ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი

პარტნიორები:
უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა (კანზასი, აშშ)
და
მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროექტი (JILEP)

ბიზნეს სამართლის საზაფხულო სკოლა

შედარებითი სამოქალაქო საპროცესო სამართალწარმოება

18-24 ივლისი, 2014
ბაზალეთის სასწავლო ცენტრი

მასალები
საკითხავი მასალის ნაწილი დაგირიგდებათ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით სესიის
დაწყებამდე, ნაწილი კი ზაფხულის სკოლის მსვლელობისას. თქვენ ასევე მიიღებთ ნაბეჭდ
მასალებს.

სავალდებულოა მასალებს გაეცნოთ საზაფხულო სკოლის დაწყებამდე, ვინაიდან ეს

იმოქმედებს თქვენს საბოლოო შეფასებებზე.
ფილანური გამოცდა
დასკვნითი გამოცდა ჩატარდება საზაფხულო სკოლის ბოლო დღეს. გამოცდისთვის მონაწილეებს
მიეცემათ

მოსამზადებლად

ერთი

საათი.

იმისათვის

რომ

სერთიფიკატი

გადმოგეცეთ

სავალდებულოა გამოცდის ჩაბარება. სურვილის შემთხვევაში სტუდენტს საზაფხულო სკოლაში
მონაწილეობა ჩაეთვლებათ კრედიტად, გამოცდაში მიღებული ქულის შე.
საორგანიზაციო საკითხები
თუ გექნებათ რაიმე შეკითხვები საზაფხულო სკოლასთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაუკავშრდეთ
სტაჟიორებს რომლებიც დაესწრებიან აღნიშნულ საზაფხულო სკოლას.
თამარ სარაჯიშვილი 598 107 134
თენგო მორჩილაძე

558 57 52 50

ან დაუკავშირდით
ნინო ბალანჩივაძე 591 201 601
ადმინისტრაციული დირექტორი, ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი

შედარებითი სამოქალაქო საპროცესო სამართალწარმოება
ბაზალეთის სასწავლო ცენტრი, 18-24 ივლისი, 2014
პარასკევი, 18 ივლისი, 2014

9:00

გამგზავრება (ვარდების მოედანი)

11:00 – 12:00

დაბინავება და ყავის შესვენება

12:00 – 13:00

სესია 1: იურისდიქცია

ეს თემა ეხება როგორც ფედერალური სასამართლოს უფლებამოსილების წყაროებს, ასევე
მის კონსტიტუციურ და სამართლებრივ საფუძვლებს.

13:30 – 14:30

ლანჩი

14:30 – 18:00

სესია 2: იურიდიქციის მრავალფეროვნება

პირველი დღე დეტალურად ეხება იურისდიქციის მრავალფეროვნებას და ფედერალური
სასამართლოების უფლებამოსილებას განიხილონ საკითხები, იმ მოქალაქეებს შორის
რომლებიც ცხოვრობენ სხვადასხვა ადგილას და აქვთ სპეციალური სამართლებრივი
მოთხოვნები კორპორაციების მიმართ.

სესია 3: ფედერალური სასამართლოს მიერ განსახილველი საკითხები

აღნიშნული თემა ეხება ფედერალური სასამართლოს უფლებამოსილების კონსტიტუციურ
და
საკანონმდებლო
საფუძვლებს
განიხილოს
ფედერალური
სამართლით
გათვალისწინებული საკითხები

მასალები: პირველი და მეორე დღის მასალები
რორი ბაჰადური, უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა

19:00

ვახშამი

შაბათი, 19 ივლისი, 2014

9:00 – 9:55

საუზმე

10:00 – 13:00

სესია 1: დამატებითი იურისდიქცია

აღნიშნული სესიაზე განხილული იქნება კონგრესის შესაძლებლობა გააფართოვოს
ფედერალური სასამართლოების იურისდიქცია განიხილოს შტატების კანონმდებლობით
გათვალიწინებული სარჩელები, რომელიც დაკავშირებულია ფედერალური კანონიდან
გამომდინარე სარჩელებთან, რომელიც სხვაგვარად არ ექვემდებარება ფედერალური
სასამართლოების იურისდიქციას.
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 17:00

სესია 2: დამატებითი იურისდიქციის სირთულე

აღნიშნულ სესიაზე სტუდენტები შეისწავლიან სამართლებრივ და კონსტიტუციურ ენას
და გამოიყენებენ ნორმატიული აქტების ინტერპრეტაციის პრინციპებს წინა სესიაზე
განხილული საკითხების უფრო ღრმად შესაცნობად.
მასალები: მესამე მეოთხე და მეხუთე დღის მასალები
რორი ბაჰადური, უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
19:00

