saqarTvelos uzenaes sasamarTlos
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis

sakasacio
saCivari
administraciul saqmeze

Stampis adgili

kasatori: SeniSvna-1
1. Tbilisi, 0179, faliaSvilis q. #39b. IV

1. a(a)ip "mwvane alternativa"
2. zaza wiklauri
saxeli, gvari (saxelwodeba)

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

alternatiuli misamarTi SeniSvna-3
saxlis tel.

samsaxuris tel.

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

mobiluri

kasatoris warmomadgeneli:

faqsi

SeniSvna-4

1. nino gujaraiZe
2. irma maxaTaZe
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri

eleqtronuli fosta

1. Tbilisi, 0179, faliaSvilis q. #39b. IV
sarTuli; 2. Tbilisi, kostavas q. #76a. b.6;
piradi nomeri

alternatiuli misamarTi

ZiriTadi misamarTi
samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi

ngujaraidze@greenalt.org
irma_maxatadze@yahoo.com
saxlis tel.

samsaxuris tel.

mowinaaRmdege mxare:

mobiluri

daba stefanwminda, al.yazbegis q.#2
piradi (saiden.) nomeri ZiriTadi misamarTi (faqt. adgilsamyofeli) SeniSvna-6

alternatiuli misamarTi
saxlis tel.

samsaxuris tel.

eleqtronuli fosta

SeniSvna-5

yazbegis municipalitetis
meria
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) 227-31-00 an mogvweroT eleqtronuli fostis meSveobiT, misamarTze: forms@hcoj.gov.ge
sanimuSo forma SegiZliaT ixiloT veb-gverdze: www.hcoj.gov.ge
...

1 კასატორი ხართ თქვენ (ყოფილი აპელანტი, მოწინააღმდეგე მხარე ან ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მესამე პირი), ვინც ასაჩივრებთ სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საქართველოს უზენაეს სასამართლოში.
2 სასამართლო უფლებამოსილია, საკასაციო საჩივარი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთითებთ ან არასწორად მიუთითებთ თქვენს ძირითად მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე). მისამართის შეცვლის შემთხვევაში აღნიშნულის თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოთ სასამართლოს.
3 ,,ალტერნატიული მისამართის” ველში მიეთითება ის ადგილი, რომელსაც ძირითადი მისამართის (ფაქტრობრივი ადგილსამყოფლის) თანადროულად იყენებთ ჩვეულებრივ საცხოვრებლად (საქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვენთან დაკავშირება.
4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარიგებისმიერი წარმომადგენელი (მხოლოდ ადვოკატი). თუ საკასაციო საჩივრის აღძვრის მომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმომადგენელი, საკასაციო საჩივარში უნდა მიუთითოთ როგორც თქვენი და მოწინააღმდეგე მხარის, ასევე, წარმომადგენლის მონაცემები. თუ საკასაციო საჩივარი შეაქვს თქვენს წარმომადგენელს, მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარი და მოწინააღმდეგე მხარის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმომადგენელმა საკასაციო საჩივარს უნდა დაურთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა (ორდერი), ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან). ადვოკატი ვალდებულია, წარმოადგინოს საადვოკატო საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობაც.
5 მოწინააღმდეგე მხარე არის ყოფილი აპელანტი, მოწინააღმდეგე მხარე ან/და ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილით გათვალისწინებული მესამე პირი, ვის სასარგებლოდ გამოტანილ გადაწყვეტილებასაც ასაჩივრებთ საკასაციო წესით.
6 სასამართლო უფლებამოსილია, საკასაციო საჩივარი განუხილველად დატოვოს, თუ თქვენ არ მიუთითებთ ან არასწორად მიუთითებთ მოწინააღმდეგე მხარის ძირითად მისამართზე (ფაქტობრივ ადგილსამყოფელზე).
7 საკონტაქტო პირად შეგიძლიათ მიუთითოთ ნებისმიერ ფიზიკურ პირზე, რომელიც არ მონაწილეობს დავაში, მაგრამ, ნათესაური, მეგობრული თუ სხვა სახის ურთიერთობიდან გამომდინარე, შეძლებს დაეხმაროს სასამართლოს თქვენთან დაკავშირებაში. საკონტაქტო პირის მითითება არ არის სავალდებულო, თუმცა შედის თქვენსავე ინტერესში, რადგან ხელს უწყობს დავის დროულ განხილვას.
8 ორი ან მეტი კასატორის, კასატორის წარმომადგენლის ან მოწინააღმდეგე მხარის არსებობისას, თითოეული მათგანის პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (იხ. საკასაციო საჩივრის სანიმუშო ფორმა). ალტერნატიული მისამართის, სამუშაო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელეფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მითითება არაა სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავაზე სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას.

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: giorgi gogiaSvili
saqmis nomeri:
3b/803-17
miRebis TariRi: 2018 wlis 30 maisi

gadawyvetilebas vasaCivreb:
srulad
nawilobriv
romel nawilSi?
SeniSvna-10

sakasacio moTxovna (ganacxadi):
gauqmdes Tbilisis saapelacio sasamarTlos administraciul saqmeTa palatis 2018 wlis 30
maisis ganCineba da sakasacio sasamarTlos mier miRebuli iqnes axali gadawyvetileba, romliTac
dakmayofildeba a(a)ip "mwvane alternativa"-s da zaza wiklauris sarCeli srulad.
SeniSvna-11

