სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებელი

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204423230

საწავლო
მიზნები

პროგრამის

მუნიციპალიტეტის

მიზანია,

პირველი

წარმომადგენლობის

ინსტანციის

პრაქტიკული

მუნიციპალიტეტის

იმ

სამოქალაქო

საქმეებზე

სასამართლოში

ასპექტების

მოხელეთა

გაცნობით,

კვალიფიკაციისა

და

პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ამაღლების ხელშეწყობა, რომელთა
საქმიანობაც

დაკავშირებულია

მუნიციპალიტეტისა

და

მუნიციპალიტეტის ორგანოების სასამართლოში სამოქალაქო
საქმეებზე წარმომადგენლობასთან.
შესასწავლი ძირითადი
თემები

1.

სამოქალაქო პროცესის სამართლებრივი საფუძვლები და

სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი დებულებები
2.
სამოქალაქო საქმეების უწყებრივი ქვემდებარეობა და
განსჯადობა
3.

სასამართლოს აცილება და საპროცესო ხარჯები

4.

საპროცესო

ვადები,

სასამართლოს

შეტყობინება

და

დაბარება
5.

მხარეები სამოქალაქო პროცესში

6.
7.

სასამართლო მტკიცებულებები
საქმის
პირველი
ინსტანციის

სასამართლოში

განხილვასთან დაკავშირებული ზოგადი რეგულაციები
8.

შეგებებული სარჩელი, სარჩელის უზრუნველყოფა

9.

საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად

მომზადებისას მხარეების ქმედებები და სასამართლოს მთავარი
სხდომა
10.

დაუსწრებელი

გადაწყვეტილება,

სასამართლოს

გადაწყვეტილება, მისი კანონიერ ძალაში შესვლა
11.

საქმისწარმოების დამთავრება, შეჩერება

12.

სამოქალაქო

საქმეებზე

სარჩელისა

და

შესაგებლის

შედგენის ტექნიკა
სწავლის შედეგები

მსმენელმა იცის:
1.

სამოქალაქო პროცესის სამართლებრივი საფუძვლები; •

სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი პრინციპები
2.

სამოქალაქო

საქმეების

უწყებრივი

ქვემდებარეობა;

•

სამოქალაქო საქმეების განსჯადი სასამართლოები
3.

აცილების

სამართლებრივი

საფუძვლები;

•

საპროცესო

ხარჯებთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები

4. იცის: • საპროცესო ვადები; • სასამართლოს შეტყობინებასა და
დაბარებასთან დაკავშირებული საკითხები
5. სამოქალაქო პროცესში ჩაბმულ მხარეთა სამართლებრივი
მდგომარეობა;

•

სამოქალაქო

პროცესში

ჩაბმულ

მხარეთა

უფლება-მოვალეობები
6. მტკიცებულებათა შეგროვებისა და შეფასების საკითხები; •
მტკიცებულებათა უზრუნველყოფის საკითხები; • ადგილზე
დათვალიერების საკითხები; • მხარეთა ახსნა-განმარტების
საკითხები; • წერილობითი მტკიცებულებების საკითხები; •
მოწმეთა ჩვენებებთან დაკავშირებული საკითხები; • ნივთიერ
მტკიცებულებებთან დაკავშირებული საკითხები; • ექსპერტის
დასკვნასთან დაკავშირებული საკითხები
7. პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვის
ზოგადი რეგულაციები
8. შეგებებულ სარჩელთან დაკავშირებული რეგულაციები; •
სარჩელის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული რეგულაციები
9. საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განხილვამდე, მისი,
როგორც

მხარის

მიერ

განსახორციელებელი

ქმედებები; •

სასამართლოს მთავარი სხდომაზე საქმის განხილვის წესები
10.

დაუსწრებელი

გადაწყვეტილებასთან

დაკავშირებული

რეგულაციები; • სასამართლოს გადაწყვეტილება, მის კანონიერ
ძალაში შესვლათან დაკავშირებული საკითხები
11.

საქმისწარმოების

დამთავრების

საფუძვლები

სამართლებრივი შედეგები; • საქმისწარმოების
საფუძვლები და მისი სამართლებრივი შედეგები
12.

სამოქალაქო

საქმეებზე

სარჩელისა

და

შედგენის ტექნიკა
მოცულობა
მწვრთნელი/მწვრთნელები

სასწავლო პროგრამის
მიმწოდებლის
საკონტაქტო ინფორმაცია

კრედიტი: 0.7

საკონტაქტო საათი: 14

1. დავით მაკარიძე
2. სალომე წურწუმია
ნინო რომაშვილი
ელ.ფოსტა: nromashvili@tcj.gov.ge
ტელ: (995 32) 2 94 22 28 , 2 38 22 59; 599 58 88 01

და მისი
შეჩერების

შესაგებელის