ვახშამი

კვირა, 20 ივლისი, 2014

9:00 – 9:55

საუზმე

10:00 – 13:00

სესია 1: საქმის გადატანა

აღნიშნულ სესიაზე განხილული იქნება პროცესი, როდესაც მოპასუხეს სამოქალაქო
საქმეებზე
შეუძლია საქმის გადატანა შტატის სასამართლოდან - ფედერალურ
სასამართლოში, მიუხედავად იმისა, რომ მოსარჩელემ განმხილველ სასამართლოდ
შტატის სასამართლო აირჩია. საქმე ეხება ფედერალიზმის საკითხებს და ასევე შტატს,
როგორც სუვერენულ ერთეულსა და ფედერალურ მთავრობას შორის ძალაუფლების
საზღვრებს .
მასალები: მეხუთე დღის მასალა
რორი ბაჰადური, უოშბორნის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 17:00

სესია 2:

1.
2.
3.

დისპოზიციურობის პრინციპი სამოქალაქო საპროცესო სამართალწარმოებაში;
სასამართლო
ხელმისაწვდომობის
შეზღუდვის
პრაქტიკით
დაშვებული
გამონაკლისები;
შეჯიბრებითობის ფარგლები და ინკვიზიციურობის ელემენტები სამოქალაქო
საპროცესო სამართალწარმოებაში;

4. კაზუსის განხილვა

(მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას)
ქეთი მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
19:00

ვახშამი

ორშაბათი, 21 ივლისი 2014

9:00 – 9:55

საუზმე

10:00 – 13:00

სესია 1:
1.

მტკიცების ტვირთის განაწილება;
ა.
მტკიცების
ტვირთის
განაწილება
სახელშეკრულებო
სამართალურთიერთობებში;
ბ. მტკიცების ტვირთის განაწილება დელიქტში;
გ. პრეიუდიციები სამოქალაქო საპროცესო კოდექსისა და სასამართლო
პრაქტიკის მიხედვით;
დ. პრეზუმფცია და მტკიცება სამოქალაქო სამართალწარმოებაში;

2.
3.
4.
5.

მტკიცების ტვირთის შებრუნება;
„ძლიერი და „სუსტი“ მხარის მნიშვნელობა მტკიცების ტვირთის განაწილების
დროს;
მტკიცებულებათა სახეები;
ფარული აუდიო/ვიდეო ჩანაწერი, როგორც მტკიცებულება სამოქალაქო
სამართალწარმოებაში;

სესია 2:
1. კაზუსი #2
2. კაზუსი #3
3. კაზუსი #4

მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას
ქეთი მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 17:00

სესია 3:
1.
2.
3.

საქმის განხილვა ზეპირი მოსმენით - ზეპირი მოსმენის გარეშე;
დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, როგორც საპროცესო სამართლებრივი
სანქცია;
შესაგებლის წარმოუდგენლობის გამო დაუსწრებელი გადაწყვეტილების
მიღება - საპროცესო ეკონომია, თუ მხარეთა დაუშვებელი სანქცირება?!

სესია 4:
1. კაზუსი #5

მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას
ქეთი მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
19:00

ვახშამი

სამშაბათი, 22 ივლისი 2014

9:00 – 9:55

საუზმე

10:00 – 13:00

სესია 1:
1.
2.
3.
4.

უზრუნველყოფის ღონისძიებები;
უზრუნველყოფის
ღონისძიებასთან
დაკავშირებული
სასამართლო
პრაქტიკა;
პრაქტიკაში არსებული სირთულეები უზრუნველყოფის ღონისძიების
გამოყენებასთან დაკავშირებით;
უზრუნველყოფის ღონისძიებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების
შესაძლებლობები;

სესია 2:
1.
2.
3.
4.

გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა;
გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შედეგები;
გადაწყვეტილების აღსრულების საშუალებისა და წესის შეცვლა;
კაზუსი #6

მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას
ქეთი მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე
13:00 – 14:00

ლანჩი

14:00 – 17:00

სესია 3:
1.
2.
3.

წარმომადგენლობა სასამართლოში;
წარმომადგენლის ჩამოცილება საქმის განხილვისაგან;
წარმომადგენლის ხარჯების ანაზღაურება - სასამართლო
მიმოხილვა;

პრაქტიკის

(მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას).
სესია 4:
1.

კაზუსი # 7

მასალები გადმოგეცემათ ლექციის მსვლელობისას
ქეთი მესხიშვილი, თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე

19:00

ვახშამი

ოთხშაბათი, 23 ივლისი, 2014

9:00 – 9:55

საუზმე

10:00 – 11:00

გამოცდისთვის მოსამზადებელი დრო

11:00 – 13:00

გამოცდა

13:00 – 15:00

ლანჩი
დახურვის ცერემონია

15:00 - 16:00

გამგზავრება თბილისში

