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მომჩივანთათვის განკუთვნილი ინფორმაცია 

მოპასუხე მთავრობისათვის საჩივრის გაგზავნის შემდგომი 
პროცედურის შესახებ 

1. მოპასუხე მთავრობისათვის საჩივრის გაგზავნა: საჩივრის მისაღებობის
საკითხის წინასწარი შესწავლის შედეგად, სასამართლო წყვეტს, რომ სასამართლოს
რეგლამენტის 54-ე მუხლის მე-2 (b) პუნქტის შესაბამისად, საჩივარი უნდა
გაეგზავნოს მთავრობას, რომელმაც წერილობით მოსაზრებები უნდა
წარმოადგინოს მთელი საჩივრის, მისი ერთი რომელიმე ნაწილის ან რამდენიმე
სასარჩელო მოთხოვნის მისაღებობისა და არსებითი მხარის შესახებ. თუ, ამ ორ
უკანასკნელ შემთხვევაში, სასამართლომ ნაწილობრივი მიუღებლობის
გადაწყვეტილება გამოიტანა და დანარჩენი საჩივარი მიუღებლად ცნო,
გადაწყვეტილების ასლი თან დაერთვება იმ წერილს, რომლითაც გეცნობებათ
მთავრობისათვის საჩივრის გაგზავნის შესახებ (ე.წ. კომუნიკაციის წერილი), ან
გამოგეგზავნებათ ცალკე, შესაბამის ვადაში. მიუღებლად ცნობილი სასარჩელო
მოთხოვნების განხილვა დამთავრებულად ჩაითვლება და თქვენი მხრიდან აღარ
იქნება საჭირო მათთან დაკავშირებით შემდგომი მოსაზრებების წარმოდგენა. თუ
სასამართლოს არ მიუღია ნაწილობრივი მიუღებლობის გადაწყვეტილება,
კომუნიკაციის წერილს თან ერთვის საბუთი საჩივართან დაკავშირებული
ფაქტების მოკლე გადმოცემითა და მხარეთათვის დასმული შეკითხვებით.

2. მისაღებობის საკითხისა და არსებითი მხარის ერთდროული განხილვა:
როგორც წესი, ყველა საჩივარი ექვემდებარება ამგვარ განხილვას, კონვენციის 29-ე
მუხლის მე-3 პუნქტისა და სასამართლოს რეგლამენტის 54A მუხლის შესაბამისად.
აქედან გამომდინარე, როდესაც სასამართლო საჩივარს მისაღებად ცნობს და
ჩათვლის, რომ იგი მზადაა არსებითი განხილვისათვის, ის იმავდროულად ადგენს
განჩინებას რეგლამენტის 54A  მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად.

3. მისაღებობისა და არსებითი მხარის შესახებ მხარეთა მოსაზრებების გაცვლა და
მოთხოვნა სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ: მოპასუხე მთავრობას,
როგორც წესი, მოეთხოვება მოსაზრებების წარმოდგენა თექვსმეტი კვირის ვადაში.
მათი მიღებისთანავე, ეს მოსაზრებები ეგზავნება მომჩივანს წერილობითი
შეპასუხებისათვის, რომელიც მან, სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ
მოთხოვნასთან (კონვენციის 41-ე მუხლი) ერთად, ექვსი კვირის ვადაში უნდა
წარმოადგინოს. თუ, რეგლამენტის 34-ე მუხლის მე-4 (a) პუნქტის თანახმად,
მთავრობას ნება აქვს დართული, თავისი მოსაზრებები ეროვნულ ენაზე
შეადგინოს, მან ოთხი კვირის ვადაში მათი ფრანგული ან ინგლისური თარგმანიც
უნდა წარმოადგინოს. ჩვეულებრივ, ზემოხსენებული ვადები გაგრძელებას არ
ექვემდებარება.

თუ თქვენ არ ჩათვლით საჭიროდ, პასუხი გასცეთ მთავრობის მოსაზრებებს და 
წარმოადგინოთ თხოვნა სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ, ამის თაობაზე 
აუცილებლად უნდა შეატყობინოთ სასამართლოს ზემოხსენებულ ვადაში. 
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წინააღმდეგ შემთხვევაში, სასამართლოს შეუძლია ჩათვალოს, რომ თქვენ აღარ 
გსურთ მისდიოთ თქვენს საჩივარს და ამორიცხოს იგი განსახილველ საქმეთა 
ნუსხიდან (კონვენციის 37-ე მუხლის 1-ლი (a) პუნქტი). 

