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Tbilisis saapelacio sasamarTlo 

g a n C i n e b a 

saqarTvelos saxeliT 

sasamarTlo uwyebis sajarod gavrcelebis Sesaxeb 

 

saqme #2b/2947-10                       

“21” marti, 2011w.                                       Tbilisi 

 

samoqalaqo saqmeTa palatam 

Semdegi SemadgenlobiT: 

 

Tamar zambaxiZe (Tavmjdomare, momxsenebeli) 

mosamarTleebi:  

qeTevan kuWava 

lili tyemelaZe 

 

zepiri ganxilvis gareSe  ganixila sasamarTlo uwyebis sajarod 

gavrcelebis sakiTxi 

palatam gamorkvia: 

 

Tbilisis saqalaqo sasamarTlos samoqalaqo saqmeTa kolegiis 09.08.2010w. 

ganCinebiT mixeil WumburiZis sasarCelo gancxadeba mopasuxeebis Sps 

“arbitraJi”-s, xaTuna darCiaSvilis, giorgi kenWaZis da irakli odiSarias 

mimarT saarbitraJo gadawyvetilebis gauqmebis, saarbitraJo SeTanxmebis 

baTilad cnobis Taobaze gansjadobis wesis dacviT gansaxilvelad 

gadmoegzavna ulebamosil sasamarTlos – Tbilisis saapelacio sasamarTlos.  

 

samoqalaqo saproceso kodeqsis 78-e muxlis Tanaxmad, თუ მხარის 

ადგილსამყოფელი უცნობია ან მისთვის სასამართლო უწყების ჩაბარება სხვაგვარად ვერ 

ხერხდება, სასამართლო უფლებამოსილია გამოიტანოს განჩინება სასამართლო 

შეტყობინების საჯაროდ გავრცელების შესახებ. სასამართლო შეტყობინება საჯაროდ 

ვრცელდება შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან ვებგვერდზე 

განთავსებით ან დაინტერესებული მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში – მისივე ხარჯებით იმ 

გაზეთში, რომელიც მასობრივადაა გავრცელებული მხარის საცხოვრებელი ადგილის 

შესაბამის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ ერთეულში, ან ინფორმაციის სხვა 

საშუალებებში გამოქვეყნებით.სასამართლო უწყება მხარისათვის ჩაბარებულად ითვლება 

სასამართლო შეტყობინების შესაბამისი სასამართლოს შენობაში თვალსაჩინო ადგილზე ან 

ვებგვერდზე განთავსებიდან ან გაზეთში ან ინფორმაციის სხვა საშუალებებში 

გამოქვეყნებიდან მე-7 დღეს. 
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vinaidan mowinaaRmdege mxareebisaTvis xaTuna darCiaSvilisaTvis, Sps 

`arbitraJisaTvis~ da irakli odiSariasaTvis uwyebebis Cabareba sxvagvarad ver 

xerxdeba, palata Tvlis, rom maT sajaro SetyobinebiT unda ecnoboT 

sasamarTlo sxdomis dRis Sesaxeb. 
 

saapelacio palata Tvlis, rom sajaro Setyobineba unda gavrceldes 

Tbilisis saapelacio sasamarTlos veb-gverdze ganCinebis gamoqveynebis gziT.  

 

saapelacio palatam ixelmZRvanela saqarTvelos samoqalaqo saproceso 

kodeqsis 372-e, 78-e, 284-e da 414-e muxlebiT  
 

d a a d g i n a: 

 

1. ecnoboT Sps `arbitraJs~, xaTuna darCiaSvils da irakli odiSarias, rom, 

sasamarTlo sxdoma samoqalaqo saqmeze #2b/2947-10, mixeil WumburiZis 

sarCelisa (saCivrisa) gamo mopasuxeebis xaTuna darCiaSvilis, Sps 

`arbitraJis~, irakli odiSarias da giorgi kenWaZis mimarT saarbitraJo 

gadawyvetilebis gauqmebis, saarbitraJo SeTanxmebis baTilad cnobis 

Taobaze, daniSnulia 29.03.2011w. 15:00 saaTze. sxdoma gaimarTeba 

Tbilisis saapelacio sasamarTloSi (Tbilisi, gr. robaqiZis 7a, darbazi 

#6). 

2. ganemartoT Sps `arbitraJs~, xaTuna darCiaSvils da irakli odiSarias, 

rom sasamarTlo uwyeba maTTvis Cabarebulad iTvleba sajaro Setyobinebis 

ganxorcielebidan meSvide dRes. 

3. ganCinebis gamoqveyneba ganxorcieldes Tbilisis saapelacio sasamarTlos 

veb-gverdze. 

4. ganCinebaze kerZo saCivris wardgena ar daiSveba. 

 

 

Tavmjdomare:                                           T. zambaxiZe 

 

 

 

  

mosamarTleebi :                                          q. kuWava    

 

 

 

  

l. tyemalaZe 

                                                       


