
30/09/2020-

მომჩივნისთვის განკუთვნილი ინფორმაცია
მოპასუხე მთავრობისთვის საჩივრის გადაგზავნა

საჩივრის მისაღებობის საკითხის წინასწარი შესწავლის შედეგად, სასამართლომ 
გადაწყვიტა, რომ სასამართლოს რეგლამენტის 54-ე მუხლის მე-2 (b) პუნქტის 
შესაბამისად, თქვენი საჩივარი უნდა გაეგზავნოს მთავრობას, რომელმაც 
წერილობითი მოსაზრებები უნდა წარმოადგინოს მთლიანი საჩივრის ან თქვენს 
მიერ წარმოდგენილი ერთი ან რამდენიმე სასარჩელო მოთხოვნის მისაღებობისა 
და არსებითი მხარის შესახებ. თუ სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება 
საჩივრის ნაწილის მიუღებლად ცნობის შესახებ, ამ სასარჩელო 
მოთხოვნის/მოთხოვნების განხილვა დამთავრებულად ითვლება და თქვენ 
აღნიშნულთან დაკავშირებით შემდგომი მოსაზრებები აღარ უნდა 
წარმოადგინოთ. 

მორიგების ეტაპი

1. წარმომადგენლობა და იურიდიული დახმარება

სასამართლოს რეგლამენტის 36-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტების თანახმად, 
თუკი სასამართლო სხვაგვარად არ გადაწყვეტს, მომჩივანი სასამართლოს წინაშე 
“ადვოკატის” მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი. თუ თქვენ გაგიჭირდათ ამგვარი 
წარმომადგენლის პოვნა, დახმარებისთვის ადგილობრივ ან ეროვნულ ადვოკატთა 
ასოციაციას მიმართეთ. თუ არ გაგაჩნიათ საკმარისი სახსრები 
წარმომადგენლობასთან დაკავშირებული ხარჯების გასაწევად, თქვენ შეგიძლიათ 
მოითხოვოთ იურიდიული დახმარება სასამართლოს იურიდიული დახმარების 
სქემის ფარგლებში (რეგლამენტის 105-ე და მომდევნო მუხლები). თუმცა, როგორც 
წესი, იურიდიული დახმარების მინიჭება მხოლოდ ფაქტობრივი და 
სამართლებრივი თვალსაზრისით რთულ საქმეებში ხდება და არა - განმეორებითი 
ხასიათის საქმეებში. გარდა ამისა, სასამართლოს იურიდიული დახმარების სქემის 
ფარგლებში თანხა გაიცემა მოჭრილი სახით და მხოლოდ წარმომადგენლობის 
ხარჯების გაწევაში დახმარებას ისახავს მიზნად. და ბოლოს, სასამართლოსგან 
იურიდიული დახმარების მიღება არ ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო მომჩივანს 
წარმომადგენელს დაუნიშნავს. წარმომადგენლის პოვნა და არჩევა თავად 
მომჩივნის პასუხისმგებლობაა.

მორიგების ეტაპზე თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ სასამართლოში თქვენი 
საქმე თავად წარმოადგინოთ. ნებისმიერი ასეთი მოთხოვნა განსახილველად 
წარედგინება პრეზიდენტს (სასამართლოს რეგლამენტის 36-ე მუხლის მე-2 პუნქტი 
in fine).

2. მეგობრული მორიგება

თუ სასამართლომ გამოგიგზავნათ მეგობრული მორიგების შეთავაზება 
(დეკლარაცია)

სასამართლოს პრეცედენტული სამართლისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით, 
შესაძლებელია ეს საქმე მეგობრული მორიგებით დასრულდეს. ამისთვის მხარეები 
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უნდა დაეთანხმონ თანდართული დეკლარაციის პირობებს, კერძოდ კი, 
მთავრობამ უნდა გამოთქვას მზადყოფნა მომჩივანს/მომჩივნებს აუნაზღაუროს 
მისთვის/მათთვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანი, მის/მათ მიერ გაწეული ყველა 
სასამართლო ხარჯის ჩათვლით.

