისტების ან /და თარჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამდგომლობებს ეთმობა ც ალკე გვერდი, ამ გრაფაში კ ი უნდა მიუთითოთ მხოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირადი და საკონტაქტო მონაცემები.  
10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირის მითითებისას თითოეული მათგანის სტატუსი, პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა).  11 დავის საგანი არ ის თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის სამართლებრივი არსი.  ადმინისტრაციული დავის საგანი შეიძლება იყოს: (1)ადმინისტრ აციულ -სამართლებრივი აქტის შესაბამისობა საქ ართველოს კანონმდებლობასთ ან; (2)ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადება, შესრულება ან შეწყვეტა; (3)ადმინისტრაციული ორგანოს  ვალდებულება ზიანის ანაზღაურების,  ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის ან სხვა რაიმე ქმედების განხორციელების თაობაზე; (4)აქტის არ არად აღიარების,  უფლების ან სამართალურთიერთობის არსებობა-არ არსებობის დადგენა; (5)სხვა საქმეები, იმ სამართლებრივ  ურთიერთობებთან დაკ ავშირებით, რომლებიც აგრეთვე გამომდინარეობს ადმინისტრ აციული სამართლის კანო ნმდებლობიდან.  
12 აღიარებითი სარჩელი შეიძლება აღიძრ ას აქტის არარ ად აღიარების, უფლების ან სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის დადგენის თაობაზე, თუ თქვენ გაქვთ ამის კანონიერი ინტერესი. აღიარებითი სარჩელით სასამართლოსადმი მიმართვა დასაშვებია მანამ, სანამ წამოჭრილი დავის გამო თქვენი უფლება დაირღვევა. აღიარებითი სარჩელის აღძვრისას უნდა მიუთითოთ იმის შესახებ, თუ  რა კანონიერ ი ინტერესი გაქვთ დავის საგანთან დაკ ავშირებით და სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში, როგორ უზრუნველყოფთ თქვენი უფლების დაცვას. აღიარებითი სარჩელი არ შეიძლება აღიძრას, თუ  თქვენ შეგიძლიათ აღძრ ათ სარჩელი: (1)ადმინისტრაციულ-სამართლებრ ივი აქტის ბათილად ცნობის ან  ძალადაკ არგულად გამოცხადების  მოთხოვნით; (2)ადმინისტრაციულ-სამართლებრ ივი აქტის გამოცემის მოთხოვნით; (3)ისეთი მოქმედების განხორციელების ან ისეთი მოქმედებისაგან თავის შეკავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრ აციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას.  13 დავის არსის მოკლე მიმოხილვა წარმოადგენს მაქსიმალურად კონკრეტულ და ლაკონურ მითითებას  სადავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოეცით სარჩელის არსი, ზოგადად  ისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ  რამ გამოიწვია სასამართლოსათვის მიმართვის აუცილებლობა და თქვენი რომელი უფლება იქნა დარღვეული. აღნიშნული გრაფის შევსება მიზნად ისახავს სასამართლოსათვის საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს დავის არსის  აღქმასა და მოსამართლის შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებას. მოცემულ გრაფაში სიმბოლოთა რ აოდენობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 3200 სიმბოლო - 40 ხაზი).  
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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 ფაქტობრივი გარემოება არის ერთი კონკრეტული მოვლენა, რომელიც მოხდა თქვენსა და მოპასუხეს შორ ის სადავო ურთიერთობისას (მაგ. უარი ადმინისტრაციული აქტის გამოცემაზე). წინამდებარე გრაფ ა წარმო ადგენს , ,დავის არსის მოკლე მიმოხილვის” ერთგვარ რეზიუმირებას, სადაც პუნქტობრ ივად უნდა მიუთითოთ იმ  კონკრეტულ გარემოებებზე, რომლებიც თქვენ მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად თქვენი მოთხოვნის დასასაბუთებლად და მიზნად ისახავთ, სასამართლოს ყურადღება მიაპყროთ იმ  ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახდეს  სასამართლო მსჯელობის საგანი და  რომელთა დადასტურების შემთხვევაში თქვენი სასარჩელო მოთხოვნა დასაბუთებულად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ფ აქტობრივი გარემოებები დაედოს საფუძვლად თქვენს სასარჩელო მოთხოვნას. ამავე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფაქტობრ ივ გარემოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა  ან /და არ შეუძლიათ გავლენა მო ახდინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამგვარ ფაქტობრ ივ გარემოებებს სასამართლო არ მიიღებს მხედველობაში. პ არალელურ ად, სასამართლო უფლებამოსილია საკუთარ ი ინიციატივითაც შე აგროვოს ფაქტობრივი გარემოებები.  15 ფაქტობრივი გარემოების ნამდვილობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თითოეული ფაქტობრ ივი გარემოების  დასადასტურებლად  ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვის ცნობილი ყველა მტკიცებულების შესახე ბ. ამასთ ან, თითოეულ მტკიცებულებასთ ან დაკავშირებით მიუთითეთ იმ  გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა  თუ წინადადებაზე, სადაც თქვენთვის  მნიშვნელოვანი ინფორმაც იაა მოცემული. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ, საპ ატიო მიზეზის  გამო, ვერ ახერხებთ  სარჩელთან  ერთად მტკიც ებულების  წარმოდგენას,  ვალდებული ხართ, ამ  მტკიცებულების დასახელების გასწვრ ივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) და წარმოადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მტკიცებით შუამდგომლობათ ა ნაწილში.  წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩ აითვლება,  რომ აღნიშნული მტკიცებულება არ არსე ბობს, რაც  მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის დაუსაბუთებლად მიჩნევისა  და,  შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე  უარ ის თქმის ალბათობის ხარ ისხს. პარ ალელურად,  სასამართლო უფლებამოსილია საკუთ არი ინიციატივითაც შე აგროვოს მტკიცებულებები. თუ კ ანონით  სხვა რამ არ არის  
დადგენილი, ადმინისტრაციულ-სამართლებრ ივი აქტის არ არა აქტად აღიარების, ბათილად ცნობის ან  ძალადაკ არგულად გამოცხადების შესახებ დავაში,  მტკიცების ტვირთი ეკისრება იმ ადმინისტრაციულ ორგანოს, რომელმაც გამოსც ა ეს აქტი.  16 ფაქტობრივი გარემოებები უნდა ჩ ამო აყალიბოთ ნათლად და ლაკონურ ად. ფაქტობრ ივი გარემოებები მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრ ივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გარემოებები ისე არ იან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მათი ც ალ-ცალკე მითითება შეუძლებელია, გართულდება რაიმე მოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მოვლენის არსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქტში რ ამდენიმე გარემოების მითითება. თითოეული ფაქტობრივი გარემოების ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ გარემოების შინაარსს და ამ გარემოების დამადასტურებელ მტკიცებულებათ ა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსებობს შვიდი ფაქტობრ ივი გარემოების დასაფ იქსირებელი გრაფა. შვიდზე მეტი ფაქტობრივი გარემოების მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი (იხ . სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ფაქტობრ ივი გარემოების შინაარსის თითოეულ გრაფ აში სიმბოლოთა რაოდენობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 1200  სიმბოლო - 15 ხაზი).  
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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 ufleba ara aqvs kanonmdeblobis 

