საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა)

ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა)
საქმის ზეპირი მოსმენის (მთავარი სხდომის) დროს მოსამართლე მოდავე მხარეების უშუალო
მონაწილეობით იკვლევს საქმეს, მასში მითითებულ გარემოებებსა და წარმოდგენილ
მტკიცებულებებს, ისმენს სამართლებრივ არგუმენტაციებს.
საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა) დავის განხილვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია,
ამიტომაც მისთვის ჯეროვნად მომზადება განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს.
ჩვენ ვეცდებით, აღგიწეროთ თუ როგორ უნდა მოემზადოთ საქმის ზეპირი მოსმენისათვის (მთავარი
სხდომისათვის), როგორ წარიმართება იგი და რა შედეგებით შესაძლებელია რომ დასრულდეს.
იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მაქსიმალურად სასარგებლო იქნება
თქვენთვის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ წინამდებარე ბროშურის მეშვეობით თქვენ ვერ
მიიღებთ კონკრეტულ მითითებებს ინდივიდუალური სამართლებრივი პრობლემების შესახებ.

სარჩევი
ზეპირი განხილვის მნიშვნელობა
მთავარ სხდომაზე გამოცხადება
როგორ უნდა მოიქცეთ სასამართლო სხდომის დარბაზში
მთავარი სხდომის მიმდინარეობა
 სხდომის დაწყება
 შუამდგომლობების წარდგენა
 მორიგების მცდელობა
 მოსამართლის მოხსენება
 მხარეთა ახსნა-განმარტებები
 შეკითხვების ეტაპი
 მტკიცებულებათა გამოკვლევა
 მხარეთა პაექრობა
 რეპლიკა
 გადაწყვეტილების გამოცხადება
საქმის განხილვა დაჩქარებული წესით

2
4
5
6
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17

თბილისის სააპელაციო სასამართლო
თავმჯდომარის ბიურო
1

საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა)

ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

ზეპირი განხილვის მნიშვნელობა
უკან დაბრუნება

საქმის ზეპირი მოსმენა სამოქალაქო პროცესის ორი უმნიშვნელოვანესი პრინციპის _ ზეპირობის და
საჯაროობის გამოხატულებას წარმოადგენს. პროცესის ზეპირობა საჭიროების შემთხვევაში
წერილობითი პროცედურებით არის ჩანაცვლებული. პროცესის ზეპირი და წერილობითი
წარმართვის პრინციპები ერთმანეთთან მჭიდროდ არის დაკავშირებული და საკანონმდებლო
ნორმებით და დამკვიდრებული პრაქტიკით მათი დადებითი მხარეები სრულად არის გამოყენებული.
მართალია, ზეპირი მოსმენისთვის მზადება წერილობით მიმდინარეობს, მაგრამ ზეპირი განხილვისას
ყველა წერილობითი აქტი გახმიანდება, თუმცა, შესაძლოა, მათი სრული შინაარსის წაკითხვა არ
მოხდეს, არამედ მხოლოდ მითითებით შემოიფარგლოს. საქმის ზეპირი განხილვისას ხდება
სამართლებრივი დავის ფუნდამენტური და კონცენტრირებული სახით წარმოჩენა. ზეპირი მოსმენა
საშუალებას გაძლევთ, წარმოადგინოთ არგუმენტები და მოისმინოთ კონტრარგუმენტები, ასევე
მოისმინოთ მოწინააღმდეგე მხარის პოზიცია და პირისპირ ედავოთ მას კანონით დადგენილი
ფორმით. ამგვარად, პროცესზე ხდება სასამართლო დავის ერთგვარი ,,გაცოცხლება”, რის შედეგადაც
სასამართლო ხშირ შემთხვევაში საქმის გარემოებებს უკეთ და უფრო სწრაფად არკვევს, ვიდრე
წერილობითი მასალის გაცნობისას. მეორე მხრივ, აუცილებელია, სასამართლო და მხარეები ზეპირი
პროცესის დაწყებამდე საფუძვლიანად გაეცნონ დავის არსს, რათა ზეპირი მოსმენის დროს დაეყრდნონ
სწორედ იმ წერილობით მასალებს, რომლებიც მანამდე არის საქმეში წარმოდგენილი.
განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ზეპირი განხილვისთვის მხარეთა სათანადო მომზადებას. ეს
შედის თავად მხარეთა ინტერესებში. ვინაიდან მოუმზადებლად პროცესზე გამოცხადებამ, ერთის
მხრივ, შეიძლება, გამოიწვიოს პროცესის ჩაშლა და საქმის განხილვის გაჭიანურება, ხოლო მეორეს
მხრივ, შესაძლოა, მხარემ თავისი საპროცესო უფლებების რეალიზება ვერ მოახერხოს და დაუცველი
დარჩეს ის უფლებები, რომელთა გამოც მონაწილეობს საქმის განხილვაში. ამდენად, მოუმზადებლად
სასამართლო სხდომაზე გამოცხადება პრაქტიკულ მნიშვნელობას უკარგავს ზეპირ მოსმენას და მას
ნაკლებად ეფექტურს ხდის. თქვენ, როგორც პროცესის მონაწილე (მნიშვნელობა არა აქვს, რა
სტატუსით მონაწილეობთ საქმეში), უნდა შეეცადოთ, მაქსიმალურად მობილიზებული მიბრძანდეთ
სასამართლო სხდომაზე, წინასწარ გაერკვეთ თქვენს საპროცესო უფლებებში, კერძოდ, პროცესის
რომელ სტადიაზე გაქვთ მოთხოვნის მოცულობის შეცვლის, საქმის დამატებითი მასალების
წარდგენის, ცალკეული საპროცესო მოქმედებების განხორციელების ან ამა თუ იმ შუამდგომლობის
დაყენების უფლება და ა.შ. და თავიდან აირიდოთ თქვენი მიზეზით ზეპირი მოსმენის გადადების
შესაძლებლობა.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