9 ვალდებული ხართ, ამ გრაფაში მიუთითოთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების ზუსტი დასახელება, კერძოდ, მიმღები სასამართლო, მომხსენებლი მოსამართლე, საქმის ნომერი და გადაწყვეტილების გამოტანის თარიღი. ამასთან, საკასაციო სასამართლოს განხილვის საგანი შეიძლება გახდეს სასამართლოს ის განჩინებებიც, რომლებიც წინ უსწრებს სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანას, იმისგან დამოუკიდებლად, დასაშვებია თუ არა მათ მიმართ კერძო საჩივრის შეტანა.
10 ვალდებული ხართ, მიუთითოთ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას სრულად ასაჩივრებთ თუ ნაწილობრივ. ნაწილობრივი გასაჩივრებისას მიუთითეთ სარეზოლუციო ნაწილის იმ პუნქტებზე რომელთაც სადავოდ ხდით და დეტალურად დააზუსტეთ საჩივრის მოცულობა თითოეულ ამ პუნქტთან მიმართებით, რადგან საკასაციო სასამართლო უფლებამოსილია, შეცვალოს (გააუქმოს) სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება მხოლოდ იმ ფარგლებში, რასაც თქვენ მოითხოვთ.
11 ამ გრაფაში უნდა მიუთითოთ, თუ კონკრეტულად რას ითხოვთ. საკასაციო მოთხოვნა შეიძლება იყოს: (1)გადაწყვეტილების გაუქმება და საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (2)გადაწყვეტილების გაუქმება და საკასაციო სასამართლოს მიერ საქმეზე ახალი გადაწყვეტილების მიღება; (3)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ გაუქმება და გაუქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში საქმის ხელახლა განსახილველად დაბრუნება; (4)გადაწყვეტილების ნაწილობრივ გაუქმება და გაუქმებული გადაწყვეტილების ნაწილში საკასაციო სასამართლოს მიერ ახალი გადაწყვეტილების მიღება. გაითვალისწინეთ, რომ დავის საგნის შეცვლა ან გადიდება, აგრეთვე შეგებებული სარჩელის შეტანა საკასაციო სასამართლოში დაუშვებელია.

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: saapelacio sasamarTlos gasaCivrebuli gadawyvetileba, a(a)ip "mwvane alternativas"
da zaza wiklauris saapelacio saCivris motivebis gaTvaliswinebiT, arc faqtobrivi da arc
samarTlebrivi TvalsazrisiT ar Seumowmebia maSin, rodesac saapelacio saCivarSi miTiTebuli
garemoebebi qmnidnen gasaCivrebuli gadawyvetilebis gauqmebis materialur da procesualursamarTlebriv safuZvlebs. Sesabamisad, gasaCivrebuli gadawyvetileba iuridiulad ar aris
sakmarisad dasabuTebuli, gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi samarTlebrivi
safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia, rac sssk-is 394-e muxlis "e" da "e" prima qvepunqtebis
Tanaxmad misi gauqmebis absoluturi safuZvelia.

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

SeniSvna-14

winamdebare sakasacio saCivari dasaSvebia sask-is 34.3 muxlis "a" qvepunqtis Sesabamisad, romlis
Tanaxmadac saqme moicavs samarTlebriv problemas, romlis gadawyvetac xels Seuwyobs samarTlis
ganviTarebas da erTgvarovani sasamarTlo praqtikis Camoyalibebas, amave muxli "e" qvepunqtis
Sesabamisad, romlis Tanaxmadac sakasacio saCivari daiSveba, Tu kasatori daasabuTebs, rom
saapelacio sasamarTlom saqme ganixila materialuri an/da saproceso samarTlis normebis
mniSvnelovani darRveviT, rasac SeeZlo arsebiTad emoqmeda saqmis ganxilvis Sedegze da amave
muxlis "v" qvepunqtis Sesabamisad, romlis Tanaxmadac dasturdeba, rom saapelacio sasamarTlos
gadawyvetileba ewinaaRmdegeba msgavs samarTlebriv sakiTxze adamianis uflebaTa da ZiriTad
TavisuflebaTa dacvis konvenciasa da adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos precedentul
samarTals. kerZod:
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
12 გასაჩივრებული გადაწყვეტილება ყოველთვის ჩაითვლება კანონის დარღვევით მიღებულად, თუკი არსებობს გადაწყვეტილების გაუქმების აბსოლუტური საფუძველი. ერთი ან რამდენიმე აბსოლუტური საფუძვლის უბრალო მონიშვნის შემდეგ ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ მათი ნამდვილობა.
13 სამართლის ნორმა დარღვეულად ითვლება, თუ სასამართლომ: (1)არ გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა; (2)გამოიყენა კანონი, რომელიც არ უნდა გამოეყენებინა; (3)მართალია გამოიყენა კანონი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა, მაგრამ არასწორად განმარტა იგი. ნორმათა შინაარსი გამომდინარეობს სამართლებრივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრაქტიკაზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უცხოურ კანონმდებლობასა და სხვაზე მითითებით. სამართლებრივი საფუძველები იურიდიულად უნდა ამართლებდეს თქვენს საკასაციო მოთხოვნას.
14 თითოეული სამართლის ნორმის დარღვევა უნდა მიუთითოთ ნათლად და ლაკონურად. თითოეული სამართლის ნორმის დარღვევა მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად არაბული ციფრებით.
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kanoni, romelic ar unda gamoeyenebina, arasworad ganmarta kanoni, gadawyvetileba iuridiulad
sakmarisad ar aris dasabuTebuli, gadawyvetilebis dasabuTeba imdenad arasrulia, rom misi
samarTlebrivi safuZvlianobis Semowmeba SeuZlebelia.
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. saqmis sasamarTlo ganxilviT dasturdeba, rom sasamarTlo Semadgenlobam ar
Seiswavla da ar Seafasa saqmeSi arsebuli mtkicebulebebi srulyofilad. aqedan gamomdinare,
arasworad imsjela davis saganTan mimarTebaSi, miuxedavad imisa, rom apelanti da misi
warmomadgenlebi saqmis ganxilvisas orive instanciis sasamarTloSi dasabuTebulad miuTiTebdnen
im faqtobrivi garemoebebis da Sesabamisi mtkicebulebebis Sesaxeb, romlebic
uciloblad
ganapirobdnen sasarCelo moTxovnis srulad dakmayofilebas. imis gaTvaliswinebiT, rom
saapelacio sasamarTlos gasaCivrebuli gadawyvetileba a(a)ip "mwvane alternativas" da zaza
wiklauris saapelacio saCivris motivebis gaTvaliswinebiT arc faqtobrivi da arc samarTlebrivi
TvalsazrisiT ar Seumowmebia da aris sruliad dausabuTebeli migvaCnia, rom rogorc pirveli
instanciis sasamarTlom, ise saapelacio instanciis sasamarTlom uxeSad daarRvia zemoaRniSnuli
saerTaSoriso aqtis miTiTebuli normis moTxovnebi.
gasaCivrebuli ganCinebis miRebisas saapelacio sasamarTlom ugulebelyo sakasacio sasamarTlos
mier damkvidrebuli sasamarTlo praqtika saapelacio sasamarTlos mier saqarTvelos samoqalaqo
saproceso kodeqsis 390.3. muxlis ,,g“ qvepunqtiT xelmZRvanelobiT standartTan dakavSirebiT
(saqme №bs-52-52(k-08)), (№bs-303-299(k-14). kerZod: ,,sssk-is 390-e muxlis me-3 nawilis g)
qvepunqtis mixedviT: saapelacio sasamarTlos ganCineba, romliTac ucvlelad rCeba gasaCivrebuli
gadawyvetileba da Tu saapelacio sasamarTlo eTanxmeba pirveli instanciis sasamarTlos
Sefasebebsa da daskvnebs saqmis faqtobriv an/da samarTlebriv sakiTxebTan dakavSirebiT, maSin
dasabuTeba icvleba masze miTiTebiT.
saapelacio sasamarTlos procesualuri uflebamosileba ganCinebaSi gadmosces mokle dasabuTeba,
arc erT SemTxvevaSi ar unda iqnes gagebuli imgvarad, rom saapelacio sasamarTlo mxolod
formaluri TvalsazrisiT axorcielebs marTlmsajulebas. miTiTebuli normiT dadgenili
procesualuri uflebamosilebis gamoyeneba ar unda movides winaaRmdegobaSi amave kodeqsis 377.1
muxliT gansazRvrul saapelacio sasamarTlos iurisdiqciasa da kompetenciasTan, vinaidan
saapelacio
instanciaSi
marTlmsajulebis
ganxorcielebis
arsi
mdgomareobs
swored
gasaCivrebuli gadawyvetilebis faqtobrivi da samarTlebrivi TvalsazrisiT saapelacio saCivris
farglebSi Semowmebis valdebulebis dadgeniT. gasaCivrebuli gadawyvetilebis kanonierebis da
dasabuTebulobis Semowmebis valdebuleba procesualur-samarTlebrivi doqtrinis mixedviT
gulisxmobs da moiazrebs saapelacio saCivris motivebis safuZvlianobis Sefasebas.
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sssk-is 390-e muxlis me-3 nawilis
zemomiTiTebuli saproceso normebis
saapelacio samarTalwarmoebis gaxdis
xasiaTs, rac winaaRmdegobaSi modis
principebTan.