moTxovnebis sawinaaRmdegod ganaxorcielos raime qmedeba. 
 

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 შეიძლება აღიძრას: (1) ადმინისტრ აციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის ან ძალადაკარ გულად გამოცხადების მოთხოვნით; (2) ადმინისტრ აციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის მოთხოვნით; (3)ისეთი მოქმედების განხორციელების ან  ისეთი მოქმედებისაგან თავის შეკ ავების მოთხოვნით, რომელიც არ გულისხმობს ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემას. გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლო არ არის უფლებამოსილი, გასცდეს სასარჩელო მოთხოვნის ფარ გლებს, მაგრამ იგი არ არ ის შებოჭილი თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის ფორმულირებით. პროცესის დაჩქ არების მიზნით, მოსამართლეს შეუძლია დაგეხმაროთ მოთხოვნის ტრ ანსფორმირებაში. მოთხოვნის მიუთითებლობა წარმოადგენს სარჩელის ხარვეზს.   
18 სამართლებრივი საფუძვლები არის იმ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებზეც ამყარებთ თქვენს სასარჩელო მოთხოვნას. ნორმათ ა შინაარსი გამომდინარეობს სამართლებრივი აქტებიდან,  ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრ აქტიკ აზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უცხოურ კანონმდებლობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მითითებით. სამართლებრივი საფუძვლები იურიდიულად უნდა ამართლებდეს სასარჩელო მოთხოვნას . სამართლებრ ივი საფუძვლების  მითითება  სავალდებულო არ არ ის, თუმც ა გეძლევათ შესაძლებლობა , სასამართლოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია მიაწოდოთ, რათა დაარწმუნოთ იგი თქვენი მოთხოვნის მართებულობაში.  19 თითოეული სასარჩელო მოთხოვნა და მისი სამართლებრივი საფუძვლები უნდა ჩამო აყალიბოთ ნათლად და ლაკონურად. სასარჩელო მოთხოვნები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრ ივად) და ინომრება თანმიმდევრულად არაბული ციფრებით. თითოეული სასარჩელო  მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვნასა და მითითებას ამ მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებზე. მოცემულ ფორმაში არსებობს სამი სასარჩელო მოთხოვნის დასაფ იქსირებელი გრაფ ა. სამზე მეტი სასარჩელო მოთხოვნის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ.  სარჩელის სანიმუშო 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  შუამდგომლობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლოსადმი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვნით. შუამდგომლობა  უნდა  იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრეტულად უნდა მიეთითოს მოთხოვნა და მისი არ გუმენტაცია, რომელიც უნდა შეეხე ბოდეს შუამდგომლობაში დასმულ საკითხთ ან უშუალო კ ავშირში მყოფ გარემოებებს.  მტკიცებითი შუამდგომლობები შეეხება მტკიცებულებებს .  
21 ზემოთ მოცემულია საქმის ზეპირ მოსმენაზე მოწმეთა, ექსპერტთა  და სპეც იალისტთ ა მოწვევის გრ აფები.  მარცხენა მხარეს იწერება მოსაწვევი მოწმის, ექსპერტის ან/და  სპეც იალისტის სახელი და გვარი, ხოლო მარჯვენა მხარეს - დავის  იმ ფ აქტობრივ  გარემოებათა ნომრები, რომლებსაც მიგაჩნიათ, რომ დაადასტურებენ აღნიშნული პირები.  22 თუკი საპ ატიო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას , შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რათა მან მო გცეთ გონივრული ვადა მის  წარსადგენად. ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)წარმოდგენის შეუძლებლობის საპატიო მიზეზი; (3)გონივრული ვადა მის წარმოსადგენად. თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან  მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  
23 თუკი საკუთ არი ძალებით ვერ შეძელით მტკიცებულების მიღება იმ პირ ისაგან, ვისთანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რათ ა სასამართლომ გამოითხოვოს იგი. ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დავის  იმ ფ აქტობრივ  გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკიცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი და გვარი (სახელწოდება) და მისი საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრ ივი ადგილსამყოფელი); (4)რა საფუძვლით გეთქვათ უარი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მტკიცებულება თქვენ მიერ მითითებული პირ ის ხელთაა.  თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინო მრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.  24 ამ გრ აფაში შეგიძლიათ ჩ აწეროთ ნებისმიერ ი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირ ის ჩ აბმის თაობაზე). თითოეული შუამდგომლობა უნდა მიუთითოთ ნათლად და ლაკონურად . მოთხოვნები მიეთითება სათით აოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიც ავდეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს  და მის არგუმენტაციას. მოცემულ ფორმაში არსებო ბს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფ ა. ორზე მეტი შუამდგომლობის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსე ბის  იგივე  სტილი.  

http://www.hcoj.gov.ge/
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sarCelis fasi 
SeniSvna-25 

— araqonebrivi lari 

saxelmwifo baJi 
SeniSvna-26 

— 100 (asi) lari 

 

1. xom ar gaTavisuflebT kanoni saxelmwifo baJis gadaxdisagan? diax  ara  

romeli norma?        

mtkicebuleba:       

2. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebas? diax  ara  

ris safuZvelze?        

mtkicebuleba:       

3. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis odenobis Semcirebas?  diax  ara  

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

4. xom ar iTxovT saxelmwifo baJis gadaxdis gadavadebas? diax  ara  

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze: 

5.     
SeniSvna-27 

 
gamoiyeneT Tu ara, sasamarTlosaTvis momarTvamde, administraciuli saCivris erTjeradad 

wardgenis SesaZlebloba? 

diax   mtkicebuleba:       

ara   radgan 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? 

diax  morigebis pirobebi:       

ara  radgan davis sagnidan gamomdinare mxareTa Soris morigeba SeuZlebelia. 