ზეპირი განხილვისას მოქმედებს ასევე პროცესის საჯაროობის პრინციპი. პროცესის საჯაროობა
ნიშნავს, რომ სასამართლო დარბაზი ყველასთვის ღიაა და დამსწრეთათვის განკუთვნილი ადგილების
გათვალისწინებით სასამართლო განხილვაში მსმენელის სახით მონაწილეობა ყველასთვის
ხელმისაწვდომია. დამსწრე პირთა ადგილები, ბუნებრივია, განუსაზღვრელი ვერ იქნება და
დამსწრეთა განსაკუთრებული სიმრავლის დროს ადგილების უკმარისობის გამო შესაძლოა,
განმხილველმა მოსამართლემ (სხდომის თავმჯდომარემ) არ დაგიშვათ სხდომაზე დასასწრებად.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

პროცესის საჯაროობის პრინციპის რეალური განხორციელება იმითაც არის უზრუნველყოფილი, რომ
ინფორმაცია სასამართლო სხდომების გამართვის დროისა და ადგილის შესახებ მუდმივად
განთავსებულია სასამართლოს შენობაში, კერძოდ მოქალაქეთა მისაღებში თვალსაჩინო ადგილას
არსებულ სპეციალურ დაფაზე. აგრეთვე, აღნიშნული ინფორმაციის მოძიება თქვენ შეგიძლიათ საქმის
განმხილველი სასამართლოს ვებ-გვერდზე თქვენთვის საინტერესო პროცესის გამართვამდე
გონივრულ დროში. სასამართლოს შესაბამისი მოხელეები ზრუნავენ იმაზე, რომ აღნიშნული
მონაცემები იყოს დროულად ხელმისაწვდომი და მუდმივად განახლებადი.

