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... 

თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს სამოქალაქო 

საქმეთა კოლეგიას 
mxolod sasamarTlo moxmarebisTvis 

 

 

 
 

sarCeli 
samoqalaqo saqmeze 

  
 

Stampis adgili 

 

 
mosarCele: SeniSvna-1 
არჩილ კაიკაციშვილი #61004016408 ქ. თბილისი, საბურთალო, ვაზისუბნის ქ. #7 
saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

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

ქ. თბილისი, საბურთალო, ვაზისუბნის ქ. 
#7 

არასამთავრობო ორგანიზაცია "ახალგაზრდა 

ადვოკატების" თანადამფუძნებელი და 

ხელმძღვანელი, ქ. თბილისი, ვაზისუბნის ქ. 7 
alternatiuli misamarTi SeniSvna-3 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

322 374503 322 374503 593 788881       kaikatsishvili@yahoo.com 
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mosarCelis warmomadgeneli: SeniSvna-4 
                  
saxeli, gvari, advokatis siiTi nomeri 
 

piradi nomeri ZiriTadi misamarTi 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

mopasuxe: SeniSvna-5 
ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"       ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #74 
saxeli, gvari (saxelwodeba) 
 

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

ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #74 ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. #74 
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

      +99532 

2555500/05 

      +99532255509 info@libertybank.ge 

saxlis tel. 
 

samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

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

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  

 

gaiTvaliswineT! Tu sarCeli Seaqvs iuridiul pirs, individualur mewarmes an advokats, warmomadgenels (garda 

kanonieri warmomadgenlisa), igi valdebulia miuTiTos eleqtronuli fostis misamarTi da telefonis nomeri. 
aRniSnuli monacemebis miuTiTeblobis SemTxvevaSi sasamarTlos kancelariis TanamSromeli uars getyviT sarCelis 

                                                            

1 მოსარჩელე ხართ თქვენ (ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელიც არ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა)), ვისაც მიგაჩნიათ, რომ გაქვთ მართებული მოთხოვნა მოპასუხის მიმართ და სასამართლო წესით ითხოვთ ამ უფლებაში აღდგენას. 
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registraciaze da dagibrunebT sarCels, TandarTul dokumentebTan erTad.  
00..... 

                                                                                                                                                                                                                            

2 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი 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 (ფაქტობრივი ადგილსამყოფლის) თანადროულად იყენებთ ჩვეულებრივ საცხოვრებლად (საქმიანობის ადგილად) და რომელზეც პერმანენტულად იქნება შესაძლებელი თქვენთან დაკავშირება. 4 შესაძლებელია გყავდეთ კანონისმიერი (მაგ. მშობლები) ან გარიგებისმიერი წარმომადგენელი (ნებისმიერი პირი). თუ სარჩელის აღძვრის მომენტისათვის აყვანილი გყავთ წარმომადგენელი, სარჩელში უნდა მიუთითოთ, როგორც თქვენი და მოპასუხის, ასევე, წარმომადგენლის მონაცემები. თუ სარჩელი შეაქვს თქვენს წარმომადგენელს, მაშინ მან უნდა მიუთითოს როგორც საკუთარი და მოპასუხის, ასევე, თქვენი (მარწმუნებლის) მონაცემები. ამავე დროს, წარმომადგენელმა სარჩელს უნდა დაურთოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მაგ. დაბადების მოწმობა, მინდობილობა, ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან). 5 მოპასუხე არის ფიზიკური ან იურიდიული პირი, ან ორგანიზაცია, რომელიც არ არის იურიდიული პირი (მაგ. სამეწარმეო ამხანაგობა), რომელმაც მიგაჩნიათ, რომ ხელყო თქვენი უფლება ან/და კანონით დაცული ინტერესი. 6 სასამართლო უფლებამოსილია, სარჩელი განუხილველად დატოვოს, თუ არ მიუთითებთ ან არასწორად მიუთითებთ მოპასუხის 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 მოსარჩელის, მოსარჩელის წარმომადგენლის ან მოპასუხის არსებობისას, თითოეული მათგანის პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ალტერნატიული მისამართის, სამუშაო ადგილის და სამუშაო ადგილის მისამართის, ტელეფონის, ფაქსისა და ელექტრონული ფოსტის მითითება არაა სავალდებულო, თუმცა ხელს უწყობს თქვენს დავაზე სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას. 
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sasamarTloSi dasabarebel pirTa sia 
      
dasabarebeli piris statusi SeniSvna-9 
 

saxiT: 

                  
saxeli, gvari 
 

piradi nomeri ZiriTadi misamarTi 

            
alternatiuli misamarTi 
 

samuSao adgili da samuSao adgilis misamarTi 

                              
saxlis tel. samsaxuris tel. mobiluri faqsi eleqtronuli fosta 

SeniSvna-10 

 
davis sagani 

SeniSvna-11 

ვალდებულების შესრულების აღიარება 
qvemoT miuTiTeT Tqvens iuridiul interesze, Tuki gsurT aRiarebiTi sarCelis aRZvra. 
აღიარებითი სარჩელით მაღალი იურიდიული ინტერესი გამაჩნია, რათა მოპასუხის მხრიდან 

იმთავითვე გამოვრიცხო ჩემს მიმართ შემდომი სასამართლო დავა ან სხვა სახის  

სამართალწარმოება. მოპასუხე ს.ს. "ლიბერთი ბანკმა" დაუსაბუთებლად დამაკისრა 

პირგსამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 

პროცენტი მერიცხება უკანონოდ, ვინაიდან ბანკი მიუთითებს, რომ მასთან დადებული 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადახდის გრაფიკი დავარღვიე. სასამართლოს მიმართ 

წარმოდგენილი მტკიცებულებებით დასტურდება, რომ ვარ კეთილსინდისიერი გადამხდელი. 

ჩემი მხრიდან ხელშეკრულებით შეთანხმებული ყველა პირობა ჯეროვნად შევასრულე. ადგილი 

არ ჰქონია სესხის დაფარვის გრაფიკის დარღვევას. ამიტომაც მიმაჩნია, რომ მოპასუხის ქმდება 

უკანონოა.  

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" განმარტებით, ჩემთვის ცნობილია, რომ მოპასუხის მიმართ თითქოსდა 

გამაჩნია შემდეგი ვალდებულება – ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული 

თანხის 0.5 პროცენტი და ძირითადი თანხის ნაწილი 20 (ოცი) ლარის ოდენობით, 

რომელიც, ბანკმა, ერთჯერადი პირგასამტეხლოს სახით, თავის დროზე, 2013 წლის 04 

დეკემბერს გადახდილი 60 ლარიდან მიითვალა. ბანკის მიერ 2014 წლის 14 თებერვალს 

გაცემული ინფორმაციის საფუძველზე, მოპასუხის მიმართ დავალიანების სახით გამაჩნია 44.98 

ლარი, რასაც კატეგოგორილად არ ვეთანხმები. მოპასუხე მედავება თანხაზე, რომლის გადახდის 

ვალდებულება არ გამაჩნია, ვინადაინ ბანკთან დადებული ხელშეკრულება ჯეროვნად 

შევასრულე და არც ერთი პუნქტი არ დამირღვევია. შესაბამისად, აღიარებითი სარჩელის 

მიზანია, შეფასდეს ჩემი, როგორც კეთილსინდისიერი კლიენტის/გადამხდელის სტატუსი, 

ვინაიდან, სხვა შემთხვევაში, შესაძლებელია აღმოვჩნდე უფრო ღრმა პრობლემის წინაშე. კერძოდ, 

მოპასუხემ, ხანდაზმულობის 3–წლიანი ვადის დაცვით, შესაძლოა, ჩემს მიმართ, მიმართოს 

სასამათლოს და არ არსებული ვალდებულების შესრულება მომთხოვოს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია, ჩემი კანონიერი ინტერესის დადგენა, რათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 

ბანკის მიმართ, აღიარებულ იქნეს სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება. ამიტომაც, 

სარჩელზე თანდართული მტკიცებულებებით, მივმართავ სასამართლოს, რათა აღიარებულად 

ჩამითვალოს ბანკთანმგაფორმებული საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულება და 2014 წლის 4 იანვარს გადახდილი თანხით ხელშეკრულებით ნაკისრი 

ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება/დასრულება. 
SeniSvna-12 

                                                            

9 შეგიძლიათ სასამართლოს წინაშე იშუამდგომლოთ თქვენი საქმის ზეპირი მოსმენისას მოწმეების, ექსპერტების, სპეციალისტების ან/და თარჯიმნების მოწვევის თაობაზე. შუამდგომლობებს ეთმობა ცალკე გვერდი, ამ გრაფაში კი უნდა მიუთითოთ მხოლოდ დასაბარებელ პირთა სტატუსი, მათი პირადი და საკონტაქტო მონაცემები. 10 ორი ან მეტი დასაბარებელი პირის მითითებისას თითოეული მათგანის სტატუსი, პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა დაიწეროს ქვეშმიწერით და დაინომროს თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). 11 დავის საგანი არის თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის სამართლებრივი არსი (მაგ. ზიანის ანაზღაურება, უკანონო ხელშეშლის აღკვეთა, ხელშეკრულების მოშლა). 12 აღიარებითი სარჩელი შეიძლება აღიძრას უფლებისა თუ სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის დადგენის, დოკუმენტების ნამდვილობის აღიარების ან დოკუმენტების სიყალბის დადგენის შესახებ. გაითვალისწინეთ ის გარემოება, რომ სასამართლოში აღიარებითი სარჩელის მიღების დამატებითი პირობაა იურიდიული ინტერესი, რაც გულისხმობს იმას, რომ უნდა მიუთითოთ იმ (სამართლებრივ) შედეგ(ებ)ზე, რისი მიღწევის უზრუნველსაყოფადაც მიმართავთ სასამართლოს. აღიარებითი სარჩელის აღძვრისას თქვენ მიერ იურიდიული ინტერესის მიუთითებლობის შემთხვევაში სასამართლო უარს გეტყვით აღიარებითი სარჩელის მიღებასა და განხილვაზე, თუნდაც არსებობდეს სარჩელის მიღების ყველა სხვა წინაპირობა. 
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davis arsis mokle mimoxilva  
SeniSvna-13 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმდა საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება 

(სამომხმარებლო განვადება) #A8770/359. ვალდებულების შესრულების/თანხის გადახდის 

თარიღად განისაზღვრა ყოველი თვის 4 რიცხვი. (ასე, მაგალითად, 2013/09/04; 2013/10/04; 

2013/11.04; 2013/12/04 და 2014/01/04). ბანკთან ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულება 

დასრულდა 2014 წლის 4 იანვარს. 

