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 კე თი ლი იყ ოს თქვე ნი მობ რძა ნე ბა ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში!

სა სა მარ თლოს შე სა ხებ:

ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო მარ თლმსა ჯუ
ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა
მარ თლოა, რომ ლის სა მოქ მე დო ტე რი ტო რია მო იც ავს 
ქა ლაქ ქუ თა ისს, წყალ ტუ ბოს, ბაღ და თი სა და ტყი ბუ
ლის რაიონებს. წყალ ტუ ბოს, ბაღ და თის და ტყი ბუ ლის 
რაიონებში მოქ მე დებს მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლე, რო
მე ლიც პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის წე სით გა ნი ხი ლავს მის 
გან სჯა დო ბას მი კუთ ვნე ბულ სის ხლის, სა მო ქა ლა ქო 
და ად მი ნის ტრა ცი ული კა ტე გო რი ის საქ მე ებს. იმ ავ
დრო ულ ად, მა გის ტრატ მო სა მარ თლე ებს უფ ლე ბა აქ
ვთ, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში, გა ნი ხი ლონ ქუ თა ის ის 
სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გან სჯა დი საქ მე ებ იც.



2

სა სა მარ თლოს სტრუქ ტუ რა:
ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში სის ხლის სა მარ თლის სპე ცი ალ იზ აცი ით საქ მე ებს იხ ილ ავს 2 მო

სა მარ თლე. სა მო ქა ლა ქო სა მარ თლის სპე ცი ალ იზ აცი ით საქ მე ებს იხ ილ ავს 3 მო სა მარ თლე, ხო ლო ად მი
ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის სპე ცი ალ იზ აცი ით საქ მე ებს იხ ილ ავს ერ თი მო სა მარ თლე. ქუ თა ის ის სა ქა ლა
ქო სა სა მარ თლო ში მო სა მარ თლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას სულ 6 მო სა მარ თლე ახ ორ ცი ელ ებს. წყალ ტუ ბოს, 
ბაღ და თის და ტყი ბუ ლის მა გის ტრატ სა სა მარ თლო ებ ში კი თი თოთი თო მა გის ტრი მო სა მარ თლეა.

ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს მდე ბა რე ობა და მი სა მარ თი:

ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო მდე ბა რე ობს ქა ლა ქის აღ მო სავ ლე თით, ბა ლახ ვან ში, კუპ რა
ძის ქ. №11ში.

მა გის ტრა ტი სა სა მარ თლო ებ ის მდე ბა რე ობა და მი სა მარ თი:
წყალ ტუ ბოს მა გის ტრა ტი სა სა მარ თლო მდე ბა რე ობს — წყალ ტუ ბო, რუს თა ვე ლის ქ. №31ში.
ბაღ და თის მა გის ტრა ტი სა სა მარ თლო მდე ბა რე ობს — ბაღ და თი, ვა ჟაფშა ვე ლას ქ. №7ში 
ტყი ბუ ლის მა გის ტრა ტი სა სა მარ თლო მდე ბა რე ობს — ტყი ბუ ლი, თა ბუ კაშ ვი ლის ქ. №4ში

რო გორ მი ვი დეთ ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში:
ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს მი მარ თუ ლე ბით ქა ლა ქის სხვა დას ხვა რაიონებიდან სა ზო გა

დო ებ რი ვი ტრან სპორ ტი მოძ რა ობს. ყვე ლა ზე გრძე ლი მარ შრუ ტი №100 სა მარ შრუ ტო ტაქ სს აქ ვს, 
რო მე ლიც მოძ რა ობ ას იწყებს ავ ტო ქარ ხნის მე ორე შე სახ ვე ვი დან და ავ ტომ შე ნებ ლის, ირ. აბ აშ იძ ის, 
რუს თა ვე ლის, წე რეთ ლის, მან და რი ას ქუ ჩე ბის გავ ლით გა დის კუპ რა ძის ქუ ჩა ზე ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო 
სა სა მარ თლოს შე ნო ბის წინ. №100 სა მარ შრუ ტო ტაქ სის ბო ლო გა ჩე რე ბაა ახ ალ გაზ რდო ბის გამ ზი რი.
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სა სა მარ თლოს შე ნო ბა:
ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს შე ნო ბა მე20 სა უკ უნ ის 80იან წლებ ში სპე ცი ალ ურ ად სა სა

მარ თლო სათ ვის არ ის აგ ებ ული.
2007 წელს გან ხორ ცი ელ და შე ნო ბის რე კონ სტრუქ ცია, რის შემ დე გაც სა სა მარ თლომ ფუნ ქცი

ონ ირ ება გა აგ რძე ლა გა ნახ ლე ბულ შე ნო ბა ში. ამ ჟა მად შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლია 7 თა ნა მედ რო ვე 
დარ ბა ზი: 3 სის ხლის და 3 სა მო ქა ლა ქო. ხო ლო ერ თი სპე ცი ალ იზ ებ ული დარ ბა ზი გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლია ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თლო სათ ვის.

შე ნო ბა ხუთ სარ თუ ლი ანია. პირ ველ 
სარ თულ ზე ჰოლ ში გან თავ სე ბუ ლია ელ
ექ ტრო ნუ ლი მო ნი ტო რე ბი, რო მელ თა 
მეშ ვე ობ ით აც მხა რე ები იღ ებ ენ ინ ფორ
მა ცი ას მიმ დი ნა რე და ჩა ნიშ ნუ ლი პრო
ცე სე ბის შე სა ხებ. პირ ველ სარ თულ ზე 
გან თავ სე ბუ ლია მი სა ღე ბი, სა დაც ხდე
ბა მო ქა ლა ქე თა და მხა რე თა გან ცხა დე
ბე ბის, შუ ამ დგომ ლო ბე ბის და სა ჩივ რე
ბის მი ღე ბა.

პირ ველ სარ თულ ზე მხა რე თათ ვის 
გან თავ სე ბუ ლია საქ მის მა სა ლე ბის გა
საც ნო ბი ოთ ახ ები. ას ევე სის ხლის და 
სა მო ქა ლა ქო სა მარ თლის საქ მე თა გან
სა ხილ ვე ლად თი თოთი თო სა სა მარ
თლო დარ ბა ზი. სის ხლის სა მარ თლის 



4

საქ მე თა გან სა ხილ ველ დარ ბაზ ში 
გან სას ჯე ლე ბი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი 
კა ბი ნა თა ნა მედ რო ვე ტი პის ტყვი
აგა უმ ტა რი მი ნე ბი თაა აღ ჭურ ვი ლი. 
ამ ას თან, პირ ველ სარ თულ ზე გან თავ
სე ბუ ლია დარ ბა ზი, რო მე ლიც ნა ფიც 
მსა ჯულ თათ ვი საა გან კუთ ვნი ლი.

პირ ველ სარ თულ ზეა ას ევე სა სა
მარ თლოს თავ მჯდო მა რის მი სა ღე ბი, 
სა მუ შაო და მო სას ვე ნე ბე ლი ოთ ახ ები.

შე ნო ბის მე ორე სარ თულ ზე გან
თავ სე ბუ ლია ერ თი დარ ბა ზი სის ხლის 
სა მარ თლის საქ მე თა გან სა ხილ ვე
ლად, 2 მო სა მარ თლის და მა თი აპ არ
ატ ებ ის სა მუ შაო ოთ ახ ები.

შე ნო ბის მე სა მე და მე ოთხე სარ თუ ლებ ზე, ის ევე, რო გორც მე ორე სარ თულ ზე გან თავ სე ბუ ლია 
თი თოთი თო სა სა მარ თლო დარ ბა ზი და 22 მო სა მარ თლის და მა თი აპ არ ატ ებ ის სა მუ შაო ოთ ახ ები.

სა სა მარ თლოს შე ნო ბა ში არ სე ბულ სა სა მარ თლო სხდო მის ყვე ლა დარ ბაზს და მა ტე ბი თი, მხო
ლოდ მო სა მარ თლი სათ ვის გან კუთ ვნი ლი შე სას ვლე ლი აქ ვს. პა ტიმ რე ბი სათ ვის და მო უკ იდ ებ ელი 
შე სას ვლე ლე ბი აქ ვთ სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა დარ ბა ზებ საც, რა თა გან სას ჯე ლე ბი მხა რე ებს 
ან პრო ცე სის სხვა მო ნა წი ლე ებს არ შეხ ვდნენ. შე ნო ბა ისეა დაპ რო ექ ტე ბუ ლი, რომ სრუ ლი ად და
ცუ ლია უს აფ რთხო ებ ის ნორ მე ბი, რაც სა ბად რა გო სამ სა ხუ რის მუ შა ობ ას აად ვი ლებს და პა ტიმ რის 
გაქ ცე ვის შე საძ ლებ ლო ბას გა მო რიცხავს.
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შე ნო ბა ისეა დაპ რო ექ ტე ბუ ლი, რომ სხდო მის დარ ბაზ ში მო სა მარ თლე მის თვის გან კუთ ვნი
ლი შე სას ვლე ლით შე დის, გან სას ჯე ლი კი სა ბად რა გო სამ სა ხურს დარ ბაზ ში ისე შეჰ ყავს, რომ იგი 
ვერც მო სა მარ თლეს და ვერც მო ქა ლა ქე ებს ხვდე ბა.

შე ნო ბის ში და და გა რე პე რი მეტ რი მთლი ან ად ვი დე ოკ ამ ერ ებ ის სა შუ ალ ებ ით კონ ტრო ლირ დე ბა.
ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს არ ქი ვი გან თავ სე ბუ ლია შე ნო ბის მე5 სარ თულ ზე, სა დაც 

ინ ახ ება სა სა მარ თლო ში გან ხი ლუ ლი საქ მე ები 2006 წლი დან დღემ დე, ხო ლო 2003 წლის ჩათ ვლით 
ყვე ლა კა ტე გო რი ის საქ მე გა დაგ ზავ ნი ლია სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს სა ერ
თო სა სა მარ თლო ებ ის დე პარ ტა მენ ტის არ ქივ ში. (მის: ქ. თბი ლი სი, ქე თე ვან წა მე ბუ ლის 65, ტელ: 
(995 32) 748158; (995 32) 748162;).
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სა სა მარ თლოს ვებ გვერ დი: 

მო ქა ლა ქე თა მომ სა ხუ რე ბი სა და ინ ფორ მი რე ბი სათ ვის არ სე ბობს ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ
თლოს ვებ გვერ დი, რომ ლის მი სა მარ თია: www.kutaisi.court.gov.ge

ვებ გვერ დის სა შუ ალ ებ ით მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცია მი იღ ონ სა ქა ლა
ქო სა სა მარ თლო ში მიმ დი ნა რე და დას რუ ლე ბუ ლი საქ მე ებ ის, სა სა მარ თლოს სტრუქ ტუ რის, მო სა
მარ თლე ებ ის, სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტე ბის, სა სა მარ თლოს ის ტო რი ის და სა სა მარ თლო ში არ სე ბუ ლი 
სი ახ ლე ებ ის შე სა ხებ. აქ ვე შე უძ ლი ათ გა ეც ნონ სარ ჩე ლის, შე სა გებ ლის, სა აპ ელ აციო შე სა გებ ლის, 
სა კა სა ციო სა ჩივ რის, სა კა სა ციო შე სა გებ ლის ფორ მე ბის ნი მუ შებს. ვებ გვერ დზე მო ცე მუ ლია, რო
გორც სა სა მარ თლოს აპ არ ატ ისა და კან ცე ლა რი ის, ას ევე მო სა მარ თლე თა თა ნა შემ წე ებ ის სამ სა ხუ
რე ობ რი ვი ტე ლე ფო ნე ბი. 

სტა ჟი რე ბა სა სა მარ თლო ში:

ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში სტუ დენ ტი იურ ის ტე ბი სტა ჟი რე ბას სპე ცი ალ ური პროგ
რა მით გა დი ან. სხვა დას ხვა უმ აღ ლე სი სას წავ ლებ ლე ბის იურ იდი ული ფა კულ ტე ტის სტუ დენ ტებს 
სა შუ ალ ება ეძ ლე ვათ, გა ნიმ ტკი ცონ სა მარ თლებ რი ვი ცოდ ნა და პრო ფე სი ული უნ არჩვე ვე ბი. ექ
ვსთვი ანი სტა ჟი რე ბის კურ სის გავ ლის შე საძ ლებ ლო ბა წე ლი წად ში და ახ ლო ებ ით 50 სტუ დენ ტს ეძ
ლე ვა. წარ ჩი ნე ბუ ლე ბი ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში საქ მდე ბი ან. ინ ფორ მა ცია სტა ჟი რე ბის 
გავ ლის წე სის შე სა ხებ მო ცე მუ ლია სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს ვებ გვერ დზე. 
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ხში რად დას მუ ლი შე კითხვე ბი:
◊ რო მელ საქ მე ებს გა ნი ხი ლა ვენ მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლე ები პირ ვე ლი ინ სტან ცი ით?

მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლე ები პირ ვე ლი ინ სტან ცი ით გა ნი ხი ლა ვენ შემ დეგ სა მო ქა ლა ქო 
საქ მე ებს:

•	 ქო ნებ რივ და ვებს, თუ სარ ჩე ლის ფა სი არ აღ ემ ატ ება 2000 ლარს;
•	 უდ ავო და გა მარ ტი ვე ბუ ლი წარ მო ებ ის საქ მე ებს, გარ და შვი ლად აყ ვა ნის, აგ რეთ ვე გა მარ

ტი ვე ბუ ლი წე სით გა დახ დის და ქო ნე ბის უპ ატ რო ნოდ ცნო ბის საქ მე ებ ისა, თუ მოთხოვ ნის 
ან ქო ნე ბის ღი რე ბუ ლე ბა აღ ემ ატ ება 2000 ლარს;

•	 სა ოჯ ახოსა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბი დან გა მომ დი ნა რე და ვებს, გარ და შვი ლად აყ ვა
ნის, მშობ ლის უფ ლე ბის ჩა მორ თმე ვის, მა მო ბის დად გე ნის და გან ქორ წი ნე ბის საქ მე ებ ისა, 
თუ მე უღ ლე ებს შო რის არ სე ბობს და ვა ბავ შვის მი კუთ ვნე ბის თა ობ აზე;

მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლე ები პირ ვე ლი ინ სტან ცი ით გა ნი ხი ლა ვენ შემ დეგ ად მი ნის ტრა
ცი ულ საქ მე ებს:

•	 ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თალ დარ ღვე ვე ბის თა ობ აზე გა მო ტა ნი ლი ინ დი ვი დუ ალ ური ად
მი ნის ტრა ცი ულსა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის კა ნო ნი ერ ებ ის შე სა ხებ; 

•	 სა ხელ მწი ფო სო ცი ალ ური დაც ვის სა კითხის თა ობ აზე;
•	 სა სა მარ თლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბას თან და კავ ში რე

ბით წარ მო შო ბი ლი და ვის თა ობ აზე;
•	 სა ჯა რო სამ სა ხურ ში შრო მი თი ურ თი ერ თო ბი დან წარ მო შო ბილ და ვას თან და კავ ში რე ბით;
•	 მე წარ მის საქ მი ან ობ ის შე მოწ მე ბის შე სა ხებ მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ გა ნოს შუ ამ დგომ ლო ბის 

სა ფუძ ველ ზე ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის თა ობ აზე. 
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•	 შე სა ბა მი სი ფსი ქი ატ რი ული და წე სე ბუ ლე ბის ან სას ჯე ლაღ სრუ ლე ბის და წე სე ბუ ლე ბის ად
მი ნის ტრა ცი ის მი მარ თვის სა ფუძ ველ ზე არ ან ებ აყ ოფ ლო ბი თი ფსი ქი ატ რი ული დახ მა რე ბის 
მიზ ნით პი რის სტა ცი ონ არ ში მო თავ სე ბის შე სა ხებ.

სის ხლის სა მარ თლის წე სით მა გის ტრა ტი მო სა მარ თლე ები იხ ილ ავ ენ: 
•	 ად ამი ან ის კონ სტი ტუ ცი ური უფ ლე ბის შეზღუდ ვის, ბრალ დე ბუ ლის მი მართ აღ კვე თის ღო

ნის ძი ებ ის სა კითხის გა დაწყვე ტის და იძ ულ ებ ით ღო ნის ძი ებ ას თან და კავ ში რე ბულ სხვა სა
კითხებს.

◊ რო გორ გა ვი გო რა სტა დი აზეა ჩე მი საქ მე და რო დის არ ის და ნიშ ნუ ლი პრო ცე სი?
მხა რე ებ სა და მათ წარ მო მად გენ ლებს სა სა მარ თლო უწყე ბით ეც ნო ბე ბათ სა სა მარ თლო სხდო

მის ან ცალ კე ული საპ რო ცე სო მოქ მე დე ბის შეს რუ ლე ბის დრო ისა და ად გი ლის შე სა ხებ. მხა რე ებს 
შე უძ ლი ათ, ას ევე თა ვად მი იღ ონ ინ ფორ მა ცია საქ მის გან ხილ ვის მიმ დი ნა რე ობ ის შე სა ხებ. მას შემ
დეგ, რაც მხა რე თათ ვის სა სა მარ თლოს კან ცე ლა რი ის მეშ ვე ობ ით ცნო ბი ლი გახ დე ბა, თუ რო მელ 
მო სა მარ თლეს გა და ეცა კონ კრე ტუ ლი საქ მე, მათ შე უძ ლი ათ ნე ბის მი ერი ინ ფორ მა ცი ის მი სა ღე ბად 
და უკ ავ შირ დნენ მო სა მარ თლის თა ნა შემ წეს, რო გორც სა სა მარ თლოს შე ნო ბი დან, ას ევე – სა ქა ლა
ქო სა სა მარ თლოს ოფ იცი ალ ური ვებ გვერ დის მეშ ვე ობ ით www.kutaisi.court.gov.ge
◊ რო გორ და ვუ კავ შირ დე მო სა მარ თლის თა ნა შემ წეს? თუ ში და ტე ლე ფონს არ პა სუ ხობს, შე იძ

ლე ბა თუ არა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის გა გე ბა?
სა სა მარ თლოს მი ერ მხა რი სათ ვის გაგ ზავ ნილ სარ ჩელ სა თუ შე სა გებ ლის ას ლს თან ერ თვის 

გზავ ნი ლი, აგ რეთ ვე სა სა მარ თლოს მი ერ გაგ ზავ ნილ უწყე ბა ში მი თი თე ბუ ლია მო სა მარ თლის თა
ნა შემ წის სა ხე ლი და გვა რი, მი სი სამ სა ხუ რის ტე ლე ფო ნის ნო მე რი. სა სა მარ თლოს შე ნო ბა ში სპე
ცი ალ ურ ად გან თავ სე ბულ და ფა ზე გა მოკ რუ ლია სა სა მარ თლოს აპ არ ატ ის, რო გორც სამ სა ხუ რე
ობ რი ვი, ისე – კორ პო რა ცი ული მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის ნომ რე ბიც.
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◊ მაქ ვს თუ არა უფ ლე ბა, შევ ხვდე ან ტე ლე ფო ნით ვე სა უბ რო მო სა მარ თლეს მის წარ მო ებ აში არ
სე ბულ საქ მე ზე?
“სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მო სა მარ თლე ებ თან კო მუ ნი კა ცი ის წე სის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს 

კა ნო ნის მე3 მუხ ლის თა ნახ მად: “საქ მის სა სა მარ თლო ში შეს ვლის მო მენ ტი დან ამ საქ მე ზე გა მო
ტა ნი ლი სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შეს ვლამ დე, აგ რეთ ვე, სის ხლის სა
მარ თლის საქ მის წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის სტა დი აზე, აკ რძა ლუ ლია პრო ცე სის მო ნა წი ლე თა, და
ინ ტე რე სე ბულ პირ თა და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა მო სა მარ თლეს თან კო მუ ნი კა ცია, რო მე ლიც 
და კავ ში რე ბუ ლია კონ კრე ტუ ლი საქ მის ან სა კითხის გან ხილ ვას თან და არ ღვევს სა სა მარ თლოს 
და მო უკ იდ ებ ლო ბის, მი უკ ერ ძო ებ ლო ბი სა და სა სა მარ თლო პრო ცე სის შე ჯიბ რე ბი თო ბის პრინ ცი
პებს”. 
◊ თუ არა სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს მი ღე ბის სა ათ ები? თუ არა – ვის მივ მარ თოთ?

სა მარ თლებ რივ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით მო ქა ლა ქეს შე უძ ლია წე რი ლო ბით მი მარ თოს სა
სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რეს, აპ არ ატ ის უფ როსს ან შე სა ბა მი სი მო სა მარ თლის თა ნა შემ წეს. 
◊ რო გორ გა ვი გო, რო მე ლი სხდო მის დარ ბაზ ში და რო დის ჩა ტარ დე ბა სა სა მარ თლო პრო ცე სი?

სა სა მარ თლოს მი ერ გაგ ზავ ნი ლი უწყე ბით მხა რე ებს შე უძ ლი ათ შე იტყონ, თუ რო მე ლი მო სა
მარ თლე გა ნი ხი ლავს კონ კრე ტულ საქ მეს. რო დის, რო მელ სხდო მა თა დარ ბაზ ში წა რი მარ თე ბა 
პრო ცე სი, აგ რეთ ვე, რა სტა ტუ სით არ ის იგი მოწ ვე ული სხდო მა ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ინ ფორ მა ცია, აგ
რეთ ვე, გან თავ სე ბუ ლია სა სა მარ თლოს ფოიეში არ სე ბულ მო ნი ტო რებ ზე. 
◊ მაქ ვს თუ არა უფ ლე ბა, სარ ჩე ლის შევ სე ბის თა ობ აზე სა სა მარ თლოს მი სა ღებ ში მო ვითხო ვო 

იურ იდი ული კონ სულ ტა ცია? 
სა სა მარ თლოს მი სა ღებ ში და ინ ტე რე სე ბულ პირს შე უძ ლია მი იღ ოს იურ იდი ული კონ სულ ტა ცია 

იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ფორ მე ბის ნი მუ შე ბის შევ სე ბას თან და კავ
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ში რე ბით. სა სა მარ თლო არ გას ცემს კონ სულ ტა ცი ებს იურ იდი ულ სა კითხებ ზე. უფ ასო იურ იდი
ული დახ მა რე ბის მი ღე ბა მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ მხო ლოდ ად ვო კატ თან ან სა ამ ის ოდ სპე ცი ალ
იზ ირ ებ ულ რო მე ლი მე არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი აში. სა სა მარ თლოს თა ნამ შრო მე ლი არ არ ის 
ვალ დე ბუ ლი, და ეხ მა როს მხა რეს სარ ჩე ლის ფორ მის შევ სე ბა ში, თუმ ცა სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო 
კო დექ სის თა ნახ მად, სა სა მარ თლოს კან ცე ლა რია ვალ დე ბუ ლია, შე ამ ოწ მოს სარ ჩე ლი სა და გან
ცხა დე ბის ფორ მა ლუ რი (და არა ში ნა არ სობ რი ვი) მხა რე და ფორ მა ლუ რი უზ უს ტო ბის აღ მო ჩე ნის 
შემ თხვე ვა ში სარ ჩე ლი სა და გან ცხა დე ბის შე მომ ტანს მი უთ ით ოს უზ უს ტო ბა ზე. 
◊ მხა რე ებ ის მოთხოვ ნით შე იძ ლე ბა თუ არა პრო ცე სის ნა ად რე ვად და ნიშ ვნა და რა შემ თხვე ვა ში?

მხა რე ებ ის თხოვ ნით სხდო მის ნა ად რე ვად და ნიშ ვნა არ შე იძ ლე ბა, ვი ნა იდ ან მხო ლოდ საქ
მის მწარ მო ებ ელი ორ გა ნო – სა სა მარ თლოა უფ ლე ბა მო სი ლი, და ნიშ ნოს სხდო მა კა ნო ნით გან
საზღვრულ ვა და ში. 
◊ რო გორ ნა წილ დე ბა საქ მე მო სა მარ თლე ებს შო რის? შე იძ ლე ბა თუ არა მო ვითხო ვო საქ მის გა და

ცე მა კონ კრე ტუ ლი მო სა მარ თლი სათ ვის? 
“სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში საქ მე თა გა ნა წი ლე ბი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სხვა მო სა მარ თლი

სათ ვის და კის რე ბის წე სის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, სის ხლის, სა მო ქა ლა ქო 
და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ები და სხვა მა სა ლე ბი მო სა მარ თლე თა შო რის ნა წილ
დე ბა სა სა მარ თლო ში საქ მის შე მოს ვლის თან მიმ დევ რო ბის მი ხედ ვით. სა სა მარ თლოს საქ მე ებ ის 
გა ნა წი ლე ბის მიზ ნით, მო სა მარ თლე თა რი გი თო ბას გან საზღვრავს სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა
რე მო სა მარ თლის გვა რის პირ ვე ლი, ხო ლო იგ ივე ობ ის შემ თხვე ვა ში – მომ დევ ნო ას ოს მი ხედ ვით. 
შე მოს ვლის რი გით ყო ვე ლი მომ დევ ნო საქ მე გა და ეც ემა რი გი თო ბით მომ დევ ნო მო სა მარ თლეს. 
მო სა მარ თლე თა რა ოდ ენ ობ ის შეც ვლის შემ თხვე ვა ში თავ მჯდო მა რე ვალ დე ბუ ლია, ხე ლახ ლა გან
საზღვროს მო სა მარ თლე თა რი გი თო ბა. კა ნონ მდებ ლო ბით და უშ ვე ბე ლია რო მე ლი მე კონ კრე ტულ 
მო სა მარ თლე ზე გა ნა წი ლე ბის მოთხოვ ნა. 
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◊ რა შემ თხვე ვა ში და პრო ცე სის რო მელ სტა დი აზე შე მიძ ლია მო სა მარ თლის აც ილ ება? 
სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში: მხა რე ებს შე უძ ლი ათ, წე რი ლო