მოქალაქეთა მისაღებში დამონტაჟებული მონიტორი
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პროცესის საჯაროობის პრინციპი საქმის ზეპირი განხილვისას შესაძლოა, შეიზღუდოს კანონით
დადგენილი საფუძვლებით, ვინაიდან, ზოგჯერ იგი წინააღმდეგობაში მოდის მხარეთა კანონიერ
ინტერესთან, არ გაახმაურონ საქმის ყველა გარემოება. ამიტომ კანონით განსაზღვრული სასამართლო
განხილვები ნაწილობრივ ან სრულად დახურულად მიმდინარეობს და დასწრება ყველასათვის არ
არის ხელმისაწვდომი. საქმის გარემოებების გასაიდუმლოების ინტერესი მხარის ან მოწმის გარდა,
შეიძლება, ჰქონდეს სახელმწიფოს და ასეთ შემთხვევაშიც პროცესის საჯაროობა იზღუდება.
საქმის ზეპირი მოსმენისას თქვენ შესაძლებლობა გეძლევათ, თქვენი სამართლებრივი ინტერესების
დასაცავად
ისარგებლოთ
კანონით
მონიჭებული
საპროცესო
უფლებებით.
კერძოდ,
შუამდგომლობებისა და განცხადებების წარდგენის უფლებით, ახსნა-განმარტების მიცემის უფლებით,
ახალი მტკიცებულებების წარდგენის უფლებით, საქმის ფაქტობრივი გარემოებების გამოკვლევაში
მონაწილეობის მიღების უფლებით, თქვენი ან მოწინააღმდეგე მხარის მოთხოვნის როგორც
ფაქტობრივ, ისე სამართლებრივ საფუძვლებთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრების წარდგენის
უფლებით, მოწინააღმდეგე მხარის მოთხოვნის ცნობის, საკუთარ მოთხოვნაზე უარის თქმის ან
მორიგების უფლებით, სარჩელის გამოხმობის უფლებით და სხვ.
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მთავარ სხდომაზე გამოცხადება
უკან დაბრუნება

თქვენ უნდა გამოცხადდეთ იმ სასამართლოში და იმ დროს, რომელიც მითითებულია სასამართლო
უწყებაში ან სხვა წყაროში, საიდანაც თქვენთვის ცნობილი გახდა სასამართლო განხილვის გამართვის
შესახებ. მითითებული დარბაზის მოძებნა თქვენ შეგიძლიათ ფოიეში, თვალსაჩინო ადგილას
განთავსებული სასამართლოს რუკის მეშვეობით ან მანდატურების დახმარებით. სასამართლოში
მისვლის შემდეგ დარბაზში მხარის დროულ შესვლაზე ზრუნავს ასევე სხდომის მდივანი. თუ თქვენ
სხდომის დაწყების დროისათვის დარბაზში ჯერ კიდევ არ ხართ გამოცხადებული, შესაძლოა მან
სასამართლოს მოქალაქეთა მისაღებში ხმამაღლა იკითხოს, არიან თუ არა მხარეები გამოცხადებული
კონკრეტულ საქმეზე ან შესაძლოა, იგი ტელეფონით დაგიკავშირდეთ და შეამოწმოს, აპირებთ თუ არა
სხდომაზე მისვლას.
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პროცესის მონაწილენი ვალდებულნი არიან, საქმის განხილვისთვის დანიშნულ დროს გამოცხადდნენ
სხდომის დარბაზში. გაითვალისწინეთ, რომ სასამართლო პროცესზე დაგვიანების შემთხვევაში
შეიძლება, საქმის განმხილველმა მოსამართლემ (სხდომის თავმჯდომარემ) თქვენს წინააღმდეგ
მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ზომები. ხოლო თუ მხარე თვითნებურად დატოვებს სხდომას,
მის წინააღმდეგ შესაძლოა, სასამართლომ გამოიტანოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ ამა თუ იმ მიზეზით ვერ ახერხებთ სასამართლო სხდომაზე
გამოცხადებას, ამის შესახებ წინასწარ უნდა აცნობოთ სასამართლოს და წარუდგინოთ შესაბამისი
მტკიცებულებები, ხოლო თუ მათ წარდგენას ვერ ახერხებთ, შესაბამისი მიზეზის მითითებით
იშუამდგომლოთ სასამართლოს წინაშე, რომ მოგეცეთ მათი მოგვიანებით წარდგენის შესაძლებლობა.
შეგიძლიათ, იმავდროულად იშუამდგომლოთ პროცესის გადადებაზე. თუ თქვენი მიზეზი საპატიოდ
იქნება მიჩნეული, ამით შეიძლება, თავიდან აიცილოთ თქვენს მიმართ დაუსწრებელი
გადაწყვეტილების გამოტანა. თუ სხდომაზე არ გამოცხადდით, ხოლო სხდომის დრო გეცნობათ
კანონით დადგენილი წესით და სასამართლოსთვის არ არის ცნობილი თქვენი გამოუცხადებლობის
მიზეზი, თქვენს მიმართ მოწინააღმდეგე მხარის შუამდგომლობის საფუძველზე სასამართლომ
შეიძლება, გამოიტანოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანა
დასაშვებია ასევე, როცა თქვენ, მართალია, გამოცხადდით პროცესზე, მაგრამ უარს აცხადებთ საქმის
განხილვაში მონაწილეობაზე. ასეთ დროს თქვენს მიმართ დადგება იგივე შედეგები, რაც დადგებოდა
გამოუცხადებლობის შემთხვევაში.
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როგორ უნდა მოიქცეთ სასამართლო სხდომის დარბაზში
უკან დაბრუნება