ბანკთან ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, 2013 წლის 4 დეკემბერს გადავიხადე 

ხელშეკრულებით გათავლისწინებული თანხა, რომლიც, მოგვიანებით, ბანკმა გადახდილად 

ჩამითვალა 5 დეკემბრის მდგომარეობით, რის გამოც დამეკისრა ერთჯერადად პირგასამტეხლო 20 

ლარის ოდენობით და დღემდე მეკისრება ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, 

ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტი. აღნიშნულის შესახებ მხოლოდ 2014 წლის 10 

იანვარს, სატელეფონო ზარით შემატყობინეს.  

2014 წლის 13 იანვარს, წერილით მივმართე ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ გენერალურ დირექტორ, 

გიორგი არველაძეს და ს.ს. „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტ 

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, კრედიტის დაფარვის გრაფიკით გადახდილი თანხის 

შესრულების წერილობითი ფორმით დადასტურება და დავის განხილვის პერიოდში, ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტის დარიცხვის 

შეჩერება მოვითხოვე. 

ბანკის მხრიდან, ვერც 2014 წლის 08 თებერვლის განცხადებაზე ვერ მივიღე დასაბუთებული 

და არგუმენტირებული პასუხი, თუ რატომ გამაჩნდა ბანკის მიმართ დავალიანება და რატომ 

არ განიხილებოდა ხელშეკრულების პირობები შესრულებულად ჯეროვნად.  

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულების მე–4 მუხლის 4.9. პუნქტის თანახმად, „ნებისმიერი გადახდილი თანხა, 

ჩაითვლება ზუსტად შესრულებულ ვალდებულებად, თუ ყოველთვიურად დასაფარი თანხები 

გადახდილია წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში.“  

2014 წლის 17 თებერვლის მდგომარეობით, ბანკი უკანონოდ მარიცხავს პირგასამტეხლოს 

20.00 (ოცი) ლარის ოდენობით ერთჯერადად და ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, 

ვადაგადაცილებული თანხის 0.5%–ს, რომელიც 2014 წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით, 

შეადგენს 44.98 ლარს. ეს ფაქტი ჩემთვის დაუსაბუთებელი და უკანონოა. 
....  

 

                                                                                                                                                                                                                            

13 დავის არსის მოკლე მიმოხილვა წარმოადგენს მაქსიმალურად კონკრეტულ და ლაკონურ მითითებას სადავო ურთიერთობის ისტორიაზე. გადმოეცით სარჩელის არსი, ზოგადად ისაუბრეთ იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია სასამართლოსათვის მიმართვის აუცილებლობა და თქვენი რომელი უფლება იქნა დარღვეული. აღნიშნული გრაფის შევსება მიზნად ისახავს სასამართლოსათვის საქმესთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიწოდებას, რამაც ხელი უნდა შეუწყოს დავის არსის აღქმასა და მოსამართლის შინაგანი რწმენის ჩამოყალიბებას. მოცემულ გრაფაში სიმბოლოთა რაოდენობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 3200 სიმბოლო - 40 ხაზი). 
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davis faqtobrivi garemoebebi 
SeniSvna-14   SeniSvna-15   SeniSvna-16 

1. faqtobrivi garemoeba 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმდა საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება 

(სამომხმარებლო განვადება) #A8770/359 

mtkicebuleba: 

დანართი #1 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულება  

....  

2. faqtobrivi garemoeba 

2013 წლის 5 აგვისტოს ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს 

წარმოადგენდა დაფარვის გრაფიკი  
mtkicebuleba: 

დანართი #2 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულების დაფარვის გრაფიკი  

.... 

3. faqtobrivi garemoeba 

2013 წლის 5 აგვისტოს ბანკთან გაფორმებული ხელშეკრულებას ცალკე დაერთო 

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები  
mtkicebuleba: 

დანართი #3 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები  

.... 

4. faqtobrivi garemoeba 

საგანვადებო კრედიტის დაფარვის გრაფიკის თანახმად, რომელიც ხელშეკრულების მკაცრად 

ჩამოყალიბებულ იურიდიულ დოკუმენტს წარმოადგენს, რომელთანაც დაკავშირებულია 

მსესხებლის პირგასამტეხლოსა და ზოგადად, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის 

საკითხიც, ვალდებულების შესრულების/თანხის გადახდის თარიღად განისაზღვრა ყოველი 

თვის 4 რიცხვი. (ასე, მაგალითად, 2013/09/04; 2013/10/04; 2013/11.04; 2013/12/04 და 

2014/01/04). როგორც მსესხებელს, არც ერთი დღე არ მქონია ბანკთან სესხის დაფარვის 

ვადაგადაცილება, რასაც მოწმობს, როგორც ს.ს. "პოკრედიტ ბანკის" პირადი ანგარიშიდან 

გადარიცხვის ამონაწერი, არამედ ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ამონაწერიც. როგორც 

კეთილსინდისიერი ხელშემკვრელი მხარე, ვალდებულების შესრულებას ვახდენდი ჯეროვნად 

და მყისიერად. საბანკო ანგარიშის ამონაწერ(ებ)ი ადასტურებს, რომ სესხის დაფარვა 

ხორციელდებოდა ყოველი თვის 4 რიცხვში, ხოლო ბანკთან ხელშეკრულებით აღებული 

ვალდებულება დასრულდა 2014 წლის 4 იანვარს.   
mtkicebuleba: 

დანართი #4 – ს.ს. "პოკრედიტ ბანკის" პირადი ანგარიშიდან სესხის დაფარვის ამონაწერი 

დანართი #5 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ამონაწერი სესხის დაფარვის შესახებ  

.... 

5. faqtobrivi garemoeba 

2014 წლის 10 დეკემბერს, ბანკის წარმომამდგენელმა, სატელეფონო შეტყობინებით მომაწოდა 

ინფორმაცია ბანკთან სახელშეკრულებო ურთიერთობის დარღვევის თაობაზე და მიმითითა, 

რომ უნდა მომეხდინა ფინანსური ვალდებულების დროულად დაფარვა. ამავე დღეს შედგა 

სატელეფონო კომუნიკაცია ბანკის წარმომადგენელთან, რომელსაც ვთხოვე ვითარებაში 

გარკვევა, მაშინ როდესაც, 2014 წლის 4 იანვარის მდგომარეობით, მიმაჩნდა და ახლაც 

მიმაჩნია, რომ ს.ს. „ლიბერთი ბანკთან“ ყველა ვალდებულება დაფარული მაქვს და ბანკს 

არავითარი პრეტენზია არ უნდა გასჩენოდა. მოგვიანებით გაირკვა ვითარება, როდესაც ბანკი 

მოითხოვდა პირგასამტეხლოსთან ერთად, ყოველ გადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული 

                                                            