"g" qvepunqtiT gansazRvruli uflebamosilebis gamoyeneba
obieqturi Sinaarsis konteqstis gaTvaliswinebis gareSe,
zedapiruls da ganapirobebs mis ukiduresad formalistur
saapelacio samarTalwarmoebis arssa da marTlmsajulebis

sakasacio sasamarTlom miiCnia, rom saproceso norma SeuZlebelia gamoyenebul iqnes mxaris
procesualuri uflebis SezRudvis TvalsazrisiT, aseT SemTxvevaSi sasamarTlos procesualuri
uflebamosileba unda SeizRudos, raTa ar moxdes mxaris saproceso uflebis ignorireba,
ukidures SemTxvevaSi, saapelacio sasamarTlos mier kanoniT gaTvaliswinebuli saproceso
zedamxedveloba ganuxorcielebeli darCeba.“
amdenad, sakasacio sasamarTlom samoqalaqo saproceso kodeqsis 105.2 muxlis safuZvelze
ganmarta, rom sasamarTlom TiToeuli
saqmis ganxilvisas unda moipovos mtkicebulebebi,
sarwmunod daadginos saqmis faqtobrivi garemoebebi, misces maT samarTlebrivi Sefaseba da
gamoitanos daskvna saqmisaTvis mniSvnelobis mqone garemoebebis arsebobis an ararsebobis Sesaxeb.
sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - saqarTvelos samoqalaqo
saproceso kodeqsis 102-e muxlis mesame nawili, 105-e 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. sasamarTlom ar Seamowma da ar Seafasa sarCelSi, sapaeqro sityvaSi,
saapelacio saCivarSi, axsna-ganmartebebSi warmodgenili safuZvliani pretenziebi moTxovnis
damfuZnebel, saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone faqtobriv garemoebebTan dakavSirebiT,
kerZod:
mosarCelis moTxovnis Sinaarsis ganmsazRvrelia sarCelSi miTiTebuli faqtebi da garemoebebi.
sarCelis individualizacia sarCelis elementebis meSveobiTaa SesaZlebeli. sarCeli ori
elementisgan Sedgeba: sarCelis sagnisa da sarCelis safuZvlisgan. sarCelis sagania mosarCelis
moTxovna mopasuxisadmi, xolo sarCelis safuZveli – konkretuli faqtebi da garemoebebi,
romlebzedac mosarCele amyarebs Tavis moTxovnas. yoveli konkretuli samoqalaqo saqmis
gadawyveta sasamarTloSi, dakavSirebulia garkveuli faqtebis dadgenasTan. faqtebis dadgenis
aucilebloba ganpirobebulia imiT, rom sasamarTlo ixilavs da wyvets mxareTa Soris
warmoSobil davebs, romlebic samarTliT regulirebuli urTierTobebidan warmoiSobian.
samarTlebrivi urTierToba ki, SeiZleba aRmocendes, ganviTardes an Sewydes mxolod iuridiuli
faqtebis safuZvelze. swored mtkicebis tvirTsa da mis swor ganawilebazea damokidebuli
dasabuTebuli da kanonieri gadawyvetilebis miReba. mxareebi TviTonve gansazRvraven, Tu romeli
faqtebi unda daedos safuZvlad maT moTxovnebs an romeli mtkicebulebebiT unda iqnes
dadasturebuli es faqtebi. kriteriumi, romliTac unda ixelmZRvanelos sasamarTlom imisaTvis,
rom sworad gansazRvros mxareTa mier miTiTebuli faqtebidan, Tu romeli amarTlebs
samarTlebrivad mxareTa moTxovnebs (Sesagebels) da romeli ara, esaa – sarCelis sagani
(mosarCelis moTxovnis Sinaarsi), mopasuxis Sesagebeli da Sesabamisi materialur samarTlebrivi
norma. mtkicebis saganSi Semavali garemoebebidan erTi nawili unda daamtkicos mosarCelem, meore
nawili ki - mopasuxem. amasTan erTad, damtkicebis tvirTis ganawilebis safuZvelze, mosarCele
Tavisufldeba im faqtebis dadgenisagan, romelic mopasuxem unda daamtkicos da piriqiT, mopasuxe
Tavisufldeba im faqtebis dadgenisagan, romelic mosarCelem unda daamtkicos. mtkicebis tvirTis
mxareTa Soris ganawilebis instituti miuTiTebs ara marto imaze, Tu romelma mxarem ra faqtebi
unda daamtkicos, aramed imazec, Tu romeli faqtebis damtkicebis movaleobisagan Tavisufldeba
esa Tu is mxare. Sesabamisad, mosarCelem, rogorc wesi, unda daamtkicos yvela garemoeba,
saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144
veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge

5

romelic warmoadgens moTxovnis warmoSobis safuZvels, xolo mopasuxem ki – yvela garemoeba,
romelic warmoadgens moTxovnis dakmayofilebaze uaris Tqmis safuZvels (ix. h. boelingi, l,
Wanturia, samoqalaqo saqmeebze gadawyvetilebaTa miRebis meTodika, Tb., 2003, gv.64).
samoqalaqo samarTalwarmoebaSi moqmedi mtkicebis tvirTis ganawilebis zemoaRniSnuli
standartisgan
gansxvavebul
standarts
adgens
sask-is
17.2
muxli
administraciul
samarTalwarmoebaSi individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis baTilad cnobis Sesaxeb
sarCelis wardgenis SemTxvevaSi.
sasamarTlom gansaxilvel SemTxvevaSi arasworad ganmarta kanoni - sask-is me-17.2 muxli, rodesac
individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis marTlzomierebis Semowmebisas, miuxedavad
imisa, rom dasaxelebuli normiT mtkicebis tvirTi upirobod ekisreba individualuri
administraciul-samarTlebrivi aqtis gamomcem administraciul organos, miiCnia, rom mainc
mosarCeles ekisreba valdebuleba daasabuTos sarCeli anu Sesabamisi mtkicebulebebiT
daadasturos is garemoebebi, riTac misi moTxovna faqtobrivad da iuridiulad gamarTlebuli
aRmoCndeba.
sask-is 17.2 muxlis amgvari ganmarteba
ewinaaRmdegeba
dasaxelebuli normiT
dadgenil mtkicebis tvirTis ganawilebis standarts. - individualuri administraciulsamarTlebrivi aqtis baTilad cnobis Sesaxeb sarCelis wardgenis SemTxvevaSi mtkicebis tvirTi
ekisreba individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis gamomcem organos, rac imTaviTve
gamoricxavs mosarCelis valdebulebas Sesabamisi mtkicebulebebiT daadasturos/daamtkicos
garemoebebi, riTac misi moTxovna faqtobrivad da iuridiulad gamarTlebuli aRmoCndeba.
saapelacio palatis mier sask-is 17.2 muxlis amgvari ganmarteba niSnavs imas, rom individualuri
administraciul-samarTlebrivi aqtis baTilad cnobis Sesaxeb sarCelis wardgenis SemTxvevaSi
mtkicebis tvirTi ekisreba ara administraciul organos, aramed mosarCeleebs, rac ewinaaRmdegeba
sask-is 17.2 muxlis Sinaarss.
sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - sask-is me-4 da me-19 muxlebi da
saerTod ar daadgina an/da arasworad daadgina
saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone
garemoebebi, romelTa dadgenis gareSe SeuZlebelia saqmeze kanonieri da obieqturi
gadawyvetilebis gamotana. sagulisxmoa, rom saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone sadavo
garemoebebis daudgenlobis Sesaxeb dasabuTebuli pretenziebi warmodgenilia saapelacio
saCivarSi. miuxedavad amisa, imis gaTvaliswinebiT, rom gasaCivrebuli gadawyvetileba ar Seicavs
iuridiulad argumentirebul msjelobas saapelacio saCivris motivebis safuZvlianobis Sefasebis,
maTi gaziarebis an uaryofis, an/da gaqarwylebis Taobaze saxezea
sssk-is 390.2 muxlis "g"
qvepunqtiT miniWebuli uflebamosilebis amave kodeqsis 377.1 muxliT gansazRvruli saapelacio
sasamarTlos iurisdiqciisa da kompetenciis sawinaaRmdegod saapelacio palatis mier saqmeze
marTlmsajulebis formalurad ganxorcielebis SemTxveva. aRniSnuli calsaxad dasturdeba
winamdebare sakasacio saCivarSi warmodgenili konkretuli pretenziebiT faqtobriv garemoebebTan
dakavSirebiT, romlis srulyofilad Seswavlisa da saproceso normebis moTxovnaTa dacviT
sworad Sefasebis SemTxvevaSi saqmeze gamotanili iqneboda arsebiTad sxvagvari gadawyvetileba.
kerZod:
arc pirveli instanciis sasamarTlom da arc saapelacio sasamarTlom ar imsjela da ar daadgina
an/da arasworad daadgina saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone
sadavo faqtobrivi
garemoebebi: - sadavo aqtiT
yazbegis municipalitetis teritoriaze arasasoflo-sameurneo
daniSnulebis
miwis
nakveTebze
110
kilovoltiani
(220
kilovoltian
gabaritebSi)
eleqtrogadamcemi
xazi
"dariali"-s
mSenebloba
xorcieldeba,
Tu
rekonstruqcia;
rekonstruqciis SemTxvevaSi ra saxis rekonstruqciis ufleba iqna miniWebuli sadavo aqtiT;
rekonstruqciis ganxorcielebis pirobebSi ratom gaxda saWiro miwis nakveTis samSeneblod
gamoyenebis pirobebis dadgena; ras gulisxmobs gasaCivrebuli individualur administraciulsaqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144
veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge

6

samarTlebrivi aqtis Canaweri - 220 kilovoltian gabaritebSi da ra mizans emsaxureba sadavo
aqtSi am Canaweris arseboba; bundovania, damajereblobas da sarwmunoobas moklebuli
sasamarTlos daskvna
rekonstruqciis Semdeg 110 kilovoltiani egx-s (220 kilovoltian
gabaritebSi) sadenebis da sayrdenebis
220 kilovoltiani egx-sTvis saWiro sadenebiT da
sayrdenebiT Secvlis pirobebSi aRniSnuli egx
funqciurad ramdenad SeiZleba warmoadgendes
kvlav 110
kilovoltian eleqtrogadamcem xazs, aseve gaugebaria, sadavo
egx-s marSrutis
ararsebobis pirobebSi, ramdenad aris kanonSesabamisi egx-s rekonstruqciis Sesaxeb mSeneblobis
nebarTvis gacemis Sesaxeb administraciuli organos mier gamocemuli individualuri
administraciul-samarTlebrivi aqtebi.
zemoaRniSnuli sadavo faqtobrivi garemoebebis daudgenlobis pirobebSi pirveli instanciis
sasamarTlos da saapelacio sasamarTlos msjeloba maszed, rom mosarCeles ekisreba sarCelis
dasabuTebis, kerZod rekonstruqciis Semdeg "darialis" meore kategoriis egx-d gadakeTebis
Sesaxeb mtkicebulebis warmodgenis
valdebuleba im pirobebSi, rodesac
mxaris
warmomadgenlebis mier saqmeze warmodgenili konkretuli mtkicebulebebis konkretuli saqmis
furclebze miTiTebiT mtkicebulebebis gamokvlevis stadiaze (ix.16.05.2018 wlis sasamarTlo
sxdomis oqmi, gzS-s angariSis gamokvleva) dadasturebuli iqna, rom gansaxilvel SemTxvevaSi
faqtobrivad ganxorcielda 220kilovoltiani egx-s xazis mSenebloba, romelic warmoadgens
meore kategoriis da ara mesame kategoriis egx-s Tanaxmad "mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa
da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57-e
dadgenilebis 15.11 muxlis "b" qvepunqtisa safuZvels moklebulia, arasworia da ewinaaRmdegeba
sask-is 17.2 muxliT reglamentirebul mtkicebis tvirTis standarts..
sasamarTlom ar gamoiyena kanoni, romelic unda gamoeyenebina - "mSeneblobis nebarTvis gacemis
wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57-e
dadgenilebis 37.1 muxli, sssk-is 83-e muxlis me-3 nawili da 248-e muxli. sssk-is 377.1 muxlis
Tanaxmad saapelacio palatas ekisreba valdebuleba Seamowmos saapelacio saCivari faqtobrivi da
samarTlebrivi TvalsazrisiT, miuxedavad amisa palatam
ar imsjela saapelacio saCivris
pretenziis Sesaxeb, rom paeqrobis etapze mosarCeles ufleba hqonda sadavod gaexada yazbegis
municipalitetis gamgeblis 2016 wlis 29 Tebervlis #161 brZaneba miwis nakveTis samSeneblod
gamoyenebis pirobebis dadgenis Sesaxeb, vinaidan sarCeliT moTxovnilia mSeneblobis nebarTvis
baTiloba, xolo "mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb"
saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57-e dadgenilebis 37.1 muxliT dadgenilia, rom
mSeneblobis nebarTva gaicema sam stadiad aRniSnulidan gamomdinare, yazbegis municipalitetis
gamgeblis 2016 wlis 29 Tebervlis #161 brZaneba miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis
pirobebis dadgenis Sesaxeb aris mSeneblobis nebarTvis Semadgeneli nawili, Sesabamisad aRniSnuli
individualuri administraciul-samarTlebriv aqtis baTilobis moTxovna gansaxilvel SemTxvevaSi
warmoadgens sarCelis dazustebas da ara gazrdas (ix. 2017 wlis 7 martis sasamarTlo sxdomis
oqmi).
zemoaRniSnulidan gamomdinare da sakasacio saCivarSi faqtobriv garemoebebTan dakavSirebiT
kasatoris mier warmodgenili dasabuTebuli pretenziebis safuZvelze migvaCnia, rom saapelacio
sasamarTlom winamdebare saqme ganixila materialuri da saproceso samarTlis normebis
mniSvnelovani darRveviT, ris gamoc gamotanilia araswori, ukanono gadawyvetileba, romelic
unda gauqmdes.
....
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pretenzia faqtobriv garemoebebze
SeniSvna-15