სასამართლო
სხდომაზე წესრიგის დაცვა სავალდებულოა დარბაზში მჯდომი ნებისმიერი
პირისთვის, მათ შორის _ დამსწრე პირთათვისაც. წესრიგის დარღვევა, შეიძლება, გამოიხატოს
ნებისმიერ ქმედებაში (საუბარი, წამოძახილი, რეპლიკები პროცესის მონაწილეთა მისამართით,
სიცილი, დარბაზში გადაადგილება, ხმაური, ჩართული მობილური ტელეფონით სხდომაზე დასწრება
და სხვ.), რომელიც მიზანმიმართულად ან თუნდაც უნებლიედ აფერხებს პროცესის ნორმალურ
მსვლელობას ან გამოხატავს უპატივცემულობას სასამართლოს ან/და პროცესის მონაწილეთა მიმართ.

სასამართლო სხდომაზე წესრიგის დამრღვევი ქცევა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს
მხარეთათვის. თუ თქვენ მხარე ბრძანდებით, წესრიგის დარღვევა, გარდა იმისა, რომ გამოიწვევს
შესაბამის ზომებს (ჯარიმას, დარბაზიდან გაძევებას, პატიმრობას), უარყოფითად იმოქმედებს ასევე
განსახილველ საქმესთან დაკავშირებულ თქვენს ინტერესებზე. კერძოდ, სასამართლო სხდომიდან
გაძევების შემთხვევაში, შეიძლება, სასამართლომ თქვენს მიმართ დაუსწრებელი გადაწყვეტილება
გამოიტანოს. ამასთან, თქვენ აღარ დაიშვებით არა მარტო მიმდინარე სხდომაზე, არამედ ყველა იმ
განხილვაზე, რომელიც გაიმართება იმავე ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვის
დასრულებამდე. თუმცა, თქვენი მოტივირებული შუამდგომლობის საფუძველზე მოსამართლემ
(სხდომის თავმჯდომარემ), შეიძლება, დაგრთოთ პროცესზე დაბრუნების ნება.
სასამართლო სხდომის დარბაზში წესრიგის დარღვევაზე რეაგირებას ახდენს საქმის განმხილველი
მოსამართლე (სხდომის თავმჯდომარე). იგი თავად წყვეტს, რა შემთხვევაში შემოიფარგლოს
შენიშვნით და როდის გამოიყენოს კანონით განსაზღვრული ზომები. როდესაც მოსამართლე სხდომის
დარბაზში მოგცემთ შენიშვნას ან მითითებას, მისი შესრულება სავალდებულოა. გაითვალისწინეთ,
რომ შესაძლოა, წესრიგის დაცვის თაობაზე მოსამართლის მითითების შეუსრულებლობას ჯარიმა ან
დარბაზიდან გაძევება მოჰყვეს.
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სასამართლო დარბაზში წესრიგის დარღვევისათვის დაწესებულია ჯარიმა 50-დან 500 ლარამდე.
გარდა ამისა, თუ დაჯარიმების შემდეგ კვლავ განაგრძობთ წესრიგის დარღვევას, ჯარიმის ოდენობა,
შეიძლება, გაიზარდოს (დაწესებულ ფარგლებში) ან სასამართლომ დამატებით შეგიფარდოთ
იძულების სხვა ღონისძიება. დარბაზიდან გაძევება გამოიყენება უფრო მნიშვნელოვანი დარღვევის
დროს, როდესაც სხდომაზე დამსწრე პირის დარბაზში დარჩენა ხელს შეუშლის სხდომის
მიმდინარეობას. ხოლო ყველაზე მძიმე ზომა _ პატიმრობა _ პირს შეეფარდება, თუ იგი ცდილობს
პროცესის ჩაშლას, ასევე, თუ გამოხატავს აშკარა ან უხეშ უპატივცემულობას სასამართლოს თუ
პროცესის მონაწილეთა მიმართ. პატიმრობა განისაზღვრება 30 დღე-ღამემდე ვადით, ხოლო თუ პირს
ერთხელ უკვე შეფარდებული ჰქონდა პატიმრობა, _ 60 დღე-ღამემდე.
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მთავარი სხდომის მიმდინარეობა
 სხდომის დაწყება
უკან დაბრუნება