14 ფაქტობრივი გარემოება არის ერთი კონკრეტული მოვლენა, რომელიც მოხდა თქვენსა და მოპასუხეს შორის სადავო ურთიერთობისას (მაგ. ხელშეკრულების დადება). წინამდებარე გრაფა წარმოადგენს ,,დავის არსის მოკლე მიმოხილვის” ერთგვარ რეზიუმირებას, სადაც პუნქტობრივად უნდა მიუთითოთ იმ კონკრეტულ გარემოებებზე, რომლებიც თქვენ მიგაჩნიათ მნიშვნელოვნად თქვენი მოთხოვნის დასასაბუთებლად და მიზნად ისახავთ, სასამართლოს ყურადღება მიაპყროთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებიც უნდა გახდეს სასამართლო მსჯელობის საგანი და რომელთა დადასტურების შემთხვევაში თქვენი სასარჩელო მოთხოვნა დასაბუთებულად ჩაითვლება. თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ფაქტობრივი გარემოებები დაედოს საფუძვლად თქვენს სასარჩელო მოთხოვნას. ამავე დროს, არ მიუთითოთ იმ ფაქტობრივ გარემოებებზე, რომლებსაც საქმისათვის არ აქვთ მნიშვნელობა ან/და არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ დავის გადაწყვეტაზე. ამგვარ ფაქტობრივ გარემოებებს სასამართლო არ მიიღებს მხედველობაში. 15 ფაქტობრივი გარემოების ნამდვილობა დასტურდება მტკიცებულებ(ებ)ით. თითოეული ფაქტობრივი გარემოების დასადასტურებლად ვალდებული ხართ, მიუთითოთ თქვენს ხელთ არსებული და თქვენთვის ცნობილი ყველა მტკიცებულების შესახებ. ამასთან, თითოეულ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით მიუთითეთ იმ გვერდზე, მუხლზე, პუნქტზე, აბზაცსა თუ წინადადებაზე, სადაც თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა მოცემული. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ, საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ სარჩელთან ერთად მტკიცებულების წარმოდგენას, ვალდებული ხართ, ამ მტკიცებულების დასახელების გასწვრივ მიუთითოთ სტანდარტული ტექსტი (,,წარმოვადგინე შუამდგომლობა”) და წარმოადგინოთ შესაბამისი შუამდგომლობა მტკიცებით შუამდგომლობათა ნაწილში. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ აღნიშნული მტკიცებულება არ არსებობს, რაც მნიშვნელოვნად გაზრდის თქვენი სასარჩელო მოთხოვნის დაუსაბუთებლად მიჩნევისა და, შესაბამისად, მის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის ალბათობის ხარისხს.  16 ფაქტობრივი გარემოებები უნდა ჩამოაყალიბოთ ნათლად და ლაკონურად. ფაქტობრივი გარემოებები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. მხოლოდ განსაკუთრებით გამონაკლის შემთხვევაში, როდესაც გარემოებები ისე არიან ერთმანეთთან დაკავშირებული, რომ მათი ცალ-ცალკე მითითება შეუძლებელია, გართულდება რაიმე მოვლენის ან ფაქტის აღქმა და მოვლენის არსის წვდომა, შესაძლებელია, ერთ პუნქტში რამდენიმე გარემოების მითითება. თითოეული ფაქტობრივი გარემოების ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ გარემოების შინაარსს და ამ გარემოების დამადასტურებელ მტკიცებულებათა ნუსხას. მტკიცებულებები ერთმანეთისაგან გამოიყოფა აბზაცებით და ინომრება ანბანის მიხედვით (ა, ბ, გ, ...). მოცემულ ფორმაში არსებობს შვიდი ფაქტობრივი გარემოების დასაფიქსირებელი გრაფა. შვიდზე მეტი ფაქტობრივი გარემოების მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). ფაქტობრივი გარემოების შინაარსის თითოეულ გრაფაში სიმბოლოთა რაოდენობა შეზღუდულია (მაქსიმუმ 1200 სიმბოლო - 15 ხაზი). 
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თანხის 0.5 პროცენტის დაფარვას. 2014 წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით, ბანკის მიმართ, 

გადასახდელი თანხის რაოდენობა, მთლიანობაში, თითქოსდა 44.98 ლარს შეადგენს.    
mtkicebuleba: 

დანართი #6 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ინფორმაცია საკრედიტო დავალიანების შესახებ 

.... 

6. faqtobrivi garemoeba 

ბანკმა მოთხოვნის დასაბუთება გადაწყვიტა იმ არგუმენტაციით, რომ 2013 წლის 4 

დეკემბერს პირადი ანგარიშიდან, ტრანზაქციის სახით გადარიცხულმა თანხამ 

პროგრამულად, დადასტურება ჰპოვა მომდევნო დღეს ანუ 2013 წლის 5 დეკემბერს, რის 

გამოც, 2014 წლის 10 იანვარს შემატყობინეს, რომ მეკისრებოდა პირგასამტეხლო 20.00 (ოცი) 

ლარი ერთჯერადად და ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 
0.5%. 

ჩემთვის მიუღებელი და უკანონო აღმოჩნდა ბანკის დამოკიდებულება, რის გამოც, ვითარებაში და 

საკითხის სიღრმისეული გარკვევა დავისახე.  

2014 წლის 13 იანვარს, წერილით მივმართე ს.ს. „ლიბერთი ბანკის“ გენერალურ დირექტორ, 

გიორგი არველაძეს და ს.ს. „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტ 

ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, კრედიტის დაფარვის გრაფიკით გადახდილი თანხის 

შესრულების წერილობითი ფორმით დადასტურება და დავის განხილვის პერიოდში, ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტის დარიცხვის შეჩერება 

მოვითხოვე.    
mtkicebuleba: 

დანართი #7 – 2014 წლის 13 იანვრის ღია წერილი ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" გენერალურ დირექტორს  

.... 

7. faqtobrivi garemoeba 

არასამთავრობო უფლებადაცვით ორგანიზაციას, რომლის თანადამფუძნებელი და ხელმძღვანელი 

გახლავართ, სამოქალაქო ადვოკატირების ჯგუფის ფარგლებში, არაერთი საქმე განუხილავს, 

სადაც კლიენტები ბანკების არაკეთილსინდისიერებაზე მუდმივად მიუთითებდნენ.  

იქედან გამომდინარე, რომ ჩემს წინაშე წამოჭრილმა პრობლემამ ორგანიზაციის სამართლის 

ჯგუფის დაინტერესება გამოიწვია, ერთობლივად მივიღეთ გადაწყვეტილება, დაგვედგინა, ს.ს. 

"ლიბერთი ბანკის" ე.წ. "პროგრამული დაუდასტურებლობით", რამდენი მოქალაქეს გააჩნდა 

იდენტური პრობლემა, როდესაც ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული 

თანხის 0.5% ეკისრებოდათ, ეს ფაქტი სისტემური ხასიათის თუ შემთხვევითი გახლდათ. 

შესაბამისად, ორგანიზაციამ ს.ს. "ლიბერთი ბანკთან" ოფიციალური კომუნიკაცია ამჯობინა. 2014 

წლის 13 იანვარს, ბანკს მიემართა ინფორმაციის უზრუნველყოფის შესახებ, თუმცა ს.ს. "ლიბერთი 

ბანკმა", 2014 წლის 21 იანვრის წერილით, მოთხოვნილი ინფორმაცია კომერციული 

საიდუმლოების კატეგორიად მიიჩნია.  

მიუხედავად ამისა, ბანკის მოქმედებები მიტოვებს შინაგან რწმენას, რომ მომხმარებლებთან 

ურთიერთობები, თუნდაც ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5% 

დაკისრება და ამის შესახებ კლიენტებისთვის, დაახლოებით ერთი თვის შემდგომ შეტყობინება, 

როგორც ეს ჩემს შემთხვევაში მოხდა, მიზანმიმართულია 
mtkicebuleba: 

დანართი #8 – ა/ო "ახალგაზრდა ადვოკატების" 2014 წლის 13 იანვრის წერილი ს.ს. "ლიბერთი 

ბანკის" გენერალურ დირექტორს 

დანართი #9 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის 2014 

წლის 21 იანვრის წერილი ა/ო "ახალგაზრდა ადვოკატების" მიმართ. 

 

   

.... 
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8. ფაქტობრივი გარემოება 

იქედან გამომდინარე, რომ ს.ს. "ლიბერთი ბანკმა", მის მიმართ 2013 წლის 13 იანვრის წერილით 

შეთავაზებული გამოხმაურების გონივრულ ვადაში. 2014 წლის 20 იანვარისთვის არ მოახდინა 

საპასუხო წერილი მომზადება, 2014 წლის 27 იანვარს ხელმეორედ მოხდა ბანკის მიმართ 

მიმართვის გაგზვანა და მოთხოვნილ იქნა 2014 წლის 13 იანვრის წერილით დასმულ საკითხებზე 

დროული და კონკრეტული პასუხის/გადაწყვეტილების მიღება.  

2014 წლის 07 თებერვალს ჩამბარდა და გავეცანი ბანკის ოფიციალურ პოზიციას, რომელიც 

თარიღდება 2014 წლის 31 იანვრის მდგომარეობით.  

ბანკის პასუხმა სრულიად გაუგებარი და ბუდნოვანი გახადა სადაოდ გამხდარი ურთიერთობა და 

არც ერთ დასმულ საკითხს პასუხი არ გასცა. პირიქით, შექმნა განწყობა და შთაბეჭდილება, 

თითქოსდა ბანკთან არავითარი დავალიანებას აღარ არსებობდა. ამიტომაც, 2014 წლის 07 

თებერვალსვე, საჭიროდ ჩავთვალე ბანკთან სატელეფონო კომუნიკაცია, საბოლოოდ კომუნიკაცია 

ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსთან, მაია არსენიშვილთან. 

დიალოგის შედეგად, კვლავ ვერ მივიღე დასაბუთებული და არგუმენტირებული პასუხი, თუ 

რატომ გამაჩნდა ბანკის მიმართ დავალიანება, რატომ არ განიხილებოდა ხელშეკრულების 

პირობები შესრულებულად ჯეროვნად, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტს, 

პასუხი არ აღმოაჩნდა, ვიყავი დაზარალებული მომხმარებელი ე.წ. "პროგრამული 

დაუდასტურებლობის" გამო თუ არაკეთილსინდისიერი კლიენტი?! პირიქით, ამ საუბრიდან 

(თუკი ვერსია სასამართლო ეტაპზე არ შეიცვლება) გავიგე, რომ 1. ჩემს მიმართ მოქმედებს 

პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 

პროცენტით, 2. 2013 წლის 04 დეკემბერს გადახდილი 60 (სამოცი) ლარიდან ავტომატურ რეჟიმში 

გადახდილ იქნა პირგასამტეხლო 20 (ოცი) ლარის ოდენობით, 3. ამჟამად, ბანკის მიმართ 

ვალდებულებას წარმოადგენს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 

0.5 პროცენტი და ძირითადი თანხის ნაწილი 20 (ოცი) ლარის ოდენობით, რომელიც, თავის 

დროზე, ბანკმა, ერთჯერადი პირგასამტეხლოს სახით, 2013 წლის 04 დეკემბერს გადახდილი 60 

ლარიდან მიითვალა.  