რაც შეეხება მოთხოვნას სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ, თქვენს 
ყურადღებას მივაქცევთ სასამართლოს რეგლამენტის მე-60 მუხლზე: თუ ეს 
მოთხოვნა არ შეიცავს ხარჯთაღრიცხვას კატეგორიებისდა მიხედვით 
წარმოდგენილი არ არის განკუთვნილ ვადაში, ან არ არის დასაბუთებული 
სათანადო დოკუმენტებით, სასამართლო ან არ მოგაკუთვნებთ სამართლიან 
დაკმაყოფილებას, ან კი ნაწილობრივ უარყოფს თქვენს მოთხოვნას, ეს წესი 
მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, როცა მომჩივანმა პროცედურის საწყის ეტაპზე 
აღნიშნა, რომ ითხოვდა სამართლიან დაკმაყოფილებას. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, სასამართლო მხოლოდ მაშინ მოგანიჭებთ სამართლიან 
დაკმაყოფილებას, თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის. მას სამი საფუძვლით შეუძლია 
თანხის მინიჭება: 1. მატერიალური ზიანი, ანუ რეალურად განცდილი დანაკარგი, 
რომელიც დარღვევის პირდაპირი შედეგია; 2. მორალური სიანი, ანუ დარღვევით 
გამოწვეული ტანჯვა და შეცბუნება; და 3. ეროვნული სასამართლოებისა და 
სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე გაწეული ხარჯები. ეს ხარჯები 
განაწილებული უნდა იყოს და ანაზღაურებული იქნება მხოლოდ და მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ სასამართლო დაადგენს, რომ ისინი ნამდვილად იქნა გაწეული, 
იყო აუცილებელი და გონივრულ თანხებს შეადგენს. თქვენს მოთხოვნას უნდა 
ახლდეს ყველა საჭირო დამადასტურებელი საბუთი, მათ შორის საადვოკატო 
მომსახურების ქვითრებიც. თქვენი მოთხოვნა გაეგზავნება მთავრობას მასზე 
მოსაზრების გამოთქმისა და, საჭიროების შემთხვევაში, საქმეზე დამატებითი 
მოსაზრებების წარმოდგენის მიზნით. მხარეთა შორის სამართლიანი 
დაკმაყოფილების მოთხოვნისა და წერილობითი მოსაზრებების ურთიერთ-
გაცვლის პროცესის ხელშეწყობის მიზნით, აუცილებელია, შესაბამისი საბუთები 
და მათი დანართები სტანდარტულ A4 ზომის ქაღალდზე ამობეჭდოთ, გვერდები 
დანომროთ და ისინი აუკინძავად გამოგვიგზავნოთ. 

4.  დაგვიანებული ან ისეთი მოსაზრებები, რეომლებიც სასამართლოს არ 
მოუთხოვია: სასამართლოს მიერ დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ 
წარმოდგენილი მოსაზრებები, თუ ამ ვადის გაგრძელება არ ყოფილა მის 
ამოწურვამდე მოთხოვნილი, როგორც წესი, საქმეს არ დაერთვება და მისი 
განხილვის დროს მხედველობაში არ მიიღება (რეგლამენტის 28-ე მუხლის 
1-ლი პუნქტი). თუმცა, ეს არ გამორიცხავს, რომ თქვენ, თქვენივე ინიციატივით, 
უნდა შეატყობინოთ სასამართლოს საქმესთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი 
მოვლენების განვითარების შესახებ და მიაწოდოთ მას ეროვნული ხელისუფლების 
ორგანოების მიერ დამატებით მიღებული შესაბამისი გადაწყვეტილებები. 