SeniSvna-16

1. pretenzia
saapelacio palatam arasworad gaiziara mesame piris,
ss" saxelmwifo eleqtrosistemas"
warmodgenil 12.07.16 wlis #3469 da 17.07.16 wlis #3469 werilebze dayrdnobiT pirveli
instanciis sasamarTlos
mier dadgenili faqtobrivi garemoeba maszed, rom mcxeTa-mTianeTis
regionSi ss "energo-pro jorjia" ar flobs 220 kv. Zabvis eleqtrogadamcem xazebs da
qvesadgurebs da rom ss "dariali enerji" flobs 110kv. simZlavris infrastruqturas
qvesadguris saxiT, aseve arasworad daadgina, rom 110 kilovoltiani sareabilitacio egx
rekonstruqciis Semdegac igive funqciis matarebeli darCeba, kerZod, igi uzrunvelyofs 110kv.
energiis gatarebas, rasac igi rekonstruqciamde axorcielebda.
dasabuTeba:
saapelacio palatam arasworad gaiziara mesame piris,
ss" saxelmwifo eleqtrosistemas"
warmodgenil 12.07.16 wlis #3469 da 17.07.16 wlis #3469 werilebze dayrdnobiT pirveli
instanciis sasamarTlos mier dadgenili faqtobrivi garemoeba maszed, rom mcxeTa-mTianeTis
regionSi ss "energo-pro jorjia" ar flobs 220 kv. Zabvis eleqtrogadamcem xazebs da
qvesadgurebs da rom ss "dariali enerji" flobs 110 kv. simZlavris infrastruqturas
qvesadguris saxiT da mxolod mesame piris, ss "eleqtrosistemas" warmomadgenlis ganmartebaze
dayrdnobiT arasworad daadgina, rom 110 kilovoltiani sareabilitacio egx rekonstruqciis
Semdegac igive funqciis matarebeli darCeba, kerZod, igi uzrunvelyofs 110kv energiis gatarebas,
rasac igi rekonstruqciamde axorcielebda.
eleqtrogadamcemi xazebi warmoadgens xazobriv nagebobebs, Sesabamisad, rogorc eleqtrogadamcemi
xazebi, aseve qvesadgurebi warmoadgens uZrav qonebas, ris gamoc rogorc eleqtrogadamcemi
xazebis, ise qvesadgurebis sakuTrebis, simZlavris Sesaxeb faqtobrivi garemoeba sssk-is 102.3
muxlis Tanaxmad unda dadasturdes ara werilebiT, aramed mxolod da mxolod Sesabamisi
amonaweriT sajaro reestridan, romelic saqmeze ar aris warmodgenili.
saqmeze warmodgenili mtkicebulebebiT utyuarad aris dadasturebuli da mopasuxe da mesame
piric adasturebs, rom 110 kilovoltiani sareabilitacio egx-s sadenebi da sayrdenebi
rekonstruqciis Semdeg Seicvleba 220 kilovoltiani egx-s sadenebiT da sayrdenebiT (ix. 2018
wlis 16 ivlisis sasamarTlo sxdomis oqmi, gzS-s angariSi, egx-s saproeqto dokumentacia,
saqarTvelos mTavrobas, ss "eleqtrosistemas” da ss "dariali enerjis" Soris dadebuli 2015
wlis 31 ivlisis xelSekruleba), ris gamoc 110 kilovoltiani egx "dariali" (220 kilovoltian
gabaritebSi) funqciurad warmoadgens 220 kilovoltian egx-s da Sesabamisad meore kategoriis
da ara mesame kategoriis egx-s Tanaxmad "mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo
pirobebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis 2009 wlis 24 martis #57-e dadgenilebis 15.11
muxlis "b" qvepunqtisa. aqedan gamomdinare, ki sadavo individualuri administraciulsamarTlebrivi aqtis gamocemis uflebamosileba hqonda ara yazbegis municipalitetis gamgebels,
aramed saqarTvelos ekonomikisa da mdgradi ganviTarebis saministros.
....

2. pretenzia
saapelacio palatam saerTod ar imsjela saapelacio saCivris pretenziasTan dakavSirebiT, rom
pirveli instanciis sasamarTlom ar daadgina saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone sadavo
faqtobrivi garemoebebi: - sadavo aqtiT yazbegis municipalitetis teritoriaze arasasoflosameurneo daniSnulebis miwis nakveTebze 110 kilovoltiani (220 kilovoltian gabaritebSi)
eleqtrogadamcemi
xazi
"dariali"-s
mSenebloba
xorcieldeba,
Tu
rekonstruqcia;