  

დანართი #10 – 2014 წლის 27 იანვრის წერილი ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მომხმარებელთა უფლებების 

დაცვის დეპარტამენტის მიმართ 

დანართი #11 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" 2014 წლის 31 იანვრის წერილი, 2014 წლის 13 იანვრის 

წერილით დასმული საკითხების მიმართ  

 

9. ფაქტობრივი გარემოება 

ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მიმართ, 2014 წლის 08 თებერვალს, ჩემს მიერ გაგზავნილ იქნა ახალი 

განცხადება, რომელიც მიუთითებდა საკითხისადმი/პრობლემის გარკვევის სურვილისადმი 

არაკომპეტენტურ მიდგომას. გარდა ამისა, ბანკის მიმართ დასმული იქნა ორი საკითხი: 2013 წლის 

5 აგვისტოს გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, რა ვალდებულების შესრულებას 

მოითხოვდნენ ჩემს მიმართ, ხელშეკრულების რომელი პუნქტის საფუძველზე და საპასუხო 

წერილის მომზადების თარიღისთვის, თანხის რა ოდენობის დავალიანებაზე მიუთითებდა ს.ს. 

„ლიბერთი ბანკი“.  

2014 წლის 17 თებერვლის მდგომარეობით, ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მხრიდან არავითარი 

დამატებითი შეტყობინება არ მომსვლია. სამწუხაროდ, ბანკის მხრიდან, მათთვის უკვე ნაცნობ 

საკითხზე, არც სატელეფონო კომუნიკაცია შემდგარა. იქედან გამომდინარე, რომ მსურს საკითხის 

მიმართ სიცხადის დადგენა, რაც შეიძლება მოკლე ვადებში აღმოჩნდეს, ბანკის გამოხმაურებამდე 

გადავწყვიტე უშუალოდ მომეპოვებინა ბანკის მიმართ, თითქოსდა არსებული დავალიანების 

შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, მივმართე ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" სერვის–ცენტრს საკრედიტო 
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დავალიანების შესახებ ინფორმაციის მომზადების შესახებ. დოკუმენტი ცხადყოფს, რომ 2014 

წლის 10 თებერვლის მდგომარეობით, ბანკის მიმართ, გადასახდელი თანხის რაოდენობა, 

მთლიანობაში, თითქოსდა 44.98 ლარს შეადგენს. ამასთან, რატომღაც, დოკუმენტში, ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტის ნაცვლად, რატომღაც, 

მითითებულია 0.06%, რაც ჩემთვის გაუგებარია და ცდება სახელშეკრულებო პირობებს.   

 

დანართი: #12 – 2014 წლის 08 თებერვლის მიმართვა ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მომხმარებელთა 

უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსს.    
.... 
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romel samarTlebriv kategorias ganekuTvneba Tqveni dava? 
 sanivTo samarTlebrivs  samewarmeo samarTlebrivs 

 valdebulebiT samarTlebrivs  Sromis samarTlebrivs 

 inteleqtualur sakuTrebas  pirad araqonebrivs 

 saojaxo samarTlebrivs sxva       

 

ratom mimarTavT swored am sasamarTlos? 
aRniSnuli sasamarTlos teritoriuli gansjadobis arealSi mdebareobs: 

 mopasuxis sacxovrebeli adgili  mopasuxis qonebis adgilsamyofeli 

 mopasuxis adgilsamyofeli  moTxovnis uzrunvelmyofi nivTi 

 mopasuxis ukanaskneli sacxovrebeli adgili  uZravi nivTi 

 xelSekrulebis Sesrulebis adgili  meuRleebis erToblivi sacxovrebeli adgili 

 adgili, sadac xelSekruleba unda Sesrulebuliyo  mosarCelis sacxovrebeli adgili 

 iuridiuli piris filiali  bavSvis sacxovrebeli adgili 

 mamkvidreblis gardacvalebamde misi sacxovrebeli adgili  mSvileblis sacxovrebeli adgili 

 mamkvidreblis ukanaskneli sacxov. adgili saqarTveloSi  gasaSvilebeli bavSvis sacxovrebeli adgili 

 samkvidro qonebis adgilsamyofeli sxva       

sasarCelo moTxovna da misi samarTlebrivi safuZvlebi 
SeniSvna-17   SeniSvna-18   SeniSvna-19 

1. sasarCelo moTxovna 
მოპასუხე ს.ს. "ლიბერთი ბანკმა" მოსარჩელე არჩილ კაიკაციშვილთან 2013 წლის 5 აგვისტოს 

გაფორმებული საბანკო კრედიტის ხელშეკრულებით (სამომხმარებლო განვადება, #A8770/359) 

ნაკისრი ვალდებულებები ჩათვალოს ჯეროვნად და სრულად შესრულებულად. 
 
moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

მიმაჩნია, რომ ბანკი, როგორც მსესხებლის მიმართ, მოქმედებს უკანონოდ, როგორც 

კლიენტან, უსამართლო დამოკიდებულებით, ამკვიდრებს უნდობლობას და რაც მთავარია, 

თავად გამოდის მხარეთა შორის დადებული ხელშეკრულების დამრღვევად. ვფიქრობ, რომ 

ბანკთან ჩემი სასესხო ვალდებულებები ჯეროვნად შესრულებულია, რასაც განგიმარტავთ 

შემდეგი მსჯელობით და არგუმენტაციით:  

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 416-ე მუხლის მიხედვით, ვალდებულების შესრულების 

უზრუნველყოფის დამატებით საშუალებათა სახეები მხარეებს შეუძლიათ ვალდებულების 

შესრულების უზრუნველსაყოფად ხელშეკრულებით გაითვალისწინონ დამატებითი 

საშუალებებიც: პირგასამტეხლო, ბე და მოვალის გარანტია.  

 

ამავე კოდექსის 417-ე მუხლის მიხედვით, პირგასამტეხლო–მხარეთა შეთანხმებით 

განსაზღვრული ფულადი თანხა–მოვალემ უნდა გადაიხადოს ვალდებულების შეუსრულებლობის 

ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის. 

 

ამავე კოდექსის 419-ე მუხლის 1-ლი ნაწილით, კრედიტორს არ შეუძლია ერთდროულად 

მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდაც და ვალდებულების შესრულებაც, თუკი პირგასამტეხლო 

არ არის გათვალისწინებული იმ შემთხვევებისათვის, როცა მოვალე თავის ვალდებულებებს არ 

ასრულებს დადგენილ დროში. 

 

                                                            

17 სასარჩელო მოთხოვნა წარმოადგენს მოსარჩელის მატერიალურ-სამართლებრივი მოთხოვნის შინაარსს, რაც დაკავშირებულია მოპასუხის მიერ ამა თუ იმ მოქმედების შესრულებასთან ან ასეთი მოქმედების შესრულებისაგან თავის შეკავებასთან (მიკუთვნებითი მოთხოვნა), რაიმე უფლების თუ სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა-არარსებობის აღიარებასთან (აღიარებითი მოთხოვნა) ან ასეთი ურთიერთობის შეცვლა-გარდაქმნასთან (გარდაქმნითი მოთხოვნა). მოთხოვნის მიუთითებლობა წარმოადგენს სარჩელის ხარვეზს.  18 სამართლებრივი საფუძვლები არის იმ ნორმათა ერთობლიობა, რომლებზეც ამყარებთ თქვენს სასარჩელო მოთხოვნას. ნორმათა შინაარსი გამომდინარეობს სამართლებრივი აქტებიდან, ჩვეულებებიდან და სხვ. ნორმათა შინაარსი შეგიძლიათ განმარტოთ თავისუფლად, თქვენს მოსაზრებებზე, სასამართლო გადაწყვეტილებებსა და პრაქტიკაზე, საერთაშორისო სტანდარტებზე, უცხოურ კანონმდებლობასა და სხვა სახის არგუმენტებზე მითითებით. სამართლებრივი საფუძვლები იურიდიულად უნდა ამართლებდეს სასარჩელო მოთხოვნას. სამართლებრივი საფუძვლების მითითება სავალდებულო არ არის, თუმცა გეძლევათ შესაძლებლობა, სასამართლოს თქვენი სამართლებრივი არგუმენტაცია მიაწოდოთ, რათა დაარწმუნოთ იგი თქვენი მოთხოვნის მართებულობაში. 19 თითოეული სასარჩელო მოთხოვნა და მისი სამართლებრივი საფუძვლები უნდა ჩამოაყალიბოთ ნათლად და ლაკონურად. სასარჩელო მოთხოვნები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად არაბული ციფრებით. თითოეული სასარჩელო მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ მოთხოვნასა და მითითებას ამ მოთხოვნის სამართლებრივ საფუძვლებზე. მოცემულ ფორმაში არსებობს სამი სასარჩელო მოთხოვნის დასაფიქსირებელი გრაფა. სამზე მეტი სასარჩელო მოთხოვნის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე სტილი (იხ. სარჩელის სანიმუშო ფორმა). 
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აღნიშნული მუხლისა და მხარესთან დადებული ხელშეკრულების საფუძველზე,  მოსარჩელეს 

ეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრ 

ვალდებულებას არ შეასრულებს ან არაჯეროვნად შეასრულებს. 