ბით გა ნაცხა დონ აც ილ ება, რო მე ლიც უნ და იყ ოს მო ტი ვი რე ბუ ლი და გა კეთ დეს საქ მის წი ნას
წა რი გან ხილ ვი სათ ვის მომ ზა დე ბის დროს. აც ილ ებ ის თა ობ აზე შემ დგო მი გან ცხა დე ბა და იშ ვე ბა 
მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ აც ილ ებ ის სა ფუძ ვე ლი იმ პი რი სათ ვის, რო მე ლიც აც ილ ებ ას მო
ითხოვს, ცნო ბი ლი გახ და ან წარ მო იშ ვა მთა ვა რი სხდო მის დაწყე ბის შემ დეგ. ას ეთ შემ თხვე ვა ში 
გან ცხა დე ბა აც ილ ებ ის შე სა ხებ და საშ ვე ბია მხა რე თა პა ექ რო ბამ დე. მო სა მარ თლის აც ილ ებ ის სა
ფუძ ვლე ბია: 

•	 მო სა მარ თლე, რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობ და საქ მის გან ხილ ვა ში, ვერ მი იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას 
ამ საქ მის გან ხილ ვა ში სხვა ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში;

•	 სა მო ქა ლა ქო საქ მის გან მხილ ვე ლი სა სა მარ თლოს შე მად გენ ლო ბა ში არ შე იძ ლე ბა შე დი ოდ
ნენ პი რე ბი, რომ ლე ბიც ერ თმა ნე თის ახ ლო ნა თე სა ვე ბი არი ან, ხო ლო თუ მათ შო რის ას ეთი 
ნა თე სა ვე ბი მა ინც აღ მოჩ ნდე ბი ან, ის ინი ჩა მო აც ილ ონ საქ მის გან ხილ ვას;

მო სა მარ თლემ ას ევე არ შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს საქ მე ან მო ნა წი ლე ობა მი იღ ოს საქ მის გან
ხილ ვა ში, თუ ის:

•	 ამ საქ მე ში თვი თონ წარ მო ად გენს მხა რეს ან მას ამა თუ იმ მხა რეს თან სა ერ თო უფ ლე ბე ბი 
ან ვალ დე ბუ ლე ბე ბი აკ ავ ში რებს;

•	 ამ საქ მის ად რინ დელ გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ობ და მოწ მედ, ექ სპერ ტად, სპე ცი ალ ის ტად, 
თარ ჯიმ ნად, წარ მო მად გენ ლად ან სა სა მარ თლო სხდო მის მდივ ნად; 

•	 მხა რის ან მი სი წარ მო მად გენ ლის ნა თე სა ვია;
•	 პი რა დად, პირ და პირ ან არ აპ ირ და პირ და ინ ტე რე სე ბუ ლია საქ მის შე დე გით ან თუ არ ის სხვა 

ის ეთი გა რე მო ება, რო მე ლიც ეჭ ვს იწ ვევს მის მი უკ ერ ძო ებ ლო ბა ში. 
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ნა თე სა ვე ბად ით ვლე ბი ან: 
ა) მე უღ ლე;
ბ) და ნიშ ნუ ლი;
გ) პირ და პი რი ხა ზის ნა თე სა ვი;
დ) დაძმა;
ე) დის შვი ლე ბი და ძმის შვი ლე ბი;
ვ) მშობ ლე ბის დაძმე ბი;
ზ) და ნა თე სა ვე ბუ ლე ბი (მოყ ვრე ბი);
თ) პი რე ბი, რომ ლე ბიც ხან გრძლი ვი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ოჯ ახ ური ურ თი ერ თო ბე ბით არი ან 

და კავ ში რე ბულ ნი;
სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში — სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის 

თა ნახ მად, მო სა მარ თლე, ნა ფი ცი მსა ჯუ ლი, პრო კუ რო რი, გა მომ ძი ებ ელი ან სა სა მარ თლო სხდო
მის მდი ვა ნი მო ნა წი ლე ობ ას ვერ მი იღ ებს სის ხლის სა მარ თლის საქ მის წარ მო ებ აში თუ:

•	 კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით არ იყო თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ნუ ლი ან არ ჩე ული; 
•	 ამ საქ მე ში მო ნა წი ლე ობს ან მო ნა წი ლე ობ და, რო გორც ბრალ დე ბუ ლი, ად ვო კა ტი, და ზა რა

ლე ბუ ლი, ექ სპერ ტი, თარ ჯი მა ნი ან მოწ მე; 
•	 არ ის ბრალ დე ბუ ლის, ად ვო კა ტის, და ზა რა ლე ბუ ლის ოჯ ახ ის წევ რი ან ახ ლო ნა თე სა ვი; 
•	 ის ინი ერ თმა ნე თის ოჯ ახ ის წევ რე ბი ან ახ ლო ნა თე სა ვე ბი არი ან; 
•	 არ სე ბობს სხვა გა რე მო ება, რო მე ლიც სა ეჭ ვოს ხდის მის ობი ექ ტუ რო ბა სა და მი უკ ერ ძო ებ

ლო ბას. 
•	 მო სა მარ თლე ვერ მი იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას სის ხლის სა მარ თლის საქ მის არ სე ბით გან ხილ

ვა ში, თუ იგი ამ საქ მე ში მო ნა წი ლე ობ და, რო გორც გა მომ ძი ებ ელი, პრო კუ რო რი, წი ნა სა
სა მარ თლო სხდო მის, პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის, სა აპ ელ აციო ან სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს 
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მო სა მარ თლე ან სა სა მარ თლო სხდო მის მდი ვა ნი. ეს წე სი ვრცელ დე ბა იმ მო სა მარ თლე ზე, 
რო მე ლიც მო ნა წი ლე ობ და სის ხლის სა მარ თლის საქ მის ახ ლად გა მოვ ლე ნილ გა რე მო ებ ათა 
გა მო გან ხილ ვა ში. 

•	 მო სა მარ თლე ვერ მი იღ ებს მო ნა წი ლე ობ ას მის მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო 
შე ტა ნი ლი სა ჩივ რის გან ხილ ვა ში. 

მხა რე ებს შე უძ ლი ათ, მო სა მარ თლის სა თათ ბი რო ოთ ახ ში გას ვლამ დე და აყ ენ ონ მო სა მარ თლის 
აც ილ ებ ის სა კითხი პრო ცე სის ნე ბის მი ერ ეტ აპ ზე. სის ხლის, სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა
მარ თალ წარ მო ებ აში მო სა მარ თლის აც ილ ებ ის სა კითხის და ყე ნე ბა მხა რე ებს შე უძ ლი ათ მხო ლოდ 
ჩა მოთ ვლი ლი სა ფუძ ვლე ბით. სხვა სა ფუძ ვლით მო სა მარ თლის აც ილ ებ ის სა კითხის და ყე ნე ბა და
უშ ვე ბე ლია.
◊ რა შე დე გი ექ ნე ბა არ ას რუ ლი სარ ჩე ლის წარ დგე ნას (მა გა ლი თად, თუ სარ ჩელს არ და ვურ თე 

ქვი თა რი ბა ჟის გა და უხ დე ლო ბის შე სა ხებ?) 
თუ სარ ჩე ლი არ აკ მა ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 177ე და 

178ე მუხ ლში მი თი თე ბულ მოთხოვ ნებს, სა სა მარ თლო გა მო იტ ანს გან ჩი ნე ბას ხარ ვე ზის შევ სე ბის 
შე სა ხებ ან სარ ჩე ლის (გან ცხა დე ბის) წარ მო ებ აში მი ღე ბა ზე უარ ის თქმის შე სა ხებ. 
◊ რამ დენ დღე ში მი ვი ღებ გა ნა ჩენს, გან ჩი ნე ბას და გა დაწყვე ტი ლე ბას? 

სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში გა დაწყვე ტი ლე ბის (გან ჩი ნე ბის) სა
რე ზო ლუ ციო ნა წი ლის გა მოცხა დე ბი დან 14 დღის ვა და ში სა სა მარ თლო ამ ზა დებს და სა ბუ თე ბულ 
გა დაწყვე ტი ლე ბას მხა რე თათ ვის გა და სა ცე მად. თა ვი ან თი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე მხა რე ებს 
გა და ეც ემ ათ სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბის ას ლე ბი არა უგ ვი ან ეს 3 დღი სა გან ცხა დე ბის შე მო
ტა ნი დან.

სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში – სა ქარ თველს სსსკის თა ნახ მად, გა ნა ჩე ნის გა მოცხა დე ბი დან 
არა უგ ვი ან ეს 5 დღეღა მი სა, ხო ლო რთულ, მრა ვალ ტო მი ან ან მრა ვა ლი პი რის საქ მე ზე – არა უგ ვი
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ან ეს 14 დღეღა მი სა. გა ნა ჩე ნის ას ლი უნ და გა და ეც ეს სა ხელ მწი ფო ბრალ მდე ბელს და მსჯავ რდე
ბულს ან გა მარ თლე ბულს. პრო ცე სის სხვა მო ნა წი ლეს გა ნა ჩე ნის ას ლი მი სი მოთხოვ ნით გა და ეც
ემა იმ ავე ვა და ში.
◊ გა დაწყვე ტი ლე ბის გან მარ ტე ბის შე სა ხებ ვის უნ და მივ მარ თო?

გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მომ ტან სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა აქ ვს, მხა რე თა ან აღ მას რუ ლებ ლის გან
ცხა დე ბით, გა დაწ ვყვე ტი ლე ბის აღ სრუ ლე ბის ხელ შეწყო ბის მიზ ნით გან მარ ტოს გა დაწყვე ტი ლე ბა 
სა რე ზო ლუ ციო ნა წი ლის შე უც ვლე ლად მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ გა დაწყვე ტი ლე ბის სა რე ზო
ლუ ციო ნა წი ლის ში ნა არ სი ბუნ დო ვა ნია. გან ცხა დე ბის შე ტა ნა გა დაწყვე ტი ლე ბის გან მარ ტე ბის შე
სა ხებ და საშ ვე ბია, თუ გა დაწყვე ტი ლე ბა ჯერ არ არ ის აღ სრუ ლე ბუ ლი და არ გა სუ ლა ვა და, რომ
ლის გან მავ ლო ბა შიც გა დაწყვე ტი ლე ბა შე იძ ლე ბა აღ სრულ დეს. 
◊ რო გორ შე იძ ლე ბა გა ვეც ნო გან სა ხილ ველ საქ მეს? მაქ ვს თუ არა უფ ლე ბა, გა ვეც ნო საქ მე ში არ

სე ბულ ყვე ლა მა სა ლას? სად და რო გორ გა და ვი ღო მა სა ლის ას ლე ბი?
მხა რე ებს უფ ლე ბა აქ ვთ, გა ეც ნონ საქ მის მა სა ლებს, გა აკ ეთ ონ ამ ონ აწ ერი საქ მის მა სა ლე ბი

დან, გა და იღ ონ ას ლე ბი, რის თვი საც წე რი ლო ბი თი გან ცხა დე ბით უნ და მი მარ თონ სა სა მარ თლოს. 
საქ მის მა სა ლე ბის გაც ნო ბა სა და ას ლე ბის გა და ღე ბას უზ რუნ ველ ყოფს სა სა მარ თლო. “სა ჯა რო ინ
ფორ მა ცი ის ას ლის გა და ღე ბის მო საკ რებ ლის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, სა ჯა რო 
ინ ფორ მა ცი ის ას ლის გა და ღე ბის მო საკ რე ბე ლი შე ად გენს: 

ა) A4 და A5 ფორ მა ტის ქა ღალ დის ქსე რო ას ლი — ერ თი გვერ დი – 0,05 ლარს;
ბ) ლა ზე რულ პრინ ტერ ზე ამ ობ ეჭ დვა – ერ თი გვერ დი – 0,10 ლარს;
გ) კომ პაქ ტურ დის კზე ინ ფორ მა ცი ის ჩა წე რა – 1 დის კი – 2,65 ლარს;
დ) დის კე ტა ზე ინ ფორ მა ცი ის ჩა წე რა – 1 დის კე ტა – 1,3 ლარს; 
ე) ინ ფორ მა ცი ის ჩა წე რა ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნის ვი დე ოკ ას ეტ აზე – 1 სა ათი 2,75 ლარს;
ვ) ინ ფორ მა ცი ის ჩა წე რა ინ ფორ მა ცი ის მოთხოვ ნის აუდი ოდ ის კე ტა ზე – 1 სა ათი – 0,50 ლარს. 
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◊ რო გორ ხდე ბა სა არ ქი ვო საქ მე ებ ის გაც ნო ბა და ას ლე ბის გა და ღე ბა? საქ მე ში არ ამ ონ აწ ილე 
პირს შე უძ ლია თუ არა სა არ ქი ვო საქ მის გაც ნო ბა, ას ლე ბის გა და ღე ბა?
სა არ ქი ვო მა სა ლე ბის გაც ნო ბა და გა და ღე ბა (სხვა პი რი სათ ვის) ხდე ბა წე რი ლო ბი თი მოთხოვ

ნის სა ფუძ ველ ზე, სა სა მარ თლოს ნე ბარ თვით და გა იც ემა და მუ შა ვე ბუ ლი სა ხით, თა ნახ მად, სა ქარ
თვე ლოს ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი ული კო დექ სი სა.
◊ რა ტომ არ შე იძ ლე ბა, უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ ხელ მო წე რამ დე შე ნიშ ვნე ბი სათ ვის მხა რე გა

ეც ნოს სხდო მის ოქ მს? 
ნე ბის მი ერი დო კუ მენ ტი, მათ შო რის სხდო მის ოქ მი, იურ იდი ული ძა ლის მქო ნეა უფ ლე ბა მო სი

ლი პი რის ხელ მო წე რის შე დეგ. ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, მხა რის მი ერ სხდო მის ოქ მის 
გაც ნო ბა შე ნიშ ვნე ბის გა სა კე თებ ლად შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ სა სა მარ თლოს სხდო მის მდივ ნის 
და სხდო მის თავ მჯდო მა რის (მო სა მარ თლის) ხელ მო წე რის შემ დეგ სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ
ზე 5 დღეღა მის გან მავ ლო ბა ში, ხო ლო სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე ებ ზე – 3 დღეღა
მის გან მავ ლო ბა ში. 
◊ რა ვა და ში მი ექ ცე ვა აღ სას რუ ლებ ლად საქ მე?

სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში გა დაწყვე ტი ლე ბის იძ ულ ებ ითი აღ
სრუ ლე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ მი სი კა ნო ნი ერი ძა ლა ში შეს ვლის შემ დეგ. გარ და ამ ისა, გა დაწყვე
ტი ლე ბა შე იძ ლე ბა აღ სრულ დეს და უყ ოვ ნებ ლივ.
◊ შე იძ ლე ბა თუ არა დაწყე ბულ პრო ცეს ზე შეს ვლა?

დაწყე ბულ სა სა მარ თლო პრო ცეს ზე შეს ვლა არ შე იძ ლე ბა.
◊ რა სა ხის იძ ულ ებ ითი ღო ნის ძი ებ ები გა მო იყ ენ ება სხდო მა ზე წეს რი გის დამ რღვე ვი პი რის მი

მართ?
სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სის და სა მო ქა ლა ქო სა მარ თლის საპ

რო ცე სო კო დექ სის 212ე მუხ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა სა მარ თლო ში წეს რი გის დამ რღვე ვის 
17

პა სუ ხის მგებ ლო ბის ზო მე ბი, კერ ძოდ, თუ პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ან სხდო მა ზე დამ სწრე პი რი არ
ღვევს წეს რიგს, არ ემ ორ ჩი ლე ბა სხდო მის თავ მდჯო მა რის გან კარ გუ ლე ბას ან გა მო ხა ტავს სა სა
მარ თლო სად მი უპ ატ ივ ცე მუ ლო ბას, მას სხდო მის თავ მჯდო მა რე გან კარ გუ ლე ბით აჯ არ იმ ებს 50
დან 500 ლა რამ დე ოდ ენ ობ ით, (სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სით ჯა რი მის ოდ ენ ობა 
50დან 5000 ლა რამ დეა გან საზღვრუ ლი) აძ ევ ებს სა სა მარ თლოს სხდო მის დარ ბა ზი დან ან აპ ატ იმ
რებს 30 დღემ დე ვა დით. 
◊ მხა რის, რო გორც სა პა ტიო, ისე არ ას აპ ატიო მი ზე ზით გა მო უცხა დებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში შე იძ

ლე ბა თუ არა მინ დო ბი ლო ბით მი სი ახ ლობ ლის პრო ცეს ზე გა მოცხა დე ბა? 
სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში მხა რეს უფ ლე ბა აქ ვს, თა ვი სი საქ

მე სა სა მარ თლო ში აწ არ მო ოს წა მო მად გენ ლის მეშ ვე ობ ით. წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა 
უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად გა ცე მულ და გა ფორ მე ბულ მინ
დო ბი ლო ბა ში. მო ქა ლა ქე თა მი ერ გა ცე მუ ლი მინ დო ბი ლო ბე ბი და მოწ მე ბუ ლი უნ და იყ ოს სა მო ქა
ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 96ე მუხ ლის დაც ვით. პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში არ არ ის 
სა ვალ დე ბუ ლო, წარ მო მად გე ნე ლი იყ ოს ად ვო კა ტი. ამ ას თან, სა სა მარ თლოს შე უძ ლია უარი თქვას 
იმ პი რის პრო ცეს ში წარ მო მად გენ ლად დაშ ვე ბა ზე, რო მე ლიც არ არ ის ად ვო კა ტი, თუ მი იჩ ნევს, 
რომ ამ უკ ან ას კნელს არ გა აჩ ნია საკ მა რი სი მო ნა ცე მე ბი იმ ის ათ ვის, რომ წარ მო ად გი ნოს მხა რე და 
და იც ვას მი სი უფ ლე ბე ბი. სა აპ ელ აციო და სა კა სა ციო ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ებ ში წარ მო მად გე
ნე ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს ად ვო კა ტი. 

სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში – სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სი არ 
ით ვა ლის წი ნებს მხა რის მი ერ სა პა ტიო მი ზე ზით გა მო უცხა დებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში მინ დო ბი ლო
ბით მი სი ახ ლობ ლის პრო ცეს ზე გა მოცხა დე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.
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◊ აუც ილ ებ ელია თუ არა ად ვო კა ტის მო ნა წი ლე ობა? შე იძ ლე ბა თუ არა პრო ცე სის ნე ბის მი ერ სტა
დი აზე უფ ლე ბის დაც ვა ად ვო კა ტის სა შუ ალ ებ ით?
სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში სა სა მარ თლო პრო ცე სი სათ ვის ად

ვო კა ტის აყ ვა ნა აუც ილ ებ ელი არ არ ის, თუ მო ქა ლა ქე მი იჩ ნევს, რომ მას გა აჩ ნია საკ მა რი სი ცოდ ნა 
იმ ის ათ ვის, რა თა სა თა ნა დოდ და იც ვას სა კუ თა რი უფ ლე ბე ბი. პრო ცე სის ნე ბის მი ერ სტა დი აზე შე
საძ ლე ბე ლია უფ ლე ბის დაც ვა ად ვო კა ტის სა შუ ალ ებ ით. პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში არ 
არ ის სა ვალ დე ბუ ლო, წარ მო მად გე ნე ლი იყ ოს ად ვო კა ტი. ამ ას თან, სა სა მარ თლოს შე უძ ლია უარი 
თქვას იმ პი რის პრო ცეს ში წარ მო მად გენ ლად დაშ ვე ბა ზე, რო მე ლიც არ არ ის ად ვო კა ტი, თუ მი იჩ
ნევს, რომ ამ უკ ან ას კნელს არ გა აჩ ნია საკ მა რი სი მო ან აც ემ ები იმ ის ათ ვის, რომ წარ მო ად გი ნოს 
მხა რე და და იც ვას მი სი უფ ლე ბე ბი. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პი რი გა დაწყვეტს, რომ სა აპ ელ აციო და 
სა კა სა ციო ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ებ ში თა ვი სი ინ ტე რე სე ბი და იც ვას წარ მო მად გენ ლის მეშ ვე
ობ ით, წარ მო მად გე ნე ლი შე იძ ლე ბა იყ ოს მხო ლოდ ად ვო კა ტი.

სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში ად ვო კატს ირ ჩევს ბრალ დე ბუ ლი ან ბრალ დე ბუ ლის ნე ბის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, – მი სი ახ ლო ნა თე სა ვი ან სხვა პი რი. გა მომ ძი ებ ელს, პრო კუ რორს, მო სა მარ თლეს 
უფ ლე ბა არა აქ ვთ, რე კო მენ და ცია გა უწი ონ რო მე ლი მე ად ვო კატს. ბრალ დე ბუ ლი (მი სი ახ ლო ნა თე
სა ვი, სხვა პი რი) და ად ვო კა ტი თა ვი ანთ ურ თი ერ თო ბებს აწ ეს რი გე ბენ შე თან ხმე ბის სა ფუძ ველ ზე. 

ბრალ დე ბულს უფ ლე ბა აქ ვს, უარი თქვას ად ვო კა ტის მომ სა ხუ რე ბა ზე და და მო უკ იდ ებ ლად და
იც ვას თა ვი, რის თვი საც მას უნ და მი ეც ეს საკ მა რი სი დრო და სა შუ ალ ება. ბრალ დე ბულს არ შე
უძ ლია უარი თქვას ად ვო კა ტის მომ სა ხუ რე ბა ზე, თუ არ სე ბობს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო 
კო დექ სით დად გე ნი ლი სა ვალ დე ბუ ლო დაც ვის შემ თხვე ვა.
სა ვალ დე ბუ ლოა ბრალ დე ბულს ჰყავ დეს ად ვო კა ტი: 

•	 თუ არ ას რულ წლო ვა ნია; 
•	 თუ არ იც ის სის ხლის სა მარ თლის პრო ცე სის ენა; 19

•	 თუ აქ ვს ფი ზი კუ რი ან ფსი ქი კუ რი ნაკ ლი, რაც ხელს უშ ლის მის მი ერ სა კუ თა რი დაც ვის 
გან ხორ ცი ელ ებ ას; 

•	 თუ გა მო ტა ნი ლია გან ჩი ნე ბა (დად გე ნი ლე ბა) სა სა მარ თლოფსი ქი ატ რი ული ექ სპერ ტი ზის 
და ნიშ ვნის შე სა ხებ; 

•	 თუ ჩა დე ნი ლი ქმე დე ბი სათ ვის სა ქარ თვე ლოს სის ხლის სა მარ თლის კო დექ სით გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია პა სუ ხის მგებ ლო ბა უვ ადო თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის სა ხით; 

•	 თუ მას თან მიმ დი ნა რე ობს მო ლა პა რა კე ბა საპ რო ცე სო შე თან ხმე ბის და დე ბის თა ობ აზე; 
•	 თუ სის ხლის სა მარ თლის საქ მეს იხ ილ ავს ნა ფიც მსა ჯულ თა სა სა მარ თლო; 
•	 თუ თავს არ იდ ებს სა მარ თალ დამ ცავ ორ გა ნო ში გა მოცხა დე ბას;
•	 თუ გა აძ ევ ეს სა სა მარ თლო სხდო მის დარ ბა ზი დან; 
•	 თუ არა იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პი რია;
•	 ამ კო დექ სით პირ და პირ გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში.

სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია დაც ვა სა ხელ მწი ფოს 
ხარ ჯზე. დაც ვის ხარ ჯებს სა ხელ მწი ფო გა იღ ებს, თუ: 

•	 გა დახ დი სუ უნ არო ბრალ დე ბუ ლი მო ითხოვს ად ვო კა ტის და ნიშ ვნას; 
•	 არ სე ბობს სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კო დექ სით დად გე ნი ლი სა ვალ დე ბუ ლო დაც

ვის შემ თხვე ვა და სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ში არ მო ნა წი ლე ობს ბრალ დე ბუ ლის მი ერ აყ
ვა ნი ლი ად ვო კა ტი (დაც ვა შე თან ხმე ბით).