15 სააპელაციო სასამართლოს მიერ დამტკიცებულად ცნობილი ფაქტობრივი გარემოებები სავალდებულოა საკასაციო სასამართლოსათვის, თუ წამოყენებული არ არის დასაშვები და დასაბუთებული პრეტენზია (შედავება).
16 თითოეული პრეტენზია ჩამოაყალიბეთ ნათლად და ლაკონურად. პრეტენზია ფაქტობრივ გარემოებებზე მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. ერთ პუნქტად რამდენიმე ფაქტობრივ გარემოებასთან მიმართებით პრეტენზიის მითითება შეიძლება, თუ გასაჩივრებულ გადაწყვეტილებაში ისინი ერთ პუნქტშია მოქცეული. თითოეული ახალი პრეტენზიის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ პრეტენზიის შინაარსს და მის დასაბუთებას. თუ ხდება მითითება სხდომის ოქმზე, აუცილებლად უნდა მიეთითოს დროის ის მონაკვეთი, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვან გარემოებაზეა საუბარი. მოცემულ ფორმაში არსებობს სამი პრეტენზიის დასაფიქსირებელი გრაფა. სამზე მეტი პრეტენზიის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. საკასაციო საჩივრის სანიმუშო ფორმა).
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rekonstruqciis SemTxvevaSi ra saxis rekonstruqciis ufleba iqna miniWebuli sadavo aqtiT;
rekonstruqciis ganxorcielebis pirobebSi ratom gaxda saWiro miwis nakveTis samSeneblod
gamoyenebis pirobebis dadgena; ras gulisxmobs gasaCivrebuli individualur administraciulsamarTlebrivi aqtis Canaweri - 220 kilovoltian gabaritebSi da ra mizans emsaxureba sadavo
aqtSi am Canaweris arseboba; sadavo egx-s marSrutis ararsebobis pirobebSi, ramdenad aris
kanonSesabamisi egx-s rekonstruqciis Sesaxeb mSeneblobis nebarTvis gacemis Sesaxeb
administraciuli organos mier gamocemuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebi.
dasabuTeba:
saapelacio palatam saerTod ar imsjela saapelacio saCivris pretenziasTan dakavSirebiT, rom
pirveli instanciis sasamarTlom ar daadgina saqmisaTvis arsebiTi mniSvnelobis mqone sadavo
faqtobrivi garemoebebi: - sadavo aqtiT yazbegis municipalitetis teritoriaze arasasoflosameurneo daniSnulebis miwis nakveTebze 110 kilovoltiani (220 kilovoltian gabaritebSi)
eleqtrogadamcemi xazi "dariali"-s mSenebloba xorcieldeba, Tu rekonstruqcia; rekonstruqciis
SemTxvevaSi ra saxis rekonstruqciis ufleba iqna miniWebuli sadavo aqtiT; rekonstruqciis
ganxorcielebis pirobebSi ratom gaxda saWiro miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebis
dadgena; ras gulisxmobs gasaCivrebuli individualur administraciul-samarTlebrivi aqtis
Canaweri - 220 kilovoltian gabaritebSi da ra mizans emsaxureba sadavo aqtSi am Canaweris
arseboba; sadavo egx-s marSrutis ararsebobis pirobebSi, ramdenad aris kanonSesabamisi egx-s
rekonstruqciis Sesaxeb mSeneblobis nebarTvis .gacemis Sesaxeb administraciuli organos mier
gamocemuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtebi; rekonstruqciis Semdeg 110
kilovoltiani egx-s (220 kilovoltian gabaritebSi) sadenebis da sayrdenebis 220 kilovoltiani
egx-sTvis saWiro sadenebiT da sayrdenebiT Secvlis pirobebSi aRniSnuli egx funqciurad
ramdenad SeiZleba warmoadgendes kvlav 110 kilovoltian eleqtrogadamcem xazs.
....

3. pretenzia
saapelacio palatam
aseve ar imsjela saapelacio saCivris pretenziasTan dakavSirebiT, rom
arasworia pirveli instanciis sasamarTlos daskvna TiTqosda paeqrobis etapze mosarCeles ar
hqonda ufleba sadavod gaexada yazbegis municipalitetis gamgeblis 2016 wlis 29 Tebervlis
#161 brZaneba miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebis dadgenis Sesaxeb, vinaidan
aRniSnuli gulisxmobs ara sarCelis dazustebas, aramed sarCelis gazrdas.
dasabuTeba:
saapelacio palatam saerTod ar imsjela saapelacio saCivris pretenziasTan dakavSirebiT, rom
arasworia pirveli instanciis sasamarTlos daskvna TiTqosda paeqrobis etapze mosarCeles ar
hqonda ufleba sadavod gaexada yazbegis municipalitetis gamgeblis 2016 wlis 29 Tebervlis
#161 brZaneba miwis nakveTis samSeneblod gamoyenebis pirobebis dadgenis Sesaxeb, vinaidan
aRniSnuli gulisxmobs ara sarCelis dazustebas, aramed sarCelis gazrdas.
"mSeneblobis nebarTvis gacemis wesisa da sanebarTvo pirobebis Sesaxeb" saqarTvelos mTavrobis
2009 wlis 24 martis #57-e dadgenilebis 37.1 muxlis Tanaxmad - mSeneblobis nebarTva gaicema
sam stadiad, garda 38-e da 39-e muxlebiT dadgenili SemTxvevebisa, romelTagan TiToeulze
mimdinareobs damoukidebeli administraciuli warmoeba. mxolod wina stadiiT gaTvaliswinebuli
administraciuli warmoebis dasrulebisa da dadebiTi administraciul-samarTlebrivi aqtis
gamocemis Semdeg SeuZlia nebarTvis maZiebels moiTxovos Semdgomi stadiis administraciuli
warmoebis dawyeba. dasaxelebuli normis Sinaarsidan gamomdinare da im pirobebSi, rodesac
winamdebare sarCelis davis sagania
yazbegis municipalitetis gamgeobis 2016 wlis 01 martis
#91 mSeneblobis nebarTva, romelic gaicema sam stadiad, sasamarTlos daskvna, rom pirveli
stadiis dasrulebis Semdeg gamocemuli individualuri administraciul-samarTlebrivi aqtis
gasaCivreba mTavar sxdomaze ar warmoadgens sarCelis dazustebas da aris sarCelis gazrda
arasworia,
iuridiulad
dausabuTebeli
da
kanonsawinaaRmdegoa,
radganac
yazbegis
municipalitetis gamgeblis 2016 wlis 29 Tebervlis #161 brZaneba miwis nakveTis samSeneblod
saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144
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gamoyenebis pirobebis dadgenis Sesaxeb warmoadgens yazbegis municipalitetis gamgeobis 2016
wlis 1 martis #91 mSeneblobis nebarTvis Semadgenel da ganuyrel nawils.
....

Suamdgomlobebi
SeniSvna-17

SeniSvna-18

1. moTxovna
argumentacia:
....

2. moTxovna
argumentacia:
....

....