SeniSvna-28 

                                                           

25 სარჩელის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ე ხმარება სასამართლოს სარჩელზე გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზღვრ აში. სარჩელის ფასის დაანგარ იშების წესი მოცემულია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის  41-ე მუხლში.  26 სახელმწიფო ბაჟ ი არის შენატანი საქ ართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პროცესის წარმართვისათვის.  სახელმწიფო ბაჟის  ოდენობები დადგენილია სამოქ ალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლებით. სახელმწიფო ბაჟ ის ოდენობა პირველი ინსტანციის სასამართლოში არ უნდა აღე მატებოდეს  ფიზიკურ პირთ ათვის 3000 ლარს, ხოლო იურიდიულ პირთათვის - 5000 ლარს.  ვალდებული ხართ, სარჩელს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულად გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მიუთითოთ, რომ კანონი გათ ავისუფლებთ მისი გადახდისაგან, ან  წარმო ადგინოთ შუამდგომლობა ბაჟის  გადახდისაგან გათავისუფლების, მისი ოდენობის შემც ირების ან /და  გადახდის გადავადების მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენს სარჩელზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს  მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრ ამდე.  
27 შემთხვევები, როდესაც კ ანონი გათ ავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟ ის გადახდისაგან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ადმინისტრ აციული საპროცესო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კ ანონის  მე-5 მუხლებით. ამასთან, სასამართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრ ივი მდგომარეობის გათვალისწინებით (რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი უტყუარ ი მტკიცებულებებით), გაგათ ავისუფლოთ ბაჟ ის გადახდისაგან,  შეგიმციროთ მისი ოდენობა ან გადაგივადოთ გადახდა. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არ აბული ციფრებით.  28 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის  მორიგებით დამთავრებასთან დაკ ავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში მიუთითეთ, თუ რ ა პირობებით ხართ თანახმა მორიგებაზე. უარის შემთხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთითოთ უარის მოტივებზე). ადმინისტრ აციული ორგანო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქ ართველოს კანონმდებლობას.  

http://www.hcoj.gov.ge/
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe? 

diax    

radgan dava mosarCelisaTvis gansakuTrebiT mniSvnelovania.  ara   

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 sajaro uflebamosilebis 

ganxorcieleba kanondarRveviT. 
SeniSvna-30 

 
Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos daCqarebuli wesiT? 

diax    

radgan       ara   

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    

radgan       ara   

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 წარმოადგინეთ თქვენი მოსაზრება საქმის ზეპირ ი მოსმენის გარეშე განხილვის თაობაზე. ზეპირი მოსმენის გარეშე საქმის  განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფ ად გადაწყვეტას , ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მოპასუხის თანხმობის  შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია,  მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმე ნის გარეშე.  30 მოცემული გრაფ ის შევსე ბა სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლომ საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმე ნის გარეშე. პოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება მთ ავარ ი სხდომის უშუალოდ თქვენთვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევთ 25-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მეტ სხდომას, ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარეობს თქვენი საქმის  სპეციფ იკური სირთულე. ამასთ ან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლოსათვის  სავალდებულო არაა თქვენ მიერ მითითებული დრო და სხდომათ ა რაოდენობა.  
31 დაჩქარებული წესით საქმის განხილვის დროს სასამართლო უფლებამოსილია: (1)შე ამოკლოს მოპასუხის მიერ თავისი შესაგებლის ან შეგებე ბული სარჩელის წარდგენის ვადა; (2)მესამე პირს არ განუსაზღვროს ვადა სარჩელზე საკუთარ ი მოსაზრებების  წარდგენისათვის; (3)არ დაადგინოს მხარეების მიერ ექსპერტის  დანიშვნასთან დაკ ავშირებით საკუთარ ი მოსაზრებების წარდგენის ვადა; (4)შეუმოკლოს მხარეებს ექსპერტის დასკვნასთ ან დაკავშირებით საკუთ არი მოსაზრებების წარდგენის ვადა.  32 შეგიძლიათ განაცხადოთ თანხმობა , რომ წერილობითი მასალები გადმოგეგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს მათ უფრო დროულ მოწოდებასა და კომფორტულ ხელმისაწვდომობას. ამავე დროს, სასამართლოს სპეციალური პროგრამა დროის რეალურ რეჟიმში მო გაწვდით ინფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე.  
33 ვალდებული ხართ, სარჩელს დაურთოთ მასში მითითებული ყველა მტკიცებულება, გარდა იმ შე მთხვევისა, როდესაც, საპ ატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ მათ წარმოდგენას და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითეთ მტკიცებით შუამდგომლობათა ნაწილში. წერილობითი მტკიცებულებები, როგორც წესი, წარდგენილ  უნდა იქნეს დედნის სახით. თუ წერ ილობითი მტკიცებულების დედანი უცხო ენაზე ა შედგენილი, იგი უნდა ით არგმნოს ქართულად (აფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). ნორმატიული მასალის დართვა  სარ ჩელზე მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული. თანდართული საბუთები იწერება სათით აოდ (პუნქტობრივად) და  ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (მაგ. დანართი 1, დანართი 2, ...). თითოეული საბუთის გასწვრ ივ მიუთითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რაოდენობაზე. თითოეულ თანდართულ საბუთს ზედა მარჯვენა კუთხეში უნდა  წააწეროთ - ,,დანართი X”. დანართის ნომერ ი უნდა ემთხვეოდეს სარჩელის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგითობას.  34 სასამართლოს უნდა წარუდგინოთ სარჩელისა და თანდართული საბუთების  იმდენი ასლი, რამდენი  მოპასუხეც არის საქმეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს სარჩელზე შე საძლოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრამდე.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
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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 