სასამართლო დარბაზში შესვლის შემდეგ უნდა დაიკავოთ შესაბამისი მხარისთვის ან დამსწრეთათვის
გამოყოფილი ადგილი. საქმის განხილვისათვის დანიშნულ დროს საქმის განმხილველი მოსამართლე
(ან კოლეგია სამი მოსამართლის შემადგენლობით) შემოდის სხდომის დარბაზში. სხდომის მდივანი
მოგმართავთ თხოვნით, რომ ფეხზე აბრძანდეთ და თქვენც შესაბამისად უნდა მოიქცეთ. მოსამართლე,
ხოლო თუ საქმე სამი მოსამართლის მიერ განიხილება _ სხდომის თავმჯდომარე, სხდომას გახსნილად
აცხადებს და ასახელებს, თუ რომელი საქმე იხილება. საქმის დასახელება ხდება მხარეებისა და
განსახილველი მოთხოვნის მითითებით. ამის შემდეგ სხდომის მდივანი ასახელებს გამოცხადებულ
პირთა ვინაობას, ასევე მოსამართლეს (კოლეგიის შემადგენლობას) მოახსენებს, გამოუცხადებელი
პირები იყვნენ თუ არა სხდომაზე კანონით დადგენილი წესით მოწვეული და რა ცნობები არსებობს
მათი გამოუცხადებლობის შესახებ.

სხდომაზე გამოცხადებულ პირთა ვინაობის გარკვევის შემდეგ მოსამართლე (სხდომის თავმჯდომარე)
ამოწმებს, არის თუ არა საქმეში წარმოდგენილი მხარეთა და მესამე პირთა წარმომადგენლების
უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შემდეგ სასამართლო აფრთხილებს
პროცესის მონაწილეებს და სხდომაზე დამსწრებ პირებს წესრიგის დაცვის მიზნით მოსამართლის
მითითებების შესრულების სავალდებულოობაზე და წესრიგის დამრღვევის მიმართ შესაბამისი
ღონისძიებების გამოყენების შესაძლებლობაზე. ამის შემდეგ მოსამართლის მითითებით მოწმეებმა
უნდა დატოვონ დარბაზი, რათა უზრუნველყოფილი იყოს მათ მიერ მიცემული ჩვენებების
ობიექტურობა.
ამის შემდეგ მოსამართლე თარჯიმანს განუმარტავს თავის უფლება-მოვალეობებს. თუ
სამართალწარმოების ენა არ იცით ან ცუდად იცით, თქვენ გაქვთ უფლება, ისარგებლოთ თარჯიმნის
მომსახურებით, რომელიც სასამართლოს უთარგმნის თქვენს ჩვენებებს, განმარტებებსა თუ
განცხადებებს, ხოლო თქვენ გითარგმნით სასამართლოს შეკითხვებს, ასევე სასამართლო სხდომაზე
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გაკეთებულ განმარტებებს, ჩვენებებს, განცხადებებს, საქმის განხილვისას გამოქვეყნებულ
დოკუმენტთა შინაარსს, სასამართლოს განჩინებებს, განკარგულებებსა თუ გადაწყვეტილებებს.
თარჯიმანი სასამართლო სხდომაზე მოიწვევა თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე.
საქმის განმხილველი (მომხსენებელი) მოსამართლე აცხადებს სასამართლო შემადგენლობას,
მოსამართლეებს (მოსამართლეს), რომლებიც მონაწილეობას იღებენ საქმის განხილვაში, ასევე
ასახელებს ექსპერტის, სპეციალისტის, თარჯიმნის, სხდომის მდივნის ვინაობას და განუმარტავს
მხარეებს, რომ მათ შეუძლიათ განაცხადონ აცილება, თუ მათ ეს საქმის მოსამზადებელ სტადიაზე ვერ
მოახერხეს საპატიო მიზეზით ან თუ საქმის მომზადების დროს საქმეს სხვა მოსამართლე ან
სასამართლო შემადგენლობა იხილავდა და შემდგომში სხვას გადაეწერა.
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 შუამდგომლობების წარდგენა
უკან დაბრუნება