ზემოხსენებულ შეთავაზებასთან დაკავშირებით თქვენი პოზიცია სასამართლოს 
12 კვირის ვადაში უნდა აცნობოთ. თანხმობის შემთხვევაში, გთხოვთ, 
თანდართული დეკლარაცია დაათარიღოთ, ხელი მოაწეროთ და უკან 
დაგვიბრუნოთ. მსგავსი შინაარსის წერილი მთავრობასაც ეგზავნება. თქვენს მიერ 
მიღებულ დეკლარაციას თან ერთვის მთავრობასთან გაგზავნილი დეკლარაციის 
ასლი.

თუ სასამართლომ არ გამოგიგზავნათ მეგობრული მორიგების შეთავაზება 
(დეკლარაცია)

ორივე მხარეს მოეთხოვება 12 კვირის ვადაში სასამართლოს აცნობოს პოზიცია 
საქმის მეგობრულად მორიგების შესახებ და მორიგების სურვილის შემთხვევაში, 
წარმოადგინოს შესაბამისი წინადადებები (რეგლამენტის 62-ე მუხლი). თუ 
აღმოჩნდება რომ მხარეები დაინტერესებულნი არიან დავის მეგობრულ 
მოგვარებაში, სასამართლოს სამდივნო მზად იქნება მხარეებს შესთავაზოს 
მეგობრული მორიგების პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ ასეთ შეთავაზებას 
მთავრობა წარმოადგენს, თქვენ მოგეცემათ აღნიშნულზე თქვენი მოსაზრებების 
წარმოდგენის შესაძლებლობა. 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 იყოს მოხსენიებული ძირითადი პროცედურის ფარგლებში წარმოდგენილ 
მოსაზრებებში.

3. ცალმხრივი აღიარება

თუ საქმის მორიგების შესახებ მოლაპარაკებები უშედეგოდ წარიმართა, 
მთავრობას საშუალება ეძლევა წარმოადგინოს ცალმხრივი აღიარება. თუ 
მთავრობა წარმოადგენს ცალხმრივ აღიარებას, სასამართლო, კონვენციის 
37-ე მუხლის 1-ლი (c) პუნქტის შესაბამისად, გადაწყვეტს, თუ რამდენად 
მიზანშეწონილია საჩივრის შემდგომი განხილვა. თუ მომჩივანი დათანხმდება 
ცალმხრივი აღიარების პირობებს, სასამართლო საქმეს მეგობრული მორიგების 
პროცედურის ფარგლებში განიხილავს.

დავის ეტაპი

თუ მხარეები ვერ მორიგდებიან სასამართლოს მიერ განსაზღვრულ ვადაში, საქმე 
დავის ეტაპზე გადავა. საქმის განხილვის ამ ეტაპზე მომჩივანი სასამართლოს 
წინაშე ადვოკატის მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი (სასამართლო რეგლამენტის 
36-ე მუხლის მე-2 და მე-4 პუნქტები). ისევე როგორც მორიგების ეტაპზე, დავის 
ეტაპზეც მომჩივანს აქვს უფლება მოითხოვოს სასამართლოში მისი საქმის თავად 
წარმოდგენა. ყველა ასეთი მოთხოვნა განსახილველად პრეზიდენტს წარედგინება.

მონაცემთა დაცვა/საქმის მასალებზე წვდომა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საქმის მასალა, გარდა მეგობრული მორიგების 
შესახებ მოლაპარაკებებთან დაკავშირებული დოკუმენტებისა, არის საჯაროდ 
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ხელმისაწვდომი.1. მეტიც, ზოგიერთი საბუთი როგორიცაა, მაგალითად, 
მისაღებობის განჩინება, გადაწყვეტილება ან ფაქტობრივი გარემოებები, 
სასამართლოს ინტერნეტ გვერდზე ქვეყნდება.