◊ რო გორ შე ვი ტა ნო სარ ჩე ლი და რა დო კუ მენ ტე ბი უნ და და ვურ თო მას? 
1. სა სა მარ თლო ში სარ ჩე ლის (გან ცხა დე ბის) შე ტა ნა რე გუ ლირ დე ბა სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა

ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 177ე მუხ ლის მი ხედ ვით. კერ ძოდ, საქ მე პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა
სა მარ თლო ში აღ იძ ვრე ბა სარ ჩე ლით, ხო ლო ამ კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვებ ში 
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— გან ცხა დე ბით. სარ ჩე ლი (გან ცხა დე ბა) შედ გე ნი ლი უნ და იყ ოს წე რი ლო ბი თი ფორ მით, რო გორც 
წე სი, ნა ბეჭ დი სა ხით და უნ და პა სუ ხობ დეს ამ კო დექ სით დად გე ნილ მოთხოვ ნებს და სა ქარ თვე
ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დამ ტკი ცე ბუ ლი ფორ მის ნი მუშს. სა სა მარ თლო ში შე მო
ტა ნი ლი სარ ჩე ლი (გან ცხა დე ბა) ას ევე უნ და ექ ვემ დე ბა რე ბო დეს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ
სის 178ე მუხ ლში მი თი თე ბულ მოთხოვ ნებს, ანუ სარ ჩელ ში უნ და აღ ინ იშ ნოს: 

ა) სა სა მარ თლოს და სა ხე ლე ბა, რო მელ შიც შე აქ ვთ სარ ჩე ლი; 
ბ) მო სარ ჩე ლის, მი სი წარ მო მად გენ ლის (თუ სარ ჩე ლი შე აქ ვს წარ მო მად გე ნელს), მო პა სუ ხის, 

მოწ მის, სხდო მა ზე მო საწ ვე ვი სხვა პი რის სა ხე ლი, გვა რი (სა ხელ წო დე ბა), ძი რი თა დი მი სა
მარ თი (ფაქ ტობ რი ვი ად გილ სამ ყო ფე ლი), აგ რეთ ვე არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში ალ ტერ ნა ტი
ული მი სა მარ თი, სა მუ შაო ად გი ლის მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნი, მათ შო რის, მო ბი ლუ რი, ელ ექ
ტრო ნუ ლი ფოს ტა, ფაქ სი; სარ ჩელ ში შე საძ ლოა მო სარ ჩე ლემ ან მის მა წარ მო მად გე ნელ მა 
ას ევე მი უთ ით ოს სა კონ ტაქ ტო პი რის მო ნა ცე მე ბი; 

გ) და ვის სა გა ნი;
დ) სარ ჩე ლის ფა სი; 
ე) კონ კრე ტუ ლი ფაქ ტე ბი და გა რე მო ებ ები, რომ ლებ ზე დაც მო სარ ჩე ლე ამ ყა რებს თა ვის 

მოთხოვ ნებს;
ვ) მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც ად ას ტუ რებს მო სარ ჩე ლის მი ერ მი თი თე ბულ გა რე მო ებ ებს;
ზ) მო სარ ჩე ლის მოთხოვ ნა; 
თ) სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი, რომ ლებ ზე დაც მო სარ ჩე ლე ამ ყა რებს თა ვის მოთხოვ ნებს; 
ი) არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში, მო სარ ჩე ლის შუ ამ დგომ ლო ბე ბი: 

I. სა სა მარ თლომ და ავ ალ ოს მო პა სუ ხეს იმ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა წარ მოდ გე ნა, რომ ლე ბიც 
მას თან ინ ახ ება და რომ ლებ ზე დაც მო სარ ჩე ლე ამ ყა რებს თა ვის მოთხოვ ნებს; 

II. სა სა მარ თლომ მის ცეს მი თი თე ბა შე სა ბა მის და წე სე ბუ ლე ბებს, რა თა მათ წა რუდ გი ნონ 
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სა სა მარ თლოს ყვე ლა ის წე რი ლო ბი თი თუ ნივ თი ერი სა ბუ თი და მა სა ლა, რომ ლებ საც 
შე უძ ლი ათ და ად ას ტუ რონ სარ ჩელ ში აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ ები და რო მელ თა გა ცე მა
ზე დაც არ ამ არ თლზო მი ერ ად უთხრეს უარი მო სარ ჩე ლეს; 

III. სა სა მარ თლომ დრო ულ ად შე ატყო ბი ნოს და სა სა მარ თლო სხდო მა ზე გა მო იძ ახ ოს მოწ
მე ები, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ და ად ას ტუ რონ სარ ჩელ ში აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ებ ები;

IV. ვინ შე იძ ლე ბა ჩა ებ ას პრო ცეს ში თა ნა მო ნა წი ლედ ან მე სა მე პი რად;
V. სხვა სა ხის შუ ამ დგომ ლო ბე ბი; 

კ) სარ ჩე ლი სათ ვის დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ნუს ხა;
ლ) ამ კო დექ სის 180ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იურ იდი ული ინ ტე რე სი, თუ აღ ძრუ ლია 

აღი არ ებ ითი სარ ჩე ლი;
მ) მო სარ ჩე ლის მო საზ რე ბა საქ მის ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე გან ხილ ვის თა ობ აზე.

2. სარ ჩელს უნ და და ერ თოს წარ მო მად გენ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი დო კუ
მენ ტი, თუ სარ ჩე ლი სა სა მარ თლო ში შე აქ ვს წარ მო მად გე ნელს.

3. მო სარ ჩე ლე ვალ დე ბუ ლია, სარ ჩელს და ურ თოს მას ში მი თი თე ბუ ლი ყვე ლა მტკი ცე ბუ ლე ბა. 
თუ მო სარ ჩე ლეს სა პა ტიო მი ზე ზით არ შე უძ ლია სარ ჩელ თან ერ თად მტკი ცე ბუ ლე ბა თა წარ დგე ნა, 
იგი ვალ დე ბუ ლია, ამ ის შე სა ხებ მი უთ ით ოს სარ ჩელ ში. მო სარ ჩე ლე უფ ლე ბა მო სი ლია, მტკი ცე ბუ
ლე ბა თა წარ დგე ნი სათ ვის მო ითხო ვოს გო ნივ რუ ლი ვა და. 

4. მო სარ ჩე ლე, მი სი წარ მო მად გე ნე ლი (თუ სარ ჩე ლი შე აქ ვს წარ მო მად გე ნელს) ვალ დე ბუ ლია, 
ზუს ტად მი უთ ით ოს სარ ჩელ ში სა კუ თა რი, მო პა სუ ხის, მოწ მის, ას ევე სხდო მა ზე მო საწ ვე ვი სხვა 
პი რის მი სა მარ თე ბი. 

5. სარ ჩელს ხელს აწ ერს მო სარ ჩე ლე ან მი სი უფ ლე ბა მო სი ლი წარ მო მად გე ნე ლი.
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 კე თი ლი იყ ოს თქვე ნი მობ რძა ნე ბა ქუ თა ის ის სააპელაციო სა სა მარ თლო ში!
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ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს ად გი ლი სა სა მარ თლო სის ტე მა ში

ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო, სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სამ სა ფე ხუ რი ან სა სა მარ თლო 
სის ტე მა ში შე მა ვა ლი მე ორე ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოა, რო მე ლიც წმინ და სა აპ ელ აციო ინ სტან
ცი ის სა სა მარ თლოდ 2005 წელს ჩა მო ყა ლიბ და. ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო გა ნი ხი ლავს 
სა აპ ელ აციო სა ჩივ რებს რაიონული და სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ მი ღე ბულ გა დაწყვე ტი
ლე ბებ ზე. სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს იურ ის დიქ ცია გან საზღვრუ ლია “რაიონული (სა ქა ლა ქო), 
თბი ლი სი სა და ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ებ ის შექ მნის, მა თი სა მოქ მე დო ტე რი ტო რი
ისა და მო სა მარ თლე თა რა ოდ ენ ობ ის გან საზღვრის შე სა ხებ” სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი 
საბ ჭოს 2007 წლის 09 აგ ვის ტოს №1/1502007 გა დაწყვე ტი ლე ბის 59ე მუხ ლით, რო მე ლიც მო
იც ავს აბ აშ ის, ამ ბრო ლა ურ ის, ბაღ და თის, გა ლიგულ რიფ ში სა და ოჩ ამ ჩი რეტყვარ ჩე ლის, ვა ნის, 
ზეს ტა ფო ნის, ზუგ დი დის, ლენ ტე ხის, მარ ტვი ლის, მეს ტი ის, ოზ ურ გე თის, სამ ტრე დი ის, საჩხე რის, 
სე ნა კის, ტყი ბუ ლის, ჩხო როწყუს, ცა გე რის, წა ლენ ჯი ხის, წყალ ტუ ბოს, ხელ ვა ჩა ურ ის, ხო ბი სა და 
ხო ნის რაიონულ და ბა თუ მის, ფო თი სა და ქუ თა ის ის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ებ ის სა მოქ მე დო ტე
რი ტო რი ებს. ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში მო სა მარ თლე თა რა ოდ ენ ობა გან საზღვრუ
ლია 34 მო სა მარ თლით. 

საქ მე თა გან ხილ ვის დროს სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ხელ მძღვა ნე ლობს დის პო ზი ცი ურ ობ ის, 
შე ჯიბ რე ბი თო ბის და სა მარ თლი ან ობ ის პრინ ცი პე ბით.
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სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს ორ გა ნი ზა ცია და სტრუქ ტუ რა
მხა რე თა სა აპ ელ აციო სა ჩივ რე ბის სა ფუძ ველ ზე რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო ებ იდ ან 

საქ მე ები გან სა ხილ ვე ლად იგ ზავ ნე ბა სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში, რომ ლე ბიც რე გის ტრირ დე ბა 
სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს კან ცე ლა რი ისა და მო ქა ლა ქე თა მი სა ღე ბის (გან ყო ფი ლე ბა) შე სა ბა მის 
სექ ტორ ში და ენ იჭ ება რი გი თი ნო მე რი. შემ დეგ საქ მე ები გა და ეც ემა კონ კრე ტულ მო სა მარ თლეს 
(თა ნა შემ წეს) კა ნო ნით გან საზღვრუ ლი რი გი თო ბის მი ხედ ვით. საქ მე თა გა ნა წი ლე ბა მიმ დი ნა რე

ობს მა თი შე მოს ვლის დრო ისა და მო სა მარ
თლე თა ან ბა ნუ რი რი გის შე სა ბა მი სად სა ერ
თო სა სა მარ თლო ებ ში საქ მე თა გა ნა წი ლე ბი სა 
და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის სხვა მო სა მარ თლი
სათ ვის და კის რე ბის წე სის შე სა ხებ სა ქარ
თვე ლოს კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე გა მო ცე მუ ლი 
სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს თავ მჯდო მა რის 
ბრძა ნე ბით. 

საქ მე თა გა ნა წი ლე ბის და მა თი გან ხილ ვის 
შე სა ხებ კომ პი უტ ერ ულ პროგ რა მა ში შე დის 
ზო გა დი ინ ფორ მა ცია, რომ ლის გაც ნო ბა მხა
რე ებს შე უძ ლი ათ სა სა მარ თლოს მი სა ღებ ში, 

სა დაც მი სა ღე ბის სპე ცი ალ ის ტე ბი, თა ვი ან თი კომ პე ტენ ცი ის ფარ გლებ ში, კონ სულ ტა ცი ას და დახ
მა რე ბას უწ ევ ენ მო ქა ლა ქე ებს. სა სა მარ თლოს შე ნო ბა ში გან თავ სე ბუ ლი სა ინ ფორ მა ციო და ფი დან 
კი მო ქა ლა ქე ებს შე უძ ლი ათ მი იღ ონ მათ თვის სა ჭი რო ინ ფორ მა ცია.

ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს ინ ტერ ნეტ ვებგვერ დზე www.kutaisiappeal.court.gov.ge 
და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ გა ეც ნონ ინ ფორ მა ცი ას სა სა მარ თლო ში გან სა ხილ ველ საქ მე
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თა შე სა ხებ, სტა ტის ტი კურ მო ნა ცე მებს სა სა მარ
თლოს მუ შა ობ ის შე სა ხებ, იმ საქ მე თა გან ხილ ვის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, რომ ლის მი მარ თაც სა ზო
გა დო ება გან სა კუთ რე ბულ ინ ტე რესს ავ ლენს და 
ზო გა დად, სა სა მარ თლოს საქ მი ან ობ ის შე სა ხებ 
სი ახ ლე ებს. 

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში, მხა რე თა (ფი ზი
კუ რი თუ იურ იდი ული პი რე ბის, სა ხელ მწი ფო და 
ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ის) 
სა აპ ელ აციო სა ჩივ რებს (კერ ძო სა ჩივ რებს და სა

ჩივ რებს) გა ნი ხი ლავს სა მი პა ლა ტა და ერ თი კო ლე გია:
•	 სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა პა ლა ტა
•	 სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა პა ლა ტა
•	 ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტა
•	 სა გა მო ძი ებო კო ლე გია

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს პა ლა ტა საპ
რო ცე სო კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით გა ნი
ხი ლავს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რებს რაიონული 
(სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო ებ ის გა დაწყვე
ტი ლე ბებ ზე (გა ნა ჩე ნებ ზე), კა ნო ნით გან
საზღვრულ შემ თხვე ვებ ში და დად გე ნი ლი 
წე სით გა ნი ხი ლავს მი სი გან სჯა დო ბის თვის 
მი კუთ ვნე ბულ სხვა საქ მე ებს, გა და სინ ჯავს 
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გა ნა ჩე ნებ სა და სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი
ლე ბებს ახ ლად აღ მო ჩე ნილ და ახ ლად გა მოვ ლე
ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო. სა აპ ელ აციო სა სა მარ
თლოს პა ლა ტა, რო გორც წე სი, საქ მეს გა ნი ხი ლავს 
სა მი მო სა მარ თლის შე მად გენ ლო ბით.