gamarTulia: 

sarCeli formalurad araa 

gamarTuli: 

 

xelmowera 
 

saxeli da gvari 

   punqtebis CamonaTvali 
 

atvirTvis bmuli: 
SeniSvna-35 

http://tbappeal.court.ge/sf http://tbappeal.court.ge/sf 
  

saidentifikacio nomeri: 
SeniSvna-36 

      
SeniSvna-37 el. fosta: 1st.instance@court.ge  

.... 

                                                           

35 სარჩელის ფორმის  ატვირთვა ე ხმარება სასამართლოს თქვენი საქმის დროულ და ხარ ისხიან განხილვაში.  ფორმა უნდა ატვირთოთ მისი სრულად შევსების შემდეგ. თუ გაქვთ ,,Word 2007” , დადექ ით ისრ ით (კურსორით) შუა გრაფ აში მითითებულ ბმულზე, კლავიატურაზე დააჭირეთ Ctr l-ს და მაუსზე - მარცხენა ღილაკს . თუ გაქვთ ,,Word 2003”, დააკოპირეთ და შედით მარჯვენა მხარეს მითითებულ ბმულზე. შედეგად მოხვდებით სასამართლოს ვებ-გვერდზე, სადაც შეძლებთ თქვენ მიერ შევსებული ფორმის ატვირთვას. ატვირთვის დასრულებისთ ანავე თქვენს ფორმას ავტომატურად მიენიჭება საიდენტიფიკაც იო ნომერი, რომელიც უნდა ჩ აწეროთ ქვემოთ არსებულ  სპეციალურ გრაფ აში.  
36 საიდენტიფიკაც იო ნომერი არის განუმეორებელი, 7-სიმბოლოიანი კოდი. სარჩელის ნაბეჭდი და ხელმოწერილი ვარიანტი სასამართლოში უნდა წარმოადგინოთ ატვირთვიდან 1 თვის განმავლობაში.  ვადის გასვლის შემდეგ ვალდებული ხართ, ფორმა განმეორებით ატვირთოთ ახალი საიდენტიფიკ აციო ნომრ ის მისაღებად. თუ  ფორმის ატვირთვის შემდეგ სარჩელის ტექსტში რაიმე ცვლილებას შეიტანთ,  ვალდებული ხართ, ფორმა ხელახლა ატვირთოთ ახალი საიდენტიფიკ აციო ნომრ ის მისაღებად. გაითვალისწინეთ, რომ პასუხისმგებელი ხართ, ატვირთული და ნაბეჭდი სახით წარმოდგენილ სარჩელთა შინაარსობრივ იდენტობაზე.  37 თუ ვერ შეძელით ფორმის ატვირთვა, გამო აგზავნეთ იგი ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით. ამასთან, ვალდებული ხართ, ელექტრონული წერილის სათაურის (Subject) ველში მიუთითოთ თქვენი (მოსარჩელის) სახელი და გვარი (სახელწოდება). ფორმის ელექტრონული ფოსტით გამო გზავნის შემთხვევაში ვალდებული ხართ, მონიშნოთ მარჯვენა კვადრატი.  

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge
http://tbappeal.court.ge/sf
mailto:1st.instance@court.ge
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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. 
 

  

 a(a)ip mwvane alternativas  

aRmasrulebeli direqtori 
nino gujaraiZe 
 

 

20/08/2015w. 

xelmowera xelmomweris saxeli da gvari Sevsebis TariRi 
 

Sevsebuli forma SegiZliaT CaabaroT sasamarTlos kancelariis (misaRebis) moxeles an gamoagzavnoT fostis 

meSveobiT. sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs 09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT. 

. 
 

http://www.hcoj.gov.ge/
mailto:council@hcoj.gov.ge