სასამართლო სხდომაზე თქვენ საშუალება გეძლევათ, ისარგებლოთ თქვენი უმნიშვნელოვანესი
საპროცესო უფლებებით, წარადგინოთ შუამდგომლობები და განცხადებები. თუმცა, ეს უფლება უნდა
გამოიყენოთ სასამართლო განხილვის საამისოდ განკუთვნილ ეტაპზე. მთავარ სხდომაზე საქმის
არსებითი განხილვის დაწყებამდე შეგიძლიათ, წარადგინოთ ისეთი შუამდგომლობა, რომელიც საქმის
მოსამზადებელ სტადიაზე არ გაქვთ წარდგენილი. თუმცა, თუ იგი ეხება ახალი მტკიცებულების
წარდგენას ან გამოთხოვას, აქ მოქმედებს გარკვეული შეზღუდვა. კერძოდ, ასეთი შუამდგომლობა
(განცხადება) მხოლოდ მაშინ არის დასაშვები, თუ საქმის მოსამზადებელ სტადიაზე საპატიო
მიზეზით შეუძლებელი იყო მისი წარდგენა ან ის გარემოება, რომლის გამოც წარადგენთ
შუამდგომლობას (განცხადებას), წარმოიშვა ან თქვენთვის ცნობილი გახდა სწორედ მთავარ
სხდომაზე. სხვა ნებისმიერი შინაარსის შუამდგომლობა, შეგიძლიათ, წარადგინოთ როგორც
მოსამზადებელ სტადიაზე, ისე _ მთავარ სხდომაზე.
ამდენად, მთავარ სასამართლო სხდომაზე შეგიძლიათ, იშუამდგომლოთ ახალი მტკიცებულების
წარდგენის ან გამოთხოვის შესახებ, თუ ეს მოსამზადებელ სტადიაზე ობიექტური გარემოების გამო
ვერ შეძელით. ამასთან, გაითვალისწინეთ: იმისათვის, რომ სასამართლომ აღნიშნული გარემოება
საპატიო მიზეზად ჩაგითვალოთ, შუამდგომლობასთან ერთად უნდა წარუდგინოთ მისი
დამადასტურებელი მტკიცებულებები. როდესაც მიზეზი თქვენი ავადმყოფობაა, მტკიცებულების
სახით უნდა წარადგინოთ სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ ხელმოწერილი
დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება თქვენს მიერ შესაბამისი მოქმედების განხორციელების
შეუძლებლობა. სხვა სახის მტკიცებულება, თუნდაც თქვენი მკურნალი ექიმის მიერ გაცემული ცნობა,
თუ იგი სამედიცინო დაწესებულების ხელმძღვანელს არ წარმოადგენს, ამ მიზეზის
დასადასტურებლად საკმარისი არ არის.