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში შექ მნი ლია ას ევე 
სა გა მო ძი ებო კო ლე გია. სა გა მო ძი ებო კო ლე გი
ის მო სა მარ თლე ერ თპი როვ ნუ ლად გა ნი ხი ლავს 
სა ჩივ რებს სა მარ თლებ რი ვი იძ ულ ებ ის ღო ნის ძი
ებ ებ ის გა მო ყე ნე ბა ზე და მა თი ვა დის გაგ რძე ლე
ბა ზე. სა გა მო ძი ებო კო ლე გი აში შე იძ ლე ბა გა სა
ჩივ რდეს, რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლოს 
ბრძა ნე ბა (დად გე ნი ლე ბა), რომ ლი თაც მო სა მარ
თლემ იმ სჯე ლა სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ ნის 
დაწყე ბა ზე, ას ევე წი ნას წა რი გა მო ძი ებ ის სტა დი
აზე აღ კვე თის ღო ნის ძი ებ ის გა მო ყე ნე ბის, შეც
ვლის ან გა უქ მე ბის, პა ტიმ რო ბის ვა დის გაგ რძე
ლე ბის თა ობ აზე და სხვა.

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს პა ლა ტის გა
დაწყვე ტი ლე ბა (გა ნა ჩე ნი) შე იძ ლე ბა გა სა ჩივ
რდეს სა კა სა ციო წე სით სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ეს 
სა სა მარ თლო ში. სა გა მო ძი ებო კო ლე გი ის დად გე
ნი ლე ბა კი სა ბო ლოოა და არ სა ჩივ რდე ბა. 
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ვინ შე იძ ლე ბა გამ წეს დეს სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლედ?
ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს მო სა მარ თლე შე იძ ლე ბა იყ ოს სა ქარ თვე ლოს ქმე დუ ნა რი

ანი მო ქა ლა ქე 28 წლის ას აკ იდ ან, თუ მას აქ ვს უმ აღ ლე სი იურ იდი ული გა ნათ ლე ბა, სპე ცი ალ ობ ით 
მუ შა ობ ის სულ მცი რე 5 წლის გა მოც დი ლე ბა, ფლობს სა ხელ მწი ფო ენ ას, ჩა ბა რე ბუ ლი აქ ვს მო სა
მარ თლე ობ ის საკ ვა ლი ფი კა ციო გა მოც და, გავ ლი ლი აქ ვს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი სკო ლის სრუ ლი 
სას წავ ლო კურ სი და შეყ ვა ნი ლია იუს ტი ცი ის მსმე ნელ თა საკ ვა ლი ფი კა ციო სი აში. 

ამ ჟა მად ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ახ ორ ცი ელ ებს 15 მო
სა მარ თლე. მა თი ბი ოგ რა ფია და პი რა დი ინ ფორ მა ცია და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს შე უძ ლი ათ, 
იხ ილ ონ სა აპ ელ აციო სა სა მარ
თლოს ოფ იცი ალ ურ ვებგვერ დზე 
www.kutaisiappeal.court.gov.ge.

სა ჩივ რის გან ხილ ვა 
სააპელ აციო სა სა მარ თლო ში

რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ
თლოს მი ერ გა მო ტა ნი ლი გა ნა ჩე ნი და 
სხვა გა დაწყვე ტი ლე ბა სა აპ ელ აციო 
წე სით შე იძ ლე ბა გა სა ჩივ რდეს სა აპ
ელ აციო სა სა მარ თლოს შე სა ბა მის 
პა ლა ტა ში. სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე
ტა ნა ხდე ბა იმ რაიონულ (სა ქა ლა ქო) 
სა სა მარ თლო ში, რო მელ მაც გა მო იტ
ანა გა დაწყვე ტი ლე ბა.
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სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის მი ღე ბის შემ დეგ რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო სა აპ ელ აციო სა ჩი
ვარს საქ მეს თან ერ თად გა და უგ ზავ ნის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს.

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ში სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა გან ხილ ვის ვა და არ უნ და აღ ემ ატ
ებ ოდ ეს 3 თვეს. ხო ლო სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე ებ ზე გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო ტა
ნის ვა და არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს 5 თვეს.

სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი, რო გორც წე სი, გა ნი ხი ლე ბა კო ლე გი ურ ად — სა მი მო სა მარ თლის შე მად
გენ ლო ბით, გარ და კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სი შემ თხვე ვე ბი სა. 

ვის შე უძ ლია სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე ტა ნა?
სის ხლის სა მარ თალ წარ მო ებ აში სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე ტა ნის უფ ლე ბით სარ გებ ლო ბენ პრო

ცე სის მო ნა წი ლე სუ ბი ექ ტე ბი. სა მო ქა ლა ქო პრო ცე სის მი ხედ ვით, სა მო ქა ლა ქო სა მარ თალ წარ მო
ებ აში ას ეთი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა აჩ ნი ათ მხა რე ებ სა და მე სა მე პი რებს და მო უკ იდ ებ ელი სა სარ
ჩე ლო მოთხოვ ნით, ხო ლო ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში ამ უფ ლე ბით მხა რე ებ თან 
ერ თად სარ გებ ლო ბენ საქ მე ში სა ვალ დე ბუ ლო წე სით ჩარ თუ ლი მე სა მე პი რე ბი.

სა აპ ელ აციო წე სით შე იძ ლე ბა გა სა ჩივ რდეს რაიონული (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლოს გა ნა ჩე ნი და 
ის გა დაწყვე ტი ლე ბა, რომ ლის გა სა ჩივ რე ბა საც ით ვა ლის წი ნებს კა ნო ნი.

სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე ტა ნის ვა და
მხა რე ებს სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი შე აქ ვთ გა დაწყვე ტი ლე ბის (გა ნა ჩე ნის, გან ჩი ნე ბის) გა მომ ტან 

რაიონულ (სა ქა ლა ქო) სა სა მარ თლო ში. სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე ტა ნის ვა დაა 14 დღე. სის ხლის 
სა მარ თლის საქ მე ებ ზე ამ ვა დის ათ ვლა იწყე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მოცხა დე ბი დან, ხო ლო სა მო
ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ებ ზე — გა დაწყვე ტი ლე ბის მხა რი სათ ვის გა და
ცე მის მო მენ ტი დან. 29

სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ებ ზე წარ დგე ნილ სა ჩივ რებს აპ ელ ან ტმა 
უნ და და ურ თოს სა ხელ მწი ფო ბა ჟის გა დახ დის და მა დას ტუ რე ბე ლი ქვი თა რი. სა აპ ელ აციო სა ჩი
ვარს ხელს უნ და აწ ერ დეს მი სი შემ ტა ნი პი რი ან წარ მო მად გე ნე ლი. იმ შემ თხვე ვა ში თუ უფ ლე
ბა მო სი ლე ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი სა ბუ თი საქ მე ში არ არ ის, წარ მო მად გენ ლის მი ერ შე ტა ნილ სა
აპ ელ აციო სა ჩი ვარს უნ და და ერ თოს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე ტა ნა ზე მი სი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის 
და მა დას ტუ რე ბე ლი მინ დო ბი ლო ბა.

სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე ად ვო კა ტის მი ერ მსჯავ რდე ბუ ლის სა ხე ლით სა აპ ელ აციო სა
ჩივ რის წარ დგე ნი სას აუც ილ ებ ელია, სა ჩი ვარს ახ ლდეს მსჯავ რდე ბუ ლის თან ხმო ბა, გარ და იმ შემ
თხვე ვი სა, რო ცა მსჯავ რდე ბუ ლი არ ას რულ წლო ვა ნია ან აქ ვს ფი ზი კუ რი თუ ფსი ქი კუ რი ნაკ ლი.

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს სის ხლის, სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტებ ში 
და სა გა მო ძი ებო კო ლე გი აში სა ად ვო კა ტო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის ათ ვის სა ვალ დე
ბუ ლოა, რომ წარ მო მად გე ნელს (ად ვო კატს) გავ ლი ლი ჰქონ დეს ად ვო კატ თა ტეს ტი რე ბა და იყ ოს 
სა ქარ თვე ლოს ად ვო კატ თა ას ოცი აცი ის წევ რი.  

სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის ში ნა არ სი
სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი უნ და შე იც ავ დეს სა სა მარ თლოს და სა ხე ლე ბას, რომ ლის სა ხელ ზე დაც 

არ ის შედ გე ნი ლი სა ჩი ვა რი, იმ პი რის და სა ხე ლე ბა სა და მი სა მარ თს, რო მელ საც შე აქ ვს სა ჩი ვა რი, 
გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის ზუსტ და სა ხე ლე ბა სა და მი თი თე ბას ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის გა
მომ ტან სა სა მარ თლო ზე, მი თი თე ბას იმ ის თა ობ აზე, თუ გა დაწყვე ტი ლე ბის რა ნა წი ლია გა სა ჩივ რე
ბუ ლი, მი თი თე ბას, თუ რა ში მდგო მა რე ობს გა დაწყვე ტი ლე ბის უს წო რო ბა და კონ კრე ტუ ლად რას 
მო ითხოვს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შემ ტა ნი პი რი, მი თი თე ბას გა რე მო ებ ებ ზე, რომ ლე ბიც ას აბ უთ
ებ ენ სა აპ ელ აციო სა ჩი ვარს, და მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე, რომ ლე ბიც ად ას ტუ რე ბენ ამ გა რე მო ებ ებს, 
სა აპ ელ აციო სა ჩი ვარ ზე დარ თუ ლი წე რი ლო ბი თი მა სა ლე ბის ნუს ხას, მი თი თე ბას, ხომ არ სურს სა
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აპ ელ აციო სა ჩივ რის წარ მდგენს საქ მის ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე გან ხილ ვა.
სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი, აგ რეთ ვე და მა ტე ბით შე მო სუ ლი მა სა ლე ბი სა სა მარ თლოს მხა რემ უნ და 

წა რუდ გი ნოს იმ დე ნი ას ლის დარ თვით, რამ დე ნი მო ნა წი ლეც არ ის საქ მე ში. 
სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის ფორ მა და ში ნა არ სი დად გე ნი ლია საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბით და თუ 

სა ჩი ვა რი შედ გე ნი ლი არ არ ის აღ ნიშ ნულ მოთხოვ ნა თა დაც ვით, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო უფ ლე
ბა მო სი ლია, არ გა ნი ხი ლოს ას ეთი სა ჩი ვა რი. 

საქ მეს სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს მთა ვარ სხდო მა ზე გან სა ხილ ვე ლად ამ ზა დებს სა აპ ელ აციო 
სა სა მარ თლოს ერთერ თი მო სა მარ თლე (მომ ხსე ნე ბე ლი მო სა მარ თლე), რო მე ლიც ამ ოწ მებს სა აპ
ელ აციო სა ჩივ რის და საშ ვე ბო ბას და გა მო აქ ვს შე სა ბა მი სი გან ჩი ნე ბა, გა და უგ ზავ ნის მო წი ნა აღ
მდე გე მხა რეს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რი სა და თან დარ თუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ას ლებს და და უნ იშ ნავს 
მას ვა დას წე რი ლო ბი თი შე სა გებ ლის წარ მო სად გე ნად, რო მე ლიც უნ და შე იც ავ დეს პა სუხს შემ დეგ 
კითხვებ ზე: ეთ ან ხმე ბა თუ არა სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის მოთხოვ ნებს; თუ არ ეთ ან ხმე ბა, რა გა რე მო
ებ ებს ემ ყა რე ბა მი სი შე სა გე ბე ლი; ხომ არ აპ ირ ებს შე გე ბე ბუ ლი სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის შე მო ტა ნას, 
ახ ალი ფაქ ტე ბი სა და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის წარ მოდ გე ნას და თუ აპ ირ ებს, რა მი ზე ზით არ წარ მო ად
გი ნა ის ინი პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ში საქ მის გან ხილ ვი სას, სურს თუ არა საქ მის გან
ხილ ვა ზე პი რი მოს მე ნის გა რე შე. 