შესაბამისად, ნებისმიერ პირს შეუძლია მოიპოვოს წვდომა იმ ინფორმაციაზე, 
რომელსაც შეიცავს საჩივრის ფორმა და ყველა ის დოკუმენტი, რომელსაც მხარეები 
და, საჭიროებისამბერ, მესამე მხარე მოგვიანებით წარმოადგენენ. თუ ეს 
დოკუმენტები შეიცავს სახელებს ან პირად მონაცემებს, გთხოვთ 
გაითვალისწინოთ, რომ ეს ინფორმაცია შესაძლოა გასაჯაროვდეს, ითარგმნოს და 
გავრცელდეს. საქმის მასალებიდან შესაძლებელია იმ პირთა იდენტიფიცირებაც 
გახდეს შესაძლებელი, ვინც პირადად დასახელებული არ არის.

თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ რომ აღნიშნული მასალა საჯაროდ იყოს 
ხელმისაწვდომი და გსურთ მოითხოვოთ გამონაკლისის დაშვება, ამის შესახებ 
სასამართლოს დროულად უნდა აცნობოთ და, ამავდროულად, უნდა 
წარმოადგინოთ  არგუმენტები, თუ რატომ ითხოვთ სამართალწარმოების წესიდან 
გამონაკლისის დაშვებას. თქვენს მოთხოვნას განიხილავს პრეზიდენტი და 
გადაწყვეტს შეზღუდოს თუ არა წვდომა საქმის მასალებზე, იქნება ეს ნაწილობრივ 
თუ სრულად2.

თუ მხარეს სურს მესამე პირს გაუმხილოს რაიმე ინფორმაცია საქმის შესახებ, მან 
უნდა იხელმძღვანელოს სასამართლოს მონაცემთა დაცვის წესებით 
(www.echr.coe.int/privacy) და შესაბამისი ეროვნული და საერთაშორისო 
სამართლებრივი ვალდებულებებით3.

1 წესები 33 და 47.
2 წესი 33 § 2 ამბობს: „დემოკრატიულ საზოგადოებაში ზნეობის, საზოგადოებრივი 
წესრიგის ან ეროვნული უშიშროების ინტერესებიდან გამომდინარე, საჯარო 

ხელმისაწვდომობა დოკუმენტზე, მთლიანად თუ მის რომელიმე ნაწილზე შეიძლება 
შეიზღუდოს, თუ ამას მოითხოვს არასრულწლოვანთა ინტერესები ან მხარეთა პირადი 
ცხოვრების დაცვა, ან პრეზიდენტის შეხედულებით, განსაკუთრებულ გარემოებეში, 
მკაცრი აუცილებლობის ზღვრამდე, თუ საჯაროობა ზიანს მიაყენებდა 
მართლმსაჯულების ინტერესებს”.
3 პერსონალურ მონაცემთა ავტომატური დამუშავებისას ფიზიკური პირების დაცვის 
შესახებ ევროპის საბჭოს 108-ე კონვენციის (Convention no. 108 for the Protection of 

Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data) მე-6 მუხლი ამბობს: 
„პერსონალური მონაცემები, რომლებიც შეეხება რასობრივ წარმომავლობას, 
პოლიტიკურ, რელიგიურ ან სხვა მრწამსს, ისევე როგორც ჯანმრთელობის 
მდგომარეობასა თუ სექსუალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებული პერსონალური 
მონაცემები, არ ექვემდებარება ავტომატიზირებულ დამუშავებას გარდა იმ 
შემთხვევისა, როცა ადგილობრივი კანონმდებლობა უზრუნველყოფს მათი დაცვის 
შესაბამის გარანტიებს. იგივე ეხება სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობასთან 

დაკავშირებულ მონაცემებსაც“.

http://www.echr.coe.int/privacy
https://rm.coe.int/1680078b37
https://rm.coe.int/1680078b37