17 შუამდგომლობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლოსადმი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვნით. შუამდგომლობა უნდა იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრეტულად უნდა მიუთითოთ მოთხოვნა და მისი არგუმენტაცია, რომელიც უნდა შეეხებოდეს შუამდგომლობაში დასმულ საკითხთან უშუალო კავშირში მყოფ გარემოებებს.
18 თითოეული შუამდგომლობა უნდა მიეთითოს ნათლად და ლაკონურად. მოთხოვნები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და ამ მოთხოვნის არგუმენტაციას. მოცემულ ფორმაში არსებობს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა. ორზე მეტი შუამდგომლობის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი.
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saCivris fasi

— araqonebrivi lari

SeniSvna-19

saxelmwifo baJi

— 300 lari

SeniSvna-20
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 davis sagnidan gamomdinare SeuZlebelia.
ara
SeniSvna-22

19 საჩივრის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება სასამართლოს საკასაციო საჩივარზე გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზღვრაში. საჩივრის ფასი განისაზღვრება იმის მიხედვით, თუ რა ზომით ითხოვთ გასაჩივრებული გადაწყვეტილების შეცვლას.
20 სახელმწიფო ბაჟი არის შენატანი საქართველოს ბიუჯეტში, სასამართლო პროცესის წარმართვისათვის. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობები დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 39-ე და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-4 მუხლებით. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა საკასაციო სასამართლოში შეადგენს საჩივრის (დავის საგნის) ფასის 5%-ს, მაგრამ არანაკლებ 300 ლარისა. სახელმწიფო ბაჟის ოდენობა საკასაციო სასამართლოში არ უნდა აღემატებოდეს ფიზიკურ პირთათვის 6000 ლარს, ხოლო იურიდიულ პირთათვის - 8000 ლარს. ვალდებული ხართ, საკასაციო საჩივარს დაურთოთ სახელმწიფო ბაჟის სრულად გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი ან მიუთითოთ, რომ კანონი გათავისუფლებთ მისი გადახდისაგან, ან წარმოადგინოთ შუამდგომლობა ბაჟის გადახდისაგან გათავისუფლების, მისი ოდენობის შემცირების ან/და გადახდის გადავადების მოთხოვნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თქვენს საკასაციო საჩივარზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრამდე.
21 შემთხვევები, როდესაც კანონი გათავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-ე, ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის მე-9 და ,,სახელმწიფო ბაჟის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-5 მუხლებით. ამასთან, სასამართლო უფლებამოსილია, თქვენი ქონებრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით (რაც უნდა დასტურდებოდეს შესაბამისი უტყუარი მტკიცებულებებით), გაგათავისუფლოთ ბაჟის გადახდისაგან, შეგიმციროთ მისი ოდენობა ან გადაგივადოთ გადახდა. პროცესის სხვა ხარჯების (მაგ. ადვოკატის მოწვევა სახელმწიფოს ხარჯზე) შესახებ შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით.
22 დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია საქმის მორიგებით დამთავრებასთან დაკავშირებით. თანხმობის შემთხვევაში მიუთითეთ, თუ რა პირობებით ხართ თანახმა მორიგებაზე. უარის შემთხვევაში ვალდებული ხართ, დაასაბუთოთ თქვენი უარი (მიუთითოთ უარის მოტივებზე). ადმინისტრაციული ორგანო მხოლოდ იმ შემთხვევაშია უფლებამოსილი საქმე მორიგებით დაამთავროს, თუ ეს არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას.
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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 (300 lari) gadaxdis qviTari - 1 furceli.
furclebis saerTo raodenoba: 1
....

23 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 მოგაწვდით ინფორმაციას თქვენს საქმეზე განხორციელებული ყველა არსებითი ცვლილების თაობაზე.
24 ვალდებული ხართ, საკასაციო საჩივარს დაურთოთ მასში მითითებული ყველა დოკუმენტი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ მათ წარდგენას და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითეთ შუამდგომლობათა ნაწილში. წერილობითი დოკუმენტები, როგორც წესი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნის სახით. თუ წერილობითი დოკუმენტის დედანი უცხო ენაზეა შედგენილი, იგი უნდა ითარგმნოს ქართულად (აფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). არ დაურთოთ საკასაციო საჩივარს ერთხელ უკვე წარმოდგენილი საბუთები. ნორმატიული მასალის დართვა მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემთხვევებშია გამართლებული. თანდართული საბუთები იწერება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (მაგ. დანართი 1, დანართი 2, ...). თითოეული საბუთის გასწვრივ მიუთითეთ ფურცლების რაოდენობაზე, ხოლო ნუსხის დასრულების შემდეგ - ფურცლების საერთო რაოდენობაზე. თითოეულ თანდართულ საბუთს ზედა მარჯვენა კუთხეში უნდა წააწეროთ - ,,დანართი X”. დანართის ნომერი უნდა ემთხვეოდეს საკასაციო საჩივრის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგითობას.
25 სასამართლოს უნდა წარუდგინოთ საკასაციო საჩივრისა და თანდართული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი მონაწილეც არის საქმეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს საკასაციო საჩივარზე შესაძლოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის 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.
a(a)ip "mwvane alternativas" aRmasrulebeli
direqtori: nino gujaraiZe

25/06/2019w.

zaza wiklauri
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,
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rodesac sakasacio saCivari ar aris warmodgenili nabeWdi formiT). sasamarTlos kancelaria (misaRebi) muSaobs
09:30-dan 17:00 saaTamde, orSabaTidan paraskevis CaTvliT.

SeniSvna-26

26 საკასაციო საჩივარი უნდა შეიტანოთ იმ სასამართლოში, რომელმაც გამოიტანა გასაჩივრებული გადაწყვეტილება. საკასაციო საჩივრის შემოსვლის შემდეგ სააპელაციო სასამართლო დაუყოვნებლივ გადაუგზავნის საქართველოს უზენაეს სასამართლოს საკასაციო საჩივარსა და მთლიანად საქმეს.
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