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 361-ე მუხლის მე-2 ნაწილის მიხედვით, ვალდებულება 

უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, დათქმულ დროსა და ადგილას. 

 

აღნიშნულის მუხლის შესაბამისად, პირნათლად და კეთილსინდისიერად ვასრულებდი ნაკისრ 

ვალდებულებას, სესხის თანხას ვიხდიდი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში, ბანკმა კი 

უკანონოდ დამაკისრა პირგასამტეხლო, 2013 წლის 4 დეკმებერს ჩემს მიერ ხელშეკრულებით 

გათავლისწინებულ ვადაში გადახდილი თანხა, ბანკმა მიიჩნია ვადაგადაცილებულად, ვინაიდან 

ბანკის განმარტებით, აღნიშნული თანხა აღირიცხა 5 დეკემბერს და გადახდილი თანხიდან 

ჩამომაჭრა პირგასამტეხლო. 

 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულება (სამომხმარებლო განვადება) #A8770/359–ის მე–4 მუხლის 4.1. პუნქტის 

მიხედვით, „კრედიტის მთლიანი დავალიანების გადახდა განხორციელდება გადახდის 

გრაფიკის მიხედვით. გადახდის გრაფიკი წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების 

განუყოფელ ნაწილს“. 

 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულების მე–4 მუხლის 4.2. პუნქტის თანახმად, „ხელშეკრულებაში მითითებულ 

კრედიტის მოქმედების ვადასა და გრაფიკს შორის სხვაობის შემთხვევაში, კრედიტის 

მოქმედების ვადის განსაზღვისათვის, უპირატესობა ენიჭება კრედიტის დაფარვის გრაფიკს“. 

 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულების მე–4 მუხლის 4.9. პუნქტის თანახმად, „ნებისმიერი გადახდილი თანხა, 

ჩაითვლება ზუსტად შესრულებულ ვალდებულებად, თუ ყოველთვიურად დასაფარი თანხები 

გადახდილია წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში. თუ ყოველთვიურად 

დასაფარი თანხის მორიგი დაფარვის თარიღი ემთხვევა საქართველოს კანონმდებლობით 

დადგენილ დასვენების ან/და უქმე დღეებს, დაფარვა უნდა განხორციელდეს არაუგვიანეს 

მომდევნო სამუშაო დღისა“.  

 

2013 წლის 5 აგვისტოს, „ლიბერთი ბანკთან“ გაფორმებული საბანკო კრედიტის 

ხელშეკრულების მე–7 მუხლის 7.1. და 7.1.1. პუნქტების თანახმად, ხელშეკრულების პირობები 

დარღვეულად ჩაითვლება, თუ კრედიტით სარგებლობისას მსესხებელი ვერ გადაიხდის 

ყოველთვიურად დასაფარ თანხას, ან პირგასამტეხლოს, თუ ასეთი გადაუხდელობა 

გაგრძელდება 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან/და ასეთი დარღვევა განმეორდება 

ზედიზედ ორჯერ“.  

 

ხელშეკრულების არც ერთ მონაკვეთში, მუხლსა თუ პუნქტში, საუბარი არ არის იმ პრეტენზიის 

ლეგიტიმურობის შესახებ, რომელიც ბანკმა ჩემს მიმართ დააყენა.  

 

ის ფაქტი, რომ 2013 წლის 4 დეკემბერს გადახდილ იქნა სასესხო თანხა, ხოლო აღნიშნული 

ტრანზაქცია აისახა მომდევნო დღეს, როგორც ხელშეკრულების, ასევე საქართველოს სამოქალაქო 

კოდექსის თანახმად, არ წარმოადგენს ვალდებულების დარღვევას. პირიქით, ხელშეკრულების მე–
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4 მუხლის 4.9. პუნქტის თანახმად, „ნებისმიერი გადახდილი თანხა, ჩაითვლება ზუსტად 

შესრულებულ ვალდებულებად, თუ ყოველთვიურად დასაფარი თანხები გადახდილია 

წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებულ ვადებში.“  

 

საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ ბანკს პრეტენზია არ გააჩნია 2014 წლის 4 იანვარს, ასევე პირადი 

ანგარიშიდან გადარიცხული თანხის მიმართ, რომელიც მიღებულად ჩაითვალა 6 იანვარს. 

როგორც ჩემთან კომუნიკაციის დროს, ბანკის ოპერატორმა განაცხადა, მხარეს პრეტენზია ამ 

ფაქტთან მიმართებით სწორედ იმის გამო არ გააჩნდა, რომ ხელშეკრულების ამოწურვის ვადად, 

ვიმეორებ, საუბარია პროგრამული სისტემით გათვალისწინებულ მონაცემზე, იწურებოდა 2014 

წლის 6 იანვარს, რომლის შესახებაც, არც ხელშეკრულებაშია საუბარი და არც დაფარვის გრაფიკში. 

 

მარტივად, როგორც მხარეს, აღნიშნულის შესახებ ინფორმაცია ბანკს უნდა მოეწოდებინა, 

როდესაც ფორმდებოდა ხელშეკრულება ან/და უნდა ყოფილიყო მითითებული სახელშეკულებო 

ვალდებულებებში ცალკე პუნქტად. მართალია, ბანკმა აღნიშნულ საკითხზე თავის 2014 წლის 

იანვრის წერილში იმსჯელა, მაგრამ სასამართლოსთვის აღნიშნულ საკითხზე განმარტებას, 

კვლავინდებურად საყურადღებოდ მივიჩნევ.  

 

ამასთან, თავს იჩენს ბანკის კეთილსინდისიერების საკითხიც, რა დროსაც, თუკი 2013 წლის 4 

დეკემბერს გადახდილი სასესხო თანხა ჩაითვალა პრობლემურად/ვადაგადაცილებულად, რატომ 

გახდა ამის თაობაზე ცნობილი მხოლოდ ერთ თვეზე მეტი ხნის შემდეგ, 2014 წლის 10 იანვარს? ამ 

ვითარებაში, ხელშეკრულების მე–12 მუხლის 12.1 პუნქტის თანახმად, კომუნიკაცია მხარესთან 

უნდა ყოფილიყო ჯეროვანი, რათა მომხმარებელს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, 

ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტი არ გადაეხადა. ამასთან, ბანკს 2014 წლის 4 იანვრამდე 

ჰქონდა სრული უფლება, თუკი ბანკის პოზიციის ლოგიკას გავყვებით, რომ მსესხებელ მხარესთან 

ხელშეკრულება ცალმხრივად გაეწყვიტა, ვინაიდან დადებული ხელშეკრულების მიხედვით, 

ადგილი გააჩნდა ხელშეკრულების დარღვევას ანუ ჩემს პირგასამტეხლოს და ყოველ 

ვადაგადაცილებულ დღეზე, ვადაგადაცილებული თანხის 0.5 პროცენტის გადაუხდელობის 

ვალდებულებას.  

 

აი, რას ამბობს ხელშეკრულების მე–7 მუხლის 7.1. და 7.1.1. პუნქტები – „ხელშეკრულების 

პირობები დარღვეულად ჩაითვლება, თუ კრედიტით სარგებლობისას მსესხებელი ვერ გადაიხდის 

ყოველთვიურად დასაფარ თანხას, ან პირგასამტეხლოს, თუ ასეთი გადაუხდელობა გაგრძელდება 

10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში ან/და ასეთი დარღვევა განმეორდება ზედიზედ ორჯერ“. 

შესაბამისად, ასევე მიუღებელია მოპასუხის დასაბუთება, რომელიც აღნიშნულ საკითხზე ჩემს 

მიმართ 2014 წლის იანვარში გამოგზვანილი წერილით გამოითქვა, რომ მომხმარებლის მიმართ, 

ასეთი შეტყობინება, ბანკის უფლებამოსულებაა და არა ვალდებულება. ასეთია ბანკის 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის ოფიციალური პოზიცია/პასუხი 

მომხმარებელთან გაფორმებული ხელშეკრულების მე–7 მუხლის 7.1. და 7.1.1. პუნქტების 

განმარტებისთვის. 

 

მინდა სასამართლომ განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს, ჩემი აზრით, ერთ–ერთ 

ცენტრალურ საკითხსაც, რა დროსაც, ჩემს მიერ  სესხის დაფარვა განხორციელებულია ჩემი 

პირადი ანგარიშიდან, (რომელიც გახსნილია ს.ს. "პოკრედიტ ბანკში") ყოველი თვის 4 რიცხვში.  

 

შესაბამისად, ბანკის ლოგიკას თუ გავყვებით, აუხსნელია, საუბარი რატომ უნდა იყოს მხოლოდ 4 

დეკემბერს გადახდილი თანხის ვადაგადაცილებულობაზე? სხვა შემთხვევების დროს, ყველა 
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ტრანზაქცია ვალდებულების შესრულებად ჩაითვალა და მხოლოდ 2013 წლის 4 დეკემბერს 

გადახდილი სასესხო თანხა აღმოჩნდა ვადაგადაცილებული? სად ჩანს ლოგიკა და თუნდაც, ბანკის 

სისტემური გამართულობა?  