თუ გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მოცხა დე ბის შემ დეგ მხა რე სა სა მარ თლოს ან მო წი ნა აღ მდე გე მხა რეს 
წე რი ლო ბი თი ფორ მით გა ნუცხა დებს უარს სა აპ ელ აციო გა სა ჩივ რე ბა ზე, სა სა მარ თლო შეწყვეტს 
საქ მის წარ მო ებ ას, რის შე დე გა დაც მხა რეს ერ თმე ვა უფ ლე ბა, კვლავ გა ას აჩ ივ როს სა სა მარ თლოს 
გა დაწყვე ტი ლე ბა სა აპ ელ აციო წე სით.
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საქ მის წარ მო ება სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის მო სა მარ თლი სათ ვის გა და ცე მის შემ დეგ
სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი მი სი წარ დგე ნი დან გან ხილ ვამ დე, რო გორც წე სი, გა ივ ლის სამ ეტ აპს:
•	 სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის მი ღე ბა
•	 და საშ ვე ბო ბის შე მოწ მე ბა
•	 დაშ ვე ბის შემ თხვე ვა ში მი სი გან ხილ ვა 

სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის მი ღე ბი დან 10 დღის გან მავ ლო ბა ში (სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა 
წარ მო ებ ის ას ას ეთი ვა და დად გე ნი ლი არ არ ის) სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო ამ ოწ მებს, და საშ ვე
ბია თუ არა სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი. თუ შე მოწ მე ბის შე დე გად აღ მოჩ ნდე ბა, რომ სა აპ ელ აციო 
სა ჩი ვა რი და საშ ვე ბია, სა სა მარ თლოს გა მო აქ ვს გან ჩი ნე ბა სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის გან სა ხილ ვე

ლად მი ღე ბის შე სა ხებ. თუ სა აპ
ელ აციო სა ჩივ რის და საშ ვე ბო ბის 
ესა თუ ის პი რო ბა არ არ სე ბობს, 
სა სა მარ თლოს გა მო აქ ვს გან ჩი ნე
ბა სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის გა ნუ
ხილ ვე ლად და ტო ვე ბის შე სა ხებ, 
რო მელ ზე დაც შე იძ ლე ბა კერ ძო 
სა ჩივ რის შე ტა ნა. ეს გან ჩი ნე ბე ბი 
შე იძ ლე ბა მი ღე ბულ იქ ნეს სა აპ
ელ აციო სა სა მარ თლოს მი ერ საქ
მის ზე პი რი გან ხილ ვის გა რე შე. 
თუ სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი და უშ
ვებ ლად იქ ნე ბა მიჩ ნე ული, პირს 
მთლი ან ად და უბ რუნ დე ბა მის მი
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ერ გა დახ დი ლი სა ხელ მწი ფო ბა ჟი. 
სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი და საშ ვე ბია თუ იგი პა სუ ხობს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რი სათ ვის კა ნონ მდებ

ლო ბით დად გე ნილ მოთხოვ ნებს და სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს მი ერ დამ ტკი ცე
ბუ ლი ფორ მის მი ხედ ვით არ ის შევ სე ბუ ლი. სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზე არ სე ბობს სა აპ ელ აციო სა ჩივ
რის და საშ ვე ბო ბის და მა ტე ბი თი პი რო ბე ბი. კერ ძოდ: იგი და იშ ვე ბა თუ გა სა ჩივ რე ბუ ლია პირ ვე ლი 
ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს მე ორე და უს წრე ბე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა ან მი ღე ბუ ლია გან ჩი ნე ბა და
უს წრე ბე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის უც ვლე ლად და ტო ვე ბის თა ობ აზე.

ას ევე სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ში სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი ქო ნებ რივსა მარ თლებ რივ და ვა ში და იშ
ვე ბა თუ და ვის საგ ნის ღი რე ბუ ლე ბა აღ ემ ატ ება 1000 ლარს. ეს ღი რე ბუ ლე ბა გა ნი საზღვრე ბა იმ ის 
მი ხედ ვით, თუ გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის რა ზო მით შეც ვლა ზე შე აქ ვს სა ჩი ვა რი მხა რეს. 

ვინ მო ნა წი ლე ობს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის გან ხილ ვა ში?
სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის გან ხილ ვა ში მო ნა წი ლე ობ ენ მხა რე ები და მე სა მე პი რე ბი.
სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე მო ნა წი ლე ობ ენ ბრალ დე ბი სა (პრო კუ რო რი, და ზა რა ლე ბუ ლი, 

მი სი დამ ცვე ლი და კა ნო ნი ერი წარ მო მად გე ნე ლი) და დაც ვის მხა რე ები (მსჯავ რდე ბუ ლი, მი სი დამ
ცვე ლი, კა ნო ნი ერი წარ მო მად გე ნე ლი).

სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ებ ზე მო ნა წი ლე ობ ენ მო სარ ჩე ლე და მო
პა სუ ხე მხა რე ები (მა თი დამ ცვე ლე ბი და სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი), ას ევე — პრო ცეს ში ჩაბ მუ ლი 
მე სა მე პი რე ბი.

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო კა ნო ნით პირ და პირ გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში უფ ლე ბა მო სი
ლია, საქ მე გა ნი ხი ლოს მხა რე თა მო ნა წი ლე ობ ის (ზე პი რი მოს მე ნის) გა რე შე.
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რა გა დაწყვე ტი ლე ბას იღ ებს სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სის ხლის 
სა მარ თლის საქ მე ებ ზე?

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ზე იღ ებს ერთერთ შემ დეგ გა დაწყვე ტი
ლე ბას:

•	 აუქ მებს პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა მამ ტყუ ნე ბელ გა ნა ჩენს და მის ნაც ვლად 
ად გენს გა მა მარ თლე ბელ გა ნა ჩენს.

•	 აუქ მებს პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა მა მარ თლე ბელ გა ნა ჩენს და მის ნაც ვლად 
ად გენს გა მამ ტყუ ნე ბელ გა ნა ჩენს.

•	 შე აქ ვს ცვლი ლე ბა პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა ნა ჩენ ში.
•	 უც ვლე ლად ტო ვებს პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა ნა ჩენს და უარს ამ ბობს სა აპ

ელ აციო სა ჩივ რის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე.

სა აპ ელ აციო წე სით გა ნა ჩე ნის გა უქ მე ბი სა და შეც ვლის სა ფუძ ვე ლი
სა აპ ელ აციო წე სით გა ნა ჩე ნის გა უქ მე ბის და შეც ვლის სა ფუძ ვე ლია:
•	 არ ას რუ ლი ან ცალ მხრი ვი წი ნას წა რი გა მო ძი ება, ან და სა სა მარ თლო გან ხილ ვა, რაც ვერ 

შე ივ სე ბა სა აპ ელ აციო წე სით საქ მის გან ხილ ვი სას.
•	 გა ნა ჩენ ში ან სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბა ში ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი სა სა მარ თლო დას

კვნე ბის შე უს აბ ამ ობა საქ მე ში არ სე ბულ მტკი ცე ბუ ლე ბებ თან, თუ შე უძ ლე ბე ლია და მა ტე
ბი თი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბის შეგ რო ვე ბა სა აპ ელ აციო წე სით საქ მის გან ხილ ვი სას.

•	 სის ხლის სა მარ თლის საპ რო ცე სო კა ნო ნის არ სე ბი თი დარ ღვე ვა.
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რა წე სით ხდე ბა სა ჩივ რის შე ტა ნა სის ხლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე 
ახ ლად აღ მო ჩე ნილ და ახ ლად გა მოვ ლე ნილ 
გა რე მო ებ ათა გა მო გა ნა ჩე ნის გა და სინ ჯვის შე სა ხებ?

ახ ლად აღ მო ჩე ნი ლია ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ებ ანი, რომ ლე ბი თაც შე პი რო ბე ბუ ლია უკ ან ონო ან 
და უს აბ უთ ებ ელი სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვა. ას ეთ გა რე მო ებ ებს მი ეკ უთ ვნე ბა:

•	 რო ცა სა სა მარ თლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში გა ნა ჩე ნით დად გე ნი ლია, რომ ყალ ბია მოწ მის ჩვე
ნე ბა ან ექ სპერ ტის დას კვნა, აგ რეთ ვე ყალ ბია სხვა მტკი ცე ბუ ლე ბა, რომ ლე ბიც სა ფუძ
ვლად და ედო გა ნა ჩენს ან გან ჩი ნე ბას;

•	 რო ცა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი სა სა მარ თლოს გა ნა ჩე ნით დად გე ნი ლია მო სა მარ თლის, 
გა მომ ძი ებ ლის ან პრო კუ რო რის და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე ბა, რო მე ლიც მან ჩა იდ ინა ამ საქ
მის გან ხილ ვის დროს;

•	 სხვა გა რე მო ება, რო მე ლიც გა ნა ჩე ნის ან გან ჩი ნე ბის გა მო ტა ნის დროს სა სა მარ თლოს თვის 
ცნო ბი ლი არ იყო, ხო ლო თა ვის თა ვად თუ სხვა დად გე ნილ გა რე მო ებ ას თან ერ თად ამ ტკი
ცებს მსჯავ რდე ბუ ლის უდ ან აშა ულ ობ ას ან მის მი ერ იმ და ნა შა ულ ზე უფ რო მსუ ბუ ქი ან 
უფ რო მძი მე და ნა შა ულ ის ჩა დე ნას, რომ ლის თვი საც მას მსჯავ რი და ედო, აგ რეთ ვე ამ ტკი
ცებს გა მარ თლე ბუ ლის ან იმ პი რის ბრა ლე ულ ობ ას, რომ ლის მი მარ თაც სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი დევ ნა შეწყვე ტი ლი იყო.

•	 გა რე მო ებ ანი, რომ ლე ბიც მოწ მო ბენ კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა ნა ჩე ნის დამ დგე ნი სა სა
მარ თლოს უკ ან ონო შე მად გენ ლო ბას, იმ მტკი ცე ბუ ლე ბა თა და უშ ვებ ლო ბას, რომ ლე ბიც სა
ფუძ ვლად და ედო გა ნა ჩენს.

ახ ლად გა მოვ ლე ნი ლია სა მარ თლებ რი ვი გა რე მო ებ ანი, რომ ლე ბი თაც შე პი რო ბე ბუ ლია უკ ან
ონო ან და უს აბ უთ ებ ელი სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვა. ას ეთ გა რე მო ებ ებს მი ეკ
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•	 სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა, რო მელ მაც არ აკ ონ სტი
ტუ ცი ურ ად ცნო კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა ნა ჩე ნის ან სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი
ლე ბის დად გე ნი სას გა მო ყე ნე ბუ ლი კა ნო ნი;

•	 კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა ნა ჩე ნის ან სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნის 
შემ დეგ ახ ალი კა ნო ნის მი ღე ბა, რო მე ლიც აუქ მებს ან ამ სუ ბუ ქებს სის ხლის სა მარ თლებ რივ 
პა სუ ხის მგებ ლო ბას;

ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო გა ნა ჩე ნის ან სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა
და სინ ჯვის შე სა ხებ სა ჩი ვა რი შე აქ ვთ:

•	 სა ქარ თვე ლოს მთა ვარ პრო კუ რორ თან – სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ 
გა მო ტა ნილ და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ გა ნა ჩე ნებ სა და სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი
ლე ბებ ზე.

•	 აფხა ზე თი სა და აჭ არ ის ავ ტო ნო მი ური რეს პუბ ლი კე ბის პრო კუ რო რებ თან — შე სა ბა მი სად 
ამ რეს პუბ ლი კე ბის სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ გა მო ტა ნილ და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ გა ნა
ჩე ნებ სა და სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე.

ახ ლად გა მოვ ლე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო გა ნა ჩე ნის ან სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბის გა
და სინ ჯვის შე სა ხებ სა ჩი ვა რი უშუ ალ ოდ შე აქ ვთ:

•	 სა ქარ თვე ლოს უზ ენა ესი სა სა მარ თლოს სის ხლის სა მარ თლის საქ მე თა პა ლა ტა ში სა ქარ
თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ის მი ერ გა მო ტა ნილ და კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ გა ნა ჩე
ნებ სა და სხვა სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბებ ზე.

ახ ლად აღ მო ჩე ნილ და ახ ლად გა მოვ ლე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო გა ნა ჩე ნის ან სხვა სა სა მარ თლო 
გად წყვე ტი ლე ბის გა და სინ ჯვის შე სა ხებ სა ჩივ რის შე ტა ნის უფ ლე ბა აქ ვთ მხა რე ებს, ხო ლო მსჯავ
რდე ბუ ლის გარ დაც ვა ლე ბის შემ თხვე ვა ში მის ნა თე სავს, დამ ცველს ან სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პირს.
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სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბა სა მო ქა ლა ქო 
და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ებ ზე

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს სა მო ქა ლა ქო და ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტა იღ ებ ენ ერთ
ერთ შემ დეგ გა დაწყვე ტი ლე ბას:

•	 უც ვლე ლად ტო ვებს პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს გა დაწყვე ტი ლე ბას და არ აკ მა ყო
ფი ლებს სა აპ ელ აციო სა ჩი ვარს.