სასამართლო სხდომაზე შუამდგომლობა უნდა წარადგინოთ წერილობითი ფორმით, გარდა იმ
შემთხვევისა, როდესაც სასამართლოსთვის შუამდგომლობით მიმართვა განპირობებულია უშუალოდ
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სასამართლო სხდომაზე გაცხადებული ახალი არსებითი გარემოებით, რომელიც მანამდე თქვენთვის
არ იყო ცნობილი. თქვენი ზეპირი შუამდგომლობა წერილობით აისახება სხდომის ოქმში.
გაითვალისწინეთ, რომ შუამდგომლობა მიზნად უნდა ისახავდეს რაიმე რეალური შედეგის მიღწევას
და არა პროცესის გაჭიანურებას. თუ თქვენ თქვენი საპროცესო უფლების ბოროტად გამოყენებას
შეეცდებით, ამით ზიანს აყენებთ სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების საჯარო ინტერესს და
სასამართლოს სრული შესაძლებლობა აქვს, შეზღუდოს თქვენი უფლება. კერძოდ, თუ მოსამართლე
მიიჩნევს, რომ თქვენ პროცესის გაჭიანურების მიზნით აყენებთ შუამდგომლობას, იგი ხსნის ამ
კონკრეტულ შუამდგომლობას, ანუ არ განიხილავს მას, ხოლო თუ თქვენ აღნიშნული მიზნით აყენებთ
არაერთ შუამდგომლობას, სასამართლოს შეუძლია, წაგართვათ შუამდგომლობების დაყენების
უფლება და გადავიდეს საქმის განხილვის შემდეგ სტადიაზე, როდესაც შუამდგომლობით მიმართვა
უკვე პროცესუალურად დაუშვებელი იქნება.
მაქსიმალურად უნდა შეეცადოთ, რომ თქვენი მიზეზით არ მოხდეს საქმის განხილვის გადადება.
საქმის გადადება საპროცესო ეკონომიის პრინციპიდან გამომდინარე ზიანს აყენებს სწრაფი და
ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელებას. კანონი პირდაპირ გავალდებულებთ, არათუ ხელი
არ შეუშალოთ, არამედ ხელი შეუწყოთ სასამართლოში საქმის დადგენილ ვადაში განხილვას. ამასთან,
შესაძლოა, საქმის განხილვის გადადების გამო გაიზარდოს სასამართლო ხარჯები, ხოლო ვინაიდან
საქმის გადაწყვეტის შედეგის წინასწარ განჭვრეტა შეუძლებელია, ყოველთვის უნდა
გაითვალისწინოთ, რომ სასამართლო ხარჯების გადახდა შეიძლება, საბოლოოდ თქვენ დაგეკისროთ,
შესაბამისად, უნდა შეეცადოთ, ხელოვნურად არ გაზარდოთ აღნიშნული ხარჯები.
საქმის განხილვის გადადება დასაშვებია მხოლოდ კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში
გონივრული ვადით, თუ საქმის გარემოებების სრულყოფილად გამოკვლევა და დამთავრება
შეუძლებელია იმავე სხდომაზე.
სასამართლო სხდომაზე მოწინააღმდეგე მხარის მიერ ახალ გარემოებებზე მითითების ან ახალი
მტკიცებულებების წარდგენის გამო საქმის განხილვის გადადების შესახებ თქვენს შუამდგომლობას
სასამართლო დააკმაყოფილებს მხოლოდ მაშინ, თუ მიიჩნევს, რომ წარდგენილი მტკიცებულებების
სირთულიდან და მოცულობიდან გამომდინარე, მათი გაცნობა სასამართლო სხდომაზე
შეუძლებელია, აგრეთვე, თუ თქვენ არგუმენტირებულად მიუთითებთ მათ გასაქარწყლებლად
საწინააღმდეგო მტკიცებულებების წარდგენის აუცილებლობაზე და თუ სასამართლო ჩათვლის, რომ
წარსადგენ მტკიცებულებებს არსებითი მნიშვნელობა აქვს საქმისთვის.
გადადებული საქმის განხილვა გაგრძელდება იმავე სტადიიდან, რომელზეც იგი გადაიდო. თუმცა,
თუ სასამართლო მიზანშეწონილად მიიჩნევს, შესაძლოა, საქმის განხილვა განაახლოს სხვა ნებისმიერი