 

მგონია, ბანკს პირიქით, მეტობით გადახდილი თანხა მსესხებლისთვის აქვს დასაბრუნებელი, 

რადგანაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 58.17 ლარის ნაცვლად, ჩემს მიერ 

განხორციელებული ტრანქაზციების რაოდენობა, ყოველ გადარიცხვაზე, შეადგენდა 60.00 (სამოცი) 

ლარს. ბანკს, ამ ლოგიკით, ჩემს მიმართ დასაბრუნებელი 10 (ათი) ლარის ოდენობით თანხა 

გააჩნია.  

 

მოპასუხემ დაარღვია ხელშეკრულების პიროებები, დამაკისრა პირგასამტეხლო უკანონოდ, მაშინ, 

როდესაც არ არსებობდა საფუძველი არც ხელშეკრულებით და არც კანონით პირგასამტეხლოს 

დაკისრების. მე ჯეროვნად და კეთილსინდისიერად შევასულე ჩემი ვალდებულება.  

 

საქართველოს საპროცესო კოდექსის 180-ე მუხლის მიხედვით, სარჩელი შეიძლება აღიძრას 

უფლებისა თუ სამართლებრივი ურთიერთობების არსებობა-არარსებობის დადგენის, 

დოკუმენტების ნამდვილობის აღიარების ან დოკუმენტების სიყალბის დადგენის შესახებ, თუ 

მოსარჩელეს აქვს იმის იურიდიული ინტერესი, რომ ასეთი აღიარება სასამართლოს 

გადაწყვეტილებით მოხდეს. 

 

აღიარებითი სარჩელის მიღებისა და განხილვის წინაპირობას, აუცილებელია, არსებობდეს დავა 

მხარეთა შორის უფლებებისა თუ სამართლებრივიურთიერთობების შესახებ. დღეს მოპასუხე 

მედავება თანხაზე, რომლის გადახდის ვალდებულებაც არ მაქვს, ვინადაინ მოპასუხესთან 

დადებული ხელშეკრულება ჯეროვნად შევასრულე და არც ერთი პუნქტი არ დამირღვევია. 

 

აღიარებითი სარჩელის იურიდიული ინტერესი მაქვს, რათა შემდომში გამოვრიცხო ბანკის 

მხრიდან ჩემს მიმართ სასამართლო დავა და ჩემს მიმართ ბანკის მიერ სარჩელის შეტანა.   

 

მოპასუხემ, ხანდაზმულობის 3–წლიანი ვადის დაცვით, შესაძლოა, ჩემს მიმართ, მიმართოს 

სასამართლოს და არ არსებული ვალდებულების შესრულება მომთხოვოს. შესაბამისად, 

მნიშვნელოვანია, ჩემი კანონიერი ინტერესის დადგენა, რათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით, 

ბანკის მიმართ, აღიარებულ იქნეს სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულება. ამიტომაც, 

მივმართავ სასამართლოს, რათა აღიარებულად ჩამითვალოს ბანკთანმგაფორმებული საბანკო 

კრედიტის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება და 2014 წლის 4 იანვარს გადახდილი 

თანხით ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება/დასრულება. 
.... 

2. sasarCelo moTxovna 
      

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

      
.... 

3. sasarCelo moTxovna 
      

moTxovnis samarTlebrivi safuZvlebi: 

      
.... 

      
.... 
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mtkicebiTi Suamdgomlobebi 
SeniSvna-20 

mowme faqtobrivi garemoeba(ebi) 

            

eqsperti faqtobrivi garemoeba(ebi) 

            

specialisti faqtobrivi garemoeba(ebi) 

            
SeniSvna-21 

 

Suamdgomlobebi, sapatio mizezis gamo, mtkicebulebaTa warmodgenis gadavadebis Taobaze. 

1.    
SeniSvna-22 

 

Suamdgomlobebi mtkicebulebaTa gamoTxovis Taobaze. 

1.    
SeniSvna-23

sxva saxis Suamdgomlobebi 
SeniSvna-24 

1. moTxovna 

      

argumentacia: 
      

.... 

2. moTxovna 

      

argumentacia: 

      
.... 

      

 

dagWirdebaT Tu ara Tqven an/da dasabarebel pirs Tarjimani saqmis zepiri ganxilvisas? 

diax    
ara   

vis?       romeli enis mcodne?       

... 

                                                            

20  შუამდგომლობა არის თქვენი მიმართვა სასამართლოსადმი კონკრეტული პროცესუალური მოქმედების განხორციელების მოთხოვნით. შუამდგომლობა უნდა იყოს დასაბუთებული, მასში კონკრეტულად უნდა მიეთითოს მოთხოვნა და მისი არგუმენტაცია, რომელიც უნდა შეეხებოდეს შუამდგომლობაში დასმულ საკითხთან უშუალო კავშირში მყოფ გარემოებებს. მტკიცებითი შუამდგომლობები შეეხება მტკიცებულებებს. 21 ზემოთ მოცემულია საქმის ზეპირ მოსმენაზე მოწმეთა, ექსპერტთა და სპეციალისტთა მოწვევის გრაფები. მარცხენა მხარეს იწერება მოსაწვევი მოწმის, ექსპერტის ან/და  სპეციალისტის სახელი და გვარი, ხოლო მარჯვენა მხარეს - დავის იმ ფაქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებსაც მიგაჩნიათ, რომ დაადასტურებენ აღნიშნული პირები. 22 თუკი საპატიო მიზეზის გამო, სარჩელს ვერ ურთავთ მტკიცებულებას, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რათა მან მოგცეთ გონივრული ვადა მის წარსადგენად. ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)წარმოდგენის შეუძლებლობის საპატიო მიზეზი; (3)გონივრული ვადა მის წარმოსადგენად. თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. 23 თუკი საკუთარი ძალებით ვერ შეძელით მტკიცებულების მიღება იმ პირისაგან, ვისთანაც ეს მტკიცებულება იმყოფება, შეგიძლიათ იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რათა სასამართლომ გამოითხოვოს იგი. ვალდებული ხართ, შუამდგომლობაში მიუთითოთ: (1)მტკიცებულების დასახელება; (2)დავის იმ ფაქტობრივ გარემოებათა ნომრები, რომლებიც დგინდება ამ მტკიცებულებით; (3)მტკიცებულების მფლობელის სახელი და გვარი (სახელწოდება) და მისი საცხოვრებელი ადგილი (ფაქტობრივი ადგილსამყოფელი); (4)რა საფუძვლით გეთქვათ უარი მტკიცებულების გადმოცემაზე; (5)რას ეფუძნება თქვენი ვარაუდი, რომ მტკიცებულება თქვენ მიერ მითითებული პირის ხელთაა. თითოეულ ამგვარ მტკიცებულებასთან მიმართებით შუამდგომლობები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. 24 ამ გრაფაში შეგიძლიათ ჩაწეროთ ნებისმიერი სხვა სახის შუამდგომლობა (მაგ. საქმეში მესამე პირის ჩაბმის თაობაზე). თითოეული შუამდგომლობა უნდა მიუთითოთ ნათლად და ლაკონურად. მოთხოვნები მიეთითება სათითაოდ (პუნქტობრივად) და ინომრება თანმიმდევრულად, არაბული ციფრებით. თითოეული მოთხოვნის ტექსტი უნდა შეიცავდეს უშუალოდ მოთხოვნის შინაარსს და მის არგუმენტაციას. მოცემულ ფორმაში არსებობს ორი შუამდგომლობის დასაფიქსირებელი გრაფა. ორზე მეტი შუამდგომლობის მითითებისას ვალდებული ხართ, დაიცვათ ფორმის შევსების იგივე  სტილი. 
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sarCelis fasi 
SeniSvna-25 

— 45.00  lari 

saxelmwifo baJi 
SeniSvna-26 

— 100 ლარი lari 

 

saxelmwifo baJis gadaxdis wesi 

saxelmwifo baJi Seitaneba saxelmwifo biujetSi, xazinis erTian angariSze: 

bankis kodi: TRESGE22 
angariSis #: 200122900 (ix. saxazino kodebi) 

 

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

romeli norma?        

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

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

ris safuZvelze?       

mtkicebuleba:       

Suamdgomlobebi procesis sxva (sasamarTlo an sasamarTlosgareSe) xarjebis Taobaze: 

5.     
SeniSvna-27 

 

ecadeT Tu ara sasamarTlosaTvis momarTvamde dava Tavad mogegvarebinaT? 

diax   
ara   

ra formiT? 2014 წლის 13 იანვრისა და 08 თებერვლის მიმართვით.  

 
 

Tqvens interesSi Sedis saqmis morigebiT damTavreba. morigeba warmoadgens davis gadawyvetis 

yvelaze swraf, efeqtur da iaf saSualebas. amasTan, geZlevaT SesaZlebloba, Tavad 

gansazRvroT davis Sedegi, aseve, aRmofxvraT konfliqti erTmaneTs Soris. 

sasamarTlo sxdomamde mxareTa morigebis SemTxvevaSi mxareebi mTlianad Tavisufldebian 

saxelmwifo baJis gadaxdisagan, xolo sasamarTlo sxdomaze morigebis SemTxvevaSi 

saxelmwifo baJis odenoba naxevrdeba. 

mourigeblobis negatiuri Sedegebia: 

» rTuladganWvretadi Sedegi; 

» xangrZlivi sasamarTlo procesi; 

» sasamarTlo xarjebi; 

» sasamarTlosgareSe xarjebi; 
» yoveldRiuri xarjebi. 

