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მომჩივნისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია  

საჩივრის კომუნიცირების შემდგომი პროცედურა - დავის 

ეტაპი 

 

1.  მისაღებობის საკითხისა და არსებითი მხარის ერთდროული განხილვა: როგორც 

წესი, კონვენციის 29-ე მუხლის მე-3 პუნქტისა და სასამართლოს რეგლამენტის 54A 

მუხლის შესაბამისად, საჩივრის მისაღებობა და არსებითი მხარე ერთდროულად 

განიხილება. აქედან გამომდინარე, თუ სასამართლო მიიჩნევს, რომ საჩივარი 

მისაღებია და მზადაა არსებითი განხილვისთვის, მას შეუძლია აღნიშნულ 

საჩივარზე გადაწყვეტილების გამოტანა (რეგლამენტის 54A  მუხლის მე-2 პუნქტი).  

2.  მისაღებობისა და არსებითი მხარის შესახებ მხარეთა მოსაზრებების გაცვლა და 

მოთხოვნა სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ: მოპასუხე მთავრობას, როგორც 

წესი, მოსაზრებების წარმოდგენა თორმეტი კვირის ვადაში მოეთხოვება. 

აღნიშნული მოსაზრებები მიღებისთანავე გეგზავნებათ თქვენ და გეძლევათ ექვსი 

კვირის ვადა, რათა წარმოადგინოთ შესაბამისი წერილობითი შეპასუხება 

სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ მოთხოვნასთან  ერთად (კონვენციის 41-ე 

მუხლი). 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. 

როგორც წესი, ზემოხსენებული ვადები გაგრძელებას არ ექვემდებარება. 

თუ თქვენ არ ჩათვლით საჭიროდ პასუხი გასცეთ მთავრობის მოსაზრებებს და 

წარმოადგინოთ მოთხოვნა სამართლიანი დაკმაყოფილების შესახებ, ამის თაობაზე 

აუცილებლად უნდა შეატყობინოთ სასამართლოს ზემოხსენებულ ექვსკვირიან 

ვადაში. 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 მივაპყრობთ სასამართლოს რეგლამენტის მე-60 მუხლს: თქვენი 

მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს ხარჯთაღრიცხვას კატეგორიების მიხედვით, თან 

უნდა ახლდეს შესაბამისი დამადასტურებელი საბუთები, და წარმოდგენილი 

უნდა იყოს საამისოდ განსაზღვრულ ვადაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში, 

სასამართლო ან არ მოგაკუთვნებთ სამართლიან დაკმაყოფილებას, ან ნაწილობრივ 

უარს იტყვის თქვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილებაზე. ეს წესი ვრცელდება იმ 

შემთხვევებზეც, როცა მომჩივანმა პროცედურის საწყის ეტაპზე აღნიშნა, რომ 

ითხოვდა სამართლიან დაკმაყოფილებას. 

ნებისმიერ შემთხვევაში, სასამართლო მხოლოდ მაშინ მოგანიჭებთ სამართლიან 

დაკმაყოფილებას, თუ ამას საჭიროდ ჩათვლის. მას სამი სახის ანაზღაურების 

მინიჭება შეუძლია: 1. მატერიალური ზიანი, ანუ რეალურად განცდილი 

დანაკარგი, რომელიც დადგენილი დარღვევის პირდაპირი შედეგია; 2. მორალური 
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ზიანი, ანუ დარღვევით გამოწვეული ტანჯვა და განცდილი სტრესი; და 

3. ეროვნული სასამართლოებისა და სტრასბურგის სასამართლოს წინაშე 

დარღვევის აღკვეთის თუ გამოსწორების მიზნით გაწეული ხარჯი. ეს ხარჯი უნდა 

იყოს სათანადოდ გაწერილი და ანაზღაურდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 

სასამართლო დაადგენს, რომ ხარჯი ნამდვილად იქნა გაწეული, იყო აუცილებელი, 

და ჯდება გონივრულობის ფარგლებში. თქვენს მოთხოვნას თან უნდა ახლდეს 

ყველა საჭირო დამადასტურებელი საბუთი, მათ შორის, სხვადასხვა მომსახურების 

ქვითრებიც. თქვენი მოთხოვნა გაეგზავნება მთავრობას მასზე მოსაზრებების 

გამოთქმისა და, საჭიროების შემთხვევაში, საქმეზე დამატებითი მოსაზრებების 

წარმოდგენის მიზნით. მხარეთა შორის სამართლიანი დაკმაყოფილების 

მოთხოვნისა და წერილობითი მოსაზრებების ურთიერთგაცვლის პროცესის 

ხელშეწყობის მიზნით, აუცილებელია, შესაბამისი საბუთები და მათი დანართები 

სტანდარტულ A4 ზომის ქაღალდზე ამობეჭდოთ, გვერდები დანომროთ და ისინი 

აუკინძავად გამოგვიგზავნოთ. 

3.  დაგვიანებული და ისეთი მოსაზრებები, რომელიც სასამართლოს არ მოუთხოვია: 

სასამართლოს მიერ დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ წარმოდგენილი 

მოსაზრებები, თუ ამ ვადის გაგრძელება მის ამოწურვამდე არ მოგითხოვიათ, 

როგორც წესი, საქმეს არ დაერთვება და საქმის განხილვის დროს მხედველობაში 

არ მიიღება (რეგლამენტის 28-ე მუხლის 1-ლი პუნქტი). თუმცა, ეს არ გამორიცხავს, 

რომ თქვენივე ინიციატივით შეატყობინოთ სასამართლოს საქმესთან 

დაკავშირებული მნიშვნელოვანი მოვლენების განვითარების შესახებ და 

მიაწოდოთ მას ეროვნული ორგანოების მიერ დამატებით მიღებული შესაბამისი 

გადაწყვეტილებები. 

4.  ენების გამოყენება: პროცედურის ამ სტადიიდან მოყოლებული, რეგლამენტის 

34-ე მუხლის მე-3 პუნქტის თანახმად, ყოველგვარი მიმოწერა მომჩივანთან ან მის 

წარმომადგენელთან უნდა წარმოებდეს სასამართლოს ერთ-ერთ ოფიციალურ 

ენაზე. ეს ენებია ინგლისური და ფრანგული. თუმცა, სასამართლოს შეუძლია, ნება 

დაგრთოთ გააგრძელოთ ერთ-ერთი ხელშემკვრელი მხარის სახელმწიფო ენის 

გამოყენება. 

5.  სხვა ხელშემკვრელი სახელმწიფოს 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 პოზიციის 

შესახებ. 