5.  მორიგება: მთავრობას აგრეთვე ეძლევა წინადადება, აცნობოს სასამართლოს 
თავისი პოზიცია საქმეზე მორიგების მიღწევის შესახებ და წარმოადგინოს 
შესაბამისი წინადადებები (რეგლამენტის 62-ე მუხლი). იგივე წინადადება 
მოგეცემათ თქვენც, როდესაც სასამართლო საქმეზე მთავრობის მოსაზრებებს 
გამოგიგზავნით. რეგლამენტის 62-ე მუხლის მე-2 პუნქტის თანახმად, საქმეზე 
მორიგების მიზნით წარმოებული მოლაპარაკება მკაცრად კონფიდენციალურია. 
ამიტომ, ამ კუთხით წარმოდგენილი წინადადებები და მოსაზრებები ცალკე 
საბუთად უნდა იყოს გამოგზავნილი და მათი შინაარსი არ უნდა იქნეს 
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მოხსენიებული ძირითადი პროცედურის ფარგლებში წარმოდგენილ 
მოსაზრებებში. 

6. ცალმხრივი განცხადება: თუ საქმეზე მორიგების მიღწევის შესახებ
მოლაპარაკებები უშედეგოდ წარიმართა, მთავრობას ეძლევა საშუალება გააკეთოს
ცალმხრივი განცხადება. კონვენციის 37-ე მუხლის თანახმად, სასამართლო
იმსჯელებს, თუ რამდენად მიზანშეწონილია საჩივრის შემდგომი განხილვა
მთავრობის ცალმხრივი განცხადების ფონზე.

7. ენების გამოყენება: პროცედურის ამ სტადიიდან, რეგლამენტის 34-ე მუხლის
მე-3 პუნქტის თანახმად, მომჩივანთან ან მის წარმომადგენელთან ყოველგვარი
მიმოწერა სასამართლოს ერთ-ერთ ოფიციალურ ენაზე უნდა წარმოებდეს. ეს
ენებია ინგლისური და ფრანგული. თუმცა, სასამართლოს შეუძლია დაგრთოთ
ნება გააგრძელოთ ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარის სახელმწიფო ენის
გამოყენება.

8. წარმომადგენლობა და იურიდიული დახმარება: რეგლამენტის 36-ე მუხლის
მე-2 და მე-4 პუნქტების თანახმად, მომჩივანი სასამართლოს წინაშე ადვოკატის
მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი. თუ თქვენ გაგიჭირდათ ამგვარი
წარმომადგენლის პოვნა, დახმარებისთვის ადგილობრივ ან ეროვნულ ადვოკატთა
კოლეგიას მიმართეთ. თუ არ გაგაჩნიათ საკმარისი სახსრები
წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ხარჯების დასაფარად, თქვენ
შეგიძლიათ მოითხოვოთ იურიდიული დახმარება სასამართლოს იურიდიული
დახმარების სისტემის შესაბამისად (რეგლამენტის 105-ე და მომდევნო მუხლები).
თუმცა, როგორც წესი, იურიდიული დახმარების მინიჭება მხოლოდ ფაქტობრივი
და სამართლებრივი თვალსაზრისით რთულ საქმეებში ხდება და
არა - განმეორებითი ხასიათის საქმეებში1. გარდა ამისა, სასამართლოს
იურიდიული დახმარების სისტემის შესაბამისად ჩარიცხული თანხა ზოგადი
შემწეობის ხასიათს ატარებს და მიზნად ისახავს მხოლოდ და მხოლოდ
წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ხარჯების დაფარვაში დახმარებას.
დაბოლოს, სასამართლოსგან იურიდიული დახმარების მიღება არ ნიშნავს იმას,
რომ სასამართლო მომჩივანს წარმომადგენელს დაუნიშნავს. წარმომადგენლის
პოვნა და არჩევა თავად მომჩივნის პასუხისმგებლობაა.

9. სხვა ხელშემკვრელი მხარის ჩართვა: თუ თქვენ ერთ ხელშემკვრელ
სახელმწიფოს უჩივით და სხვა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს მოქალაქე ხართ,
სასამართლო თქვენი ქვეყნის მთავრობას შესთავაზებს, მიიღოს მონაწილეობა
საჩივრის განხილვაში (კონვენციის 36-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი და რეგლამენტის
44-ე მუხლი). სასამართლო შეგატყობინებთ თქვენი ქვეყნის მთავრობის პასუხის
შესახებ.