. 

 

Tanaxma xarT Tu ara, rom saqme daamTavroT morigebiT? 
diax  morigebis pirobebi:       

ara  radgan როგორც მოქალაქეს, უფლებადამცველსა და მომხმარებელს, მსურს ამ 

ერთი საქმით, კეთილსინდისიერების პრინციპი მთავარი კორპორატიული 

ღირებულება გახდეს, რადგანაც ბანკები საქართველოში ადამიანის უფლებებს 

                                                            

25 სარჩელის (დავის საგნის) ფასი არის პროცესუალური ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება სასამართლოს სარჩელზე გადასახდელი სახელმწიფო ბაჟის ოდენობის განსაზღვრაში. სარჩელის ფასის დაანგარიშების წესი მოცემულია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 41-ე მუხლში. 
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აღარ არღვევდნენ.  
SeniSvna-28 

                                                                                                                                                                                                                            

26 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 პირველი ინსტანციის სასამართლოში არ უნდა აღემატებოდეს ფიზიკურ პირთათვის 3000 ლარს, ხოლო იურიდიულ პირთათვის - 5000 ლარს. ვალდებული ხართ, სარჩელს 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 სარჩელზე დადგინდება ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრამდე. 27 შემთხვევები, როდესაც კანონი გათავისუფლებთ სახელმწიფო ბაჟის გადახდისაგან დადგენილია სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 46-ე 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. 28 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). 
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Tanaxma xarT Tu ara, rom sasamarTlom saqme ganixilos zepiri mosmenis gareSe? 

diax   
ara   

 

radgan       
SeniSvna-29 

 
ra dro dagWirdebaT mTavar sxdomaze Tqveni poziciis dasabuTebisaTvis? 

15 wuTi  radgan საქმის ისტორია აბსოლუტურად მკაფიოა სასამართლოსთვის.  
 

ramden sxdomaSi migaCniaT gonivrulad davis ganxilvis dasruleba? 
I sxdomaSi  radgan 

SeniSvna-30 

 
Tqven mier miTiTebul romel misamarTze isurvebdiT sasamarTlo Setyobinebis miRebas? 

faqtobriv adgilsamyofelze drois optimaluri Sualedi: 10:00 - 14:00 

 
xarT Tu ara dadgenili wesiT registrirebuli socialurad daucveli ojaxebis monacemTa 

erTian bazaSi da iRebT Tu ara saarsebo Semweobas? 

diax   
ara   

gTxovT, daurToT mtkicebuleba. 

 
Tanaxma xarT Tu ara, rom werilobiTi masalebi miiRoT eleqtronuli fostis meSveobiT? 
diax   
ara   

 

radgan       
SeniSvna-31 

 

TandarTuli sabuTebis nusxa 
SeniSvna-32   SeniSvna-33 

დანართი #1 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულება 

დანართი #2 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულების დაფარვის გრაფიკი 

დანართი #3 – 2013 წლის 05 აგვისტოს საკრედიტო ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი 

პირობები 

დანართი #4 – ს.ს. "პოკრედიტ ბანკის" პირადი ანგარიშიდან სესხის დაფარვის ამონაწერი 

დანართი #5 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ამონაწერი სესხის დაფარვის შესახებ 

დანართი #6 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" ინფორმაცია საკრედიტო დავალიანების შესახებ 

დანართი #7 – 2014 წლის 13 იანვრის ღია წერილი ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" გენერალურ 

დირექტორს 

დანართი #8 – ა/ო "ახალგაზრდა ადვოკატების" 2014 წლის 13 იანვრის წერილი ს.ს. 

"ლიბერთი ბანკის" გენერალურ დირექტორს 

დანართი #9 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის 

2014 წლის 21 იანვრის წერილი ა/ო "ახალგაზრდა ადვოკატების" მიმართ. 

დანართი #10 – 2014 წლის 27 იანვრის წერილი ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" მომხმარებელთა უფლებების 

დაცვის დეპარტამენტის მიმართ 

დანართი #11 – ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" 2014 წლის 31 იანვრის წერილი, 2014 წლის 13 იანვრის 

წერილით დასმული საკითხების მიმართ  

დანართი: #12 – 2014 წლის 08 თებერვლის მიმართვა ს.ს. "ლიბერთი ბანკის" 

მომხმარებელთა უფლებების დაცვის დეპარტამენტის უფროსს. 

                                                            

29 წარმოადგინეთ თქვენი მოსაზრება საქმის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვის თაობაზე. საქმის ზეპირი მოსმენის გარეშე განხილვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს დავის სწრაფად გადაწყვეტას, ზოგავს თქვენს დროს და სახსრებს. თქვენი და მოპასუხის თანხმობის შემთხვევაში სასამართლო უფლებამოსილია, მაგრამ არაა ვალდებული, საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე.  30 მოცემული გრაფის შევსება სავალდებულოა იმ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ თანახმა ხართ, სასამართლომ საქმე განიხილოს ზეპირი მოსმენის გარეშე. პოზიციის დასაბუთებაში იგულისხმება მთავარი სხდომის უშუალოდ თქვენთვის განკუთვნილი ნაწილი. თუ ირჩევთ 25-ზე მეტ წუთს ან 2-ზე მეტ სხდომას, ვალდებული ხართ, მიუთითოთ, თუ რაში მდგომარეობს თქვენი საქმის სპეციფიკური სირთულე. ამასთან, გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლოსათვის სავალდებულო არაა თქვენ მიერ მითითებული დრო და სხდომათა რაოდენობა. 31 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. 32 ვალდებული ხართ, სარჩელს დაურთოთ მასში მითითებული ყველა მტკიცებულება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც, საპატიო მიზეზის გამო, ვერ ახერხებთ მათ წარმოდგენას და აღნიშნულის თაობაზე მიუთითეთ მტკიცებით შუამდგომლობათა ნაწილში. წერილობითი მტკიცებულებები, როგორც წესი, წარდგენილ უნდა იქნეს დედნის სახით. თუ წერილობითი მტკიცებულების დედანი უცხო ენაზეა შედგენილი, იგი უნდა ითარგმნოს ქართულად (აფხაზეთში შესაძლებელია აფხაზური თარგმანიც). ნორმატიული მასალის დართვა სარჩელზე 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 სარჩელის ფორმაში დაფიქსირებულ რიგითობას. 33 სასამართლოს უნდა წარუდგინოთ სარჩელისა და თანდართული საბუთების იმდენი ასლი, რამდენი  მოპასუხეც არის საქმეში. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენს სარჩელზე შესაძლოა დადგინდეს ხარვეზი და სასამართლო არ მიიღებს მას წარმოებაში აღნიშნული ხარვეზის აღმოფხვრამდე. 
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დანართი #13 – სასამართლო ბაჟის გადახდის ქვითარი   
furclebis saerTo raodenoba:       

.... 



 

saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWo. q. Tbilisi, boWormis q. 12, 0144 

veb-gverdi: www.hcoj.gov.ge; el. fosta: council@hcoj.gov.ge  
19

 

 

 

sarCelis formaluri gamarTuloba 
sarCelis sasamarTloSi Setanisas sasamarTlos kancelaria amowmebs sarCelis formalur (da ara 

Sinaarsobriv) mxares  da axdens sarCelis registracias. Tu sarCeli ar Seesabameba qvemoT CamoTvlil 

rekvizitebs, sasamarTlos kancelariis TanamSromeli uars getyviT sarCelis registraciaze da 

dagibrunebT sarCels TandarTul dokumentebTan erTad. 

 diax ara 

1. sarCeli warmodgenilia saqarTvelos iusticiis umaRlesi sabWos mier damtkicebuli 

formiT. 

  

2. miTiTebulia im sasamarTlos dasaxeleba, sadac SegaqvT sarCeli.   

3. miTiTebulia Tqveni (mosarCelis), Tqveni (mosarCelis) warmomadgenlis (Tu sarCeli 

Seaqvs warmomadgenels) da mopasuxis saxeli, gvari (saxelwodeba), piradi 

(saidentifikacio) nomeri, ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli), 

telefonis nomeri*, eleqtronuli fosta*. 

  

4. miTiTebulia mowmis, sxdomaze mosawvevi sxva piris saxeli, gvari (saxelwodeba), 

piradi (saidentifikacio) nomeri*, ZiriTadi misamarTi (faqtobrivi adgilsamyofeli), 

telefonis nomeri*, eleqtronuli fosta*. 

  

5. miTiTebulia eleqtronuli fostis misamarTi da telefonis nomeri, Tu sarCeli 

Seaqvs iuridiul pirs, individualur mewarmes an advokats, warmomadgenels (garda 

kanonieri warmomadgenlisa). 

  

6. miTiTebulia davis sagani.   

7. miTiTebulia sarCelis fasi.   

8. miTiTebulia sasarCelo moTxovna.   

9. sarCels Tan erTvis TandarTul dokumentebis nusxaSi miTiTebuli yvela dokumenti

(garda im SemTxvevisa, rodesac warmodgenilia Suamdgomloba dokumentis warmodgenis 

gadavadebis Sesaxeb), gverdebis raodenobis miTiTebiT. 