•	 აუქ მებს გა დაწყვე ტი ლე ბას და საქ მეს უბ რუ ნებს პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს ხე
ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად, თუ: საქ მე გა ნი ხი ლა სა სა მარ თლოს არ აკ ან ონი ერ მა შე მად გენ
ლო ბამ, სა სა მარ თლომ საქ მე გა ნი ხი ლა ერთერ თი მხა რის და უს წრებ ლად, რო მელ საც არ 
მი უღია შეტყო ბი ნე ბა კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით ან მი სი კა ნო ნი ერი წარ მო მად გენ ლის 
გა რე შე, თუ ას ეთი წარ მო მად გენ ლო ბა კა ნო ნით იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი, გარ და იმ შემ
თხვე ვი სა, რო ცა წარ მო მად გე ნე ლი ცნობს სა სა მარ თლო პრო ცე სის წარ მარ თვის კა ნონ ზო
მი ერ ებ ას. გა დაწყვე ტი ლე ბა გა მო ტა ნი ლია საქ მე ზე, რო მე ლიც სა სა მარ თლოს უწყებ რი ვად 
არ ექ ვემ დე ბა რე ბა. გა დაწყვე ტი ლე ბას ხელს არ აწ ერ ენ ის მო სა მარ თლე ები, რომ ლე ბიც 
გა დაწყვე ტი ლე ბა ში არი ან აღ ნიშ ნულ ნი. საქ მე ში არ არ ის სა სა მარ თლო სხდო მის ოქ მი. გა
სა ჩივ რე ბუ ლი სა სა მარ თლო გა დაწყვე ტი ლე ბით არ ას წო რად ეთ ქვა უარი და უს წრე ბე ლი 
გა დაწყვე ტი ლე ბის თა ობ აზე შე ტა ნი ლი სა ჩივ რის დაშ ვე ბა ზე. გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე
ტი ლე ბა შე ეხ ება მხო ლოდ სარ ჩე ლის და საშ ვე ბო ბას. გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა არ
ას წო რად გა მო ტა ნი ლი გან მე ორ ებ ითი და უს წრე ბე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბაა. 

სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს შე უძ ლია არ გა და აგ ზავ ნოს საქ მე პირ ველ ინ სტან ცი აში და თვი
თონ გა დაწყვი ტოს იგი.

თუ სა აპ ელ აციო სა ჩი ვა რი და საშ ვე ბია და საქ მე პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლოს არ უბ
რუნ დე ბა, სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო თვი თონ იღ ებს გა დაწყვე ტი ლე ბას საქ მე ზე. იგი თა ვი სი გან 37

ჩი ნე ბით უარს ამ ბობს სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე ან გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწყვე ტი
ლე ბის შეც ვლით იღ ებს ახ ალ გა დაწყვე ტი ლე ბას. 

საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბა კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ სა მო ქა ლა ქო 
და ად მი ნის ტრა ცი ული სა მარ თლის საქ მე ზე.

კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბით ან გან ჩი ნე ბით დამ თავ რე ბუ ლი საქ მის წარ მო ებ
ის გა ნახ ლე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ მა შინ, რო დე საც არ სე ბობს გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო
ბის ან ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე
ბის წა ნამ ძღვრე ბი. 

კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის გან ცხა დე ბით შე იძ ლე ბა 
ბა თი ლად იქ ნეს ცნო ბი ლი, თუ:

•	 გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში მო ნა წი ლე ობ და მო სა მარ თლე, რო მელ საც კა ნო ნის თა ნახ მად 
უფ ლე ბა არ ჰქონ და, მო ნა წი ლე ობა მი ეღო ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა ში.

•	 ერთერ თი მხა რე ან მი სი კა ნო ნი ერი წარ მო მად გე ნე ლი (თუ მას ას ეთი წარ მო მად გე ნე ლი 
სჭირ დე ბა) არ იყო მოწ ვე ული საქ მის გან ხილ ვა ზე.

•	 პი რი, რომ ლის უფ ლე ბებ სა და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ინ ტე რე სებს უშუ ალ ოდ ეხ ება 
მი ღე ბუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა, არ იყო მოწ ვე ული საქ მის გან ხილ ვა ზე.

აღ ნიშ ნუ ლი სა ფუძ ვლე ბით გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბა არ შე იძ ლე ბა, თუ მხა რეს შე ეძ
ლო ამ სა ფუძ ვლე ბის წა მო ყე ნე ბა საქ მის გან ხილ ვი სას, შე სა ბა მი სად პირ ვე ლი ინ სტან ცი ის სა სა
მარ თლო ში. 

კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა შე იძ ლე ბა გა სა ჩივ რდეს ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე
მო ებ ათა გა მო საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის მოთხოვ ნით, თუ: 
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•	 აღ მოჩ ნდე ბა, რომ დო კუ მენ ტი, რო მელ საც გა დაწყვე ტი ლე ბა ემ ყა რე ბა, ყალ ბია; 
•	 დად გე ნი ლია მოწ მის შეგ ნე ბუ ლად ცრუ ჩვე ნე ბა, ექ სპერ ტის შეგ ნე ბუ ლად ყალ ბი დას კვნა, 

შეგ ნე ბუ ლად არ ას წო რი თარ გმა ნი, რა საც მოჰ ყვა უკ ან ონო ან და უს აბ უთ ებ ელი გა დაწყვე
ტი ლე ბის მი ღე ბა. 

•	 დად გე ნი ლია ამ საქ მე ზე მხა რე თა და მათ წარ მო მად გე ნელ თა და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე ბა ან 
მო სა მარ თლის და ნა შა ულ ებ რი ვი ქმე დე ბა; 

•	 სა სა მარ თლო გა ნა ჩე ნი, გა დაწყვე ტი ლე ბა, გან ჩი ნე ბა ან სხვა ორ გა ნოს დად გე ნი ლე ბა, რო
მე ლიც სა ფუძ ვლად და ედო ამ გა დაწყვე ტი ლე ბას, გა უქ მდა; 

•	 მხა რე წა რუდ გენს სა სა მარ თლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სულ გა დაწყვე ტი ლე ბას, რო მე ლიც 
გა მო ტა ნი ლია იმ ავე სარ ჩე ლის მი მართ; 

•	 მხა რი სათ ვის ცნო ბი ლი გახ და ის ეთი გა რე მო ებ ები და მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც, ად რე 
რომ ყო ფი ლი ყო წარ დგე ნი ლი სა სა მარ თლო ში საქ მის გან ხილ ვის დროს, გა მო იწ ვევ და მის
თვის ხელ საყ რე ლი გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნას. 

•	 არ სე ბობს ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა ევ რო პის სა სა მარ თლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა
დაწყვე ტი ლე ბა (გან ჩი ნე ბა), რო მელ მაც და ად გი ნა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად 
თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ის ან/და მი სი და მა ტე ბი თი ოქ მე ბის დარ ღვე ვა ამ საქ
მეს თან და კავ ში რე ბით, და დად გე ნი ლი დარ ღვე ვა გა და სა სინ ჯი გა დაწყვე ტი ლე ბი დან გა
მომ დი ნა რე ობს.

გან ცხა დე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბის ან ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო 
საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნილ უნ და იქ ნეს გა დაწყვე ტი ლე ბის (გან ჩი ნე ბის) გა
მომ ტან სა სა მარ თლო ში. გან ცხა დე ბას გა ნი ხი ლავს გა დაწყვე ტი ლე ბის გა მომ ტა ნი სა სა მარ თლო იმ 
შემ თხვე ვა შიც, რო დე საც არ სე ბობს ზემ დგო მი სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბა ამ გა დაწყვე ტი ლე ბის უც
ვლე ლად და ტო ვე ბის შე სა ხებ. სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა ში გა ნი ხი ლავს 
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გან ცხა დე ბას გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო 
საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ, თუ იგი მის მი ერ გა მო ტა ნილ გა დაწყვე ტი ლე ბას ეხ ება. 

გან ცხა დე ბა გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო 
საქ მის წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ შე ტა ნილ უნ და იქ ნეს ერ თი თვის გან მავ ლო ბა ში და ამ ვა
დის გაგ რძე ლე ბა არ და იშ ვე ბა. ვა დის დე ნა იწყე ბა იმ დღი დან, რო დე საც მხა რი სათ ვის ცნო ბი ლი 
გახ და გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო საქ მის 
წარ მო ებ ის გა ნახ ლე ბის სა ფუძ ვლე ბის არ სე ბო ბა. 

გა დაწყვე ტი ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და ახ ლად აღ მო ჩე ნილ გა რე მო ებ ათა გა მო საქ მის წარ
მო ებ ის გა ნახ ლე ბის შე სა ხებ გან ცხა დე ბის შე ტა ნა და უშ ვე ბე ლია გა დაწყვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ძა
ლა ში შეს ვლი დან 5 წლის გას ვლის შემ დეგ, გარ და იმ შემ თხვე ვი სა, რო დე საც არ სე ბობს ად ამი ან ის 
უფ ლე ბა თა ევ რო პის სა სა მარ თლოს კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შე სუ ლი გა დაწყვე ტი ლე ბა (გან ჩი ნე ბა), რო
მელ მაც და ად გი ნა ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბა თა დაც ვის კონ ვენ ცი ის ან/
და მი სი და მა ტე ბი თი ოქ მე ბის დარ ღვე ვა ამ საქ მეს თან და კავ ში რე ბით, და დად გე ნი ლი დარ ღვე ვა 
გა და სა სინ ჯი გა დაწყვე ტი ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე ობს.

რა ოდ ენ ობ ის ბაჟს იხ დის სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის ავ ტო რი?
სიხ ლის სა მარ თლის საქ მე ებ ზე სა ხელ მწი ფო ბა ჟი არ გა და იხ დე ვი ნე ბა.
სა მო ქა ლა ქო საქ მე ებ ზე სა ხელ მწი ფო ბა ჟის ოდ ენ ობა, სა აპ ელ აციო სა ჩივ რი სათ ვის შე ად გენს 

და ვის საგ ნის ღი რე ბუ ლე ბის 4 პრო ცენ ტს, მაგ რამ არ უნ და იყ ოს 150 ლარ ზე ნაკ ლე ბი. სა ხელ მწი
ფო ბა ჟის ოდ ენ ობა არ უნ და აღ ემ ატ ებ ოდ ეს ფი ზი კუ რი პი რი სათ ვის – 5 000 ლარს, ხო ლო იურ იდი
ული პი რი სათ ვის – 7 000 ლარს.

კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვლე ბის არ სე ბო ბი სას შე საძ ლე ბე ლია პი რის სა სა მარ თლო 
ხარ ჯე ბი სა გან გან თა ვი სუფ ლე ბა, შემ ცი რე ბა ან გა დი დე ბა, მი სი მა ტე რი ალ ური მდგო მა რე ობ ისა 
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თუ სხვა მი ზე ზე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.
ად მი ნის ტრა ცი ულ სა მარ თალ წარ მო ებ აში სა ხელ მწი ფო ბაჟს მხა რე არ იხ დის სა ხელ მწი ფო სო

ცი ალ ური დაც ვის სა კითხთან და ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის აღ კვე თის, ოჯ ახ ში ძა ლა დო ბის მსხვერ პლთა 
დაც ვა სა და დახ მა რე ბას თან და კავ ში რე ბით აღ ძრულ სარ ჩე ლებ ზე.

თუ და ვის სა გა ნია ინ დი ვი დუ ალ ური ად მი ნის ტრა ცი ულსა მარ თლებ რი ვი აქ ტის კა ნო ნი ერ ება 
და ეს აქ ტი გა მო ცე მუ ლი იყო საქ მის გა რე მო ებ ებ ის სა თა ნა დო გა მოკ ვლე ვის გა რე შე, ად მი ნის ტრა
ცი ული ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია აან აზღა ურ ოს პრო ცე სის ხარ ჯე ბი მის სა სარ გებ ლოდ გა დაწყვე ტი
ლე ბის გა მო ტა ნის შემ თხვე ვა შიც. 

თუ მხა რე, რო მე ლიც ვალ დე ბუ ლია გა და იხ ად ოს სა სა მარ თლოს ხარ ჯე ბი, რამ დე ნი მე ფი ზი კუ რი 
ან იურ იდი ული პი რი სა გან შედ გე ბა, მა შინ სა სა მარ თლო ხარ ჯე ბი მათ შო რის ნა წილ დე ბა თა ნაბ რად.

და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია:
სა აპ ელ აციო სა ჩივ რის ფორ მა და ში ნა არ სი დად გე ნი ლია საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბით. სა აპ

ელ აციო სა ჩივ რის ფორ მა და ინ სტრუქ ცია სა ჩივ რის შევ სე ბის შე სა ხებ შე გიძ ლი ათ მი იღ ოთ სა ქარ
თვე ლოს იუს ტი ცი ის უმ აღ ლე სი საბ ჭოს და ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლოს ვებგვერ დე ბი დან: 
www.hcoj.gov.ge,  www.kutaisiappeal.court.gov.ge

ქუ თა ის ის სა აპ ელ აციო სა სა მარ თლო 
მი სა მარ თი: ქ. ქუ თა ისი, ნი უპ ორ ტის №32

ტელ: (+995 331) 45728
ფაქ სი: (+995 331) 52302

www.kutaisiappeal.court.gov.ge
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