  

10. sarCels erTvis saxelmwifo baJis gadaxdis damadasturebeli dokumenti an 

warmodgenilia Suamdgomloba saxelmwifo baJis gadaxdisagan gaTavisuflebis, misi 

odenobis Semcirebis an gadaxdis gadavadebis Taobaze. 

  

11. miTiTebulia Tqveni mosazreba saqmis zepiri mosmenis gareSe ganxilvis Taobaze.   

12. sarCels erTvis warmomadgenlis uflebamosilebis damadasturebeli dokumenti (Tu 

sarCeli Seaqvs warmomadgenels). 

  

13. sarCeli xelmowerilia.   

14. warmodgenilia sarCelisa da TandarTuli dokumentebis imdeni asli, ramdenic 

mopasuxea. 

  

* varskvlaviT aRniSnuli monacemis miTiTeba sasurvelia 
 

mxolod sasamarTlo moxmarebisaTvis 

sarCeli formalurad 

gamarTulia: 

sarCeli formalurad araa 

gamarTuli: 
   punqtebis CamonaTvali 

 
xelmowera 

 
saxeli da gvari 

 

sasamarTlos kancelariis uari sarCelis registraciaze xels ar uSlis mosarCeles ganmeorebiT 

mimarTos sasamarTlos imave sarCeliT, Tu aRmoifxvreba registraciaze uaris Tqmis safuZveli. 
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mosarCelis mier mopasuxisaTvis gzavnilis Cabareba 
Tu sarCeli Seaqvs iuridiuli pirs, individualur mewarmes, advokats an warmomadgenels 

(garda kanonieri warmomadgenlisa) an sarCeli Setanilia iuridiuli piris winaaRmdeg, igi 

valdebulia, uzrunvelyos mopasuxisaTvis gzavnilis Cabareba fostis, sasamarTlo kurieris 
meSveobiT an eleqtronuli fostis misamarTze da mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis dasturi 

sasamarTloSi warmoadginos 2 Tvis vadaSi. 

 

zemoTaRniSnul pirebs sarCelis mosamarTlisaTvis gadacemidan arauadres 5 da araugvianes 14 

dRisa maT mier miTiTebul telefonze an/da eleqtonuli fostis  misamarTze gaegzavnebaT 

Setyobineba an sasamarTloSi gamocxadebis Sedegad ecnobebaT sarCelis miRebaze uaris Tqmis  an 

gzavnilis (sarCelisa da TandarTuli  dokumentebis aslebis) maT mier mopasuxisaTvis 

gadacemis Taobaze. 

 

eleqtornuli fostiT gagzavnili gzavnilis Cabareba dasturdeba adresatis mier eleqtronuli 

saSualebiT miwodebuli dadasturebiT. 

 

Tu mosarCele 2 Tvis vadaSi saqmis ganmxilvel sasamarTloSi ar waradgens mopasuxisaTvis 

gzavnilis Cabarebis damadasturebel dokuments an Suamdgomlobas  gzavnilis sajaro 

SetyobinebiT gavrcelebis Sesaxeb, sasamarTlo sarCels ganuxilvelad datovebs. 
 

gTxovT, gaiTvaliswinoT! 

zemoaRniSnuli wesebi SesaZlebelia gavrceldes nebismier sxva pirzec, maTi TanxmobiT. 

aseT SemTxvevaSi sarCels sasamarTlo ganixilavs mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis 

damadasturebeli dokumentis sasamarTloSi wardgenidan an sajaro SetyobinebiT mopasuxisaTvis 
gzavnilis Cabarebidan ara ugvianes 1.5 Tvisa, 2 Tvis nacvlad, xolo gansakuTrebiT rTuli 

kategoriis saqmeebze – ara ugvianes  3,5 Tvisa, 5 Tvis nacvlad. 
... 
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mosarCelis mier mopasuxisaTvis gzavnilis Cabarebis wesi 
» gzavnili mopasuxes unda Cahbardes ZiriTadi misamarTis (faqtobrivi adgilsamyoflis), 

alternatiuli misamarTis, samuSao adgilis an mosarCelisaTvis cnobili sxva misamarTis 

mixedviT. 
» gzavnili mopasuxes unda Cahbardes piradad.  

» Tu gzavnilis Cambarebelma mopasuxe  ver naxa gzavnilSi miTiTebul misamarTze, igi gzavnils 

abarebs masTan mcxovreb ojaxis romelime qmedunarian wevrs. 

» mopasuxis samuSao adgilze, aseve organizaciisaTvis gagzavnili gzavnili unda Cahbardes 

kancelarias an aseTive daniSnulebis struqturul erTeuls anda pirs, xolo aseTis aryofnis 

SemTxvevaSi – organizaciis Sesabamis uflebamosil pirs. 

» gzavnilis mimRebi valdebulia gzavnilis Cabarebisas aRniSnos Tavisi saxeli, gvari, 

piradobis mowmobis nomeri, xolo Tu gzavnils ibarebs ojaxis wevri an gzavnili hbardeba 

samuSao adgilis mixedviT, maSin damatebiT unda mieTiTos adresatTan damokidebuleba da 

dakavebuli Tanamdeboba, rac dasturdeba gzavnilis mimRebis xelmoweriT.  

» eleqtornuli fostiT gagzavnili gzavnilis Cabareba dasturdeba adresatis mier 

eleqtronuli saSualebiT miwodebuli dadasturebiT. 

» Tu pirvelad gagzavnisas gzavnilis mopasuxisaTvis Cabareba ver moxerxda, gzavnili mas unda 

gaegzavnos damatebiT erTxel mainc imave an mosarCelisaTvis cnobil sxva misamarTze. 

» Tu adresatma uari ganacxada gzavnilis miRebaze, misi mimtani piri saTanado aRniSvnas 
gaakeTebs gzavnilze, romelic sasamarTlos unda waredginos. aseT SemTxvevaSi gzavnili 

adresatisaTvis Cabarebulad CaiTvleba.  

 

zemoaRniSnuli wesebis darRveviT Cabarebuli gzavnili ar CaiTvleba Cabarebulad. 

 
Tu mopasuxis adgilsamyofeli ucnobia an misTvis gzavnilis Cabareba sxvagvarad ver xerxdeba, 

sasamarTlo uflebamosilia mosarCelis  Suamdgomlobis safuZvelze gamoitanos ganCineba 

gzavnilis sajarod gavrcelebis Sesaxeb. amasTan, mosarCele valdebulia daasabuTos 

Suamdgomloba  gzavnilis sajaro SetyobinebiT gavrcelebis Sesaxeb da waradginos Sesabamisi 

mtkicebulebebi. 
.. 
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sxdomaze gamoucxadeblobis Sedegebi 
Tu ar gamocxaddiT sxdomaze, sasamarTlo gamoitans dauswrebel gadawyvetilebas Tqvens 

winaaRmdeg, samoqalaqo saproceso kodeqsis XXVI Tavis Sesabamisad. 

Tu sxdomaze ar gamocxaddiT arc Tqven da arc mopasuxe mxare, sasamarTlo gamoitans 
ganCinebas sarCelis ganuxilvelad datovebis Sesaxeb, rasac ukavSirdeba samoqalaqo saproceso 

kodeqsis 276-e da 278-e muxlebiT gaTvaliswinebuli Sedegebi.    

valdebuli xarT, gamoucxadeblobis mizezi sxdomis dawyebamde acnoboT sasamarTlos. sapatio 

mizezad CaiTvleba avadmyofoba, axlo naTesavis gardacvaleba an sxva gansakuTrebuli obieqturi 

garemoeba, rac Tqvengan damoukidebeli mizezidan gamomdinareobs. avadmyofoba dadasturebuli 

unda iqnes samedicino dawesebulebis xelmZRvanelis mier xelmowerili dokumentiT, romelic 

pirdapir miuTiTebs sasamarTlo procesze gamocxadebis SeuZleblobaze.  

uwyeba mxarisaTvis da misi warmomadgenlisaTvis Cabarebulad CaiTvleba, Tu igi Cabardeba erT-

erT maTgans an samoqalaqo saproceso kodeqsis 74-e muxliT gaTvaliswinebul pirebs.  

adresatis aryofnisas uwyebis mimRebi piri valdebulia, pirveli SesaZleblobisTanave Caabaros 

uwyeba adresats. warmomadgeneli valdebulia, misTvis uwyebis Cabarebis Sesaxeb acnobos 

mosarCeles. 

warmoadgineT Tqvens xelT arsebuli yvela mtkicebuleba. 
 

gTxovT, gaiTvaliswinoT! 

Tu Tqven daeswrebiT gadawyvetilebis  gamocxadebas an TqvenTvis kanonmdeblobiT dadgenili 

wesiT cnobili iqneba gadawyvetilebis gamocxadebis TariRis Sesaxeb da daapirebT 

gadawyvetilebis gasaCivrebas, SegiZliaT gadawyvetilebis sarezolucio nawilis gamocxadebidan 

ara audres 20 da ara ugvianes 30 dRisa, gamocxaddeT sasamarTloSi da CaibaroT 

gadawyvetilebis asli. 
 

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 mxolod 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. 
 

  

არჩილ კაიკაციშვილი 
 

 

17/თებერვალი/2014w. 

xelmowera xelmomweris saxeli da gvari Sevsebis TariRi 
 

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

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

. 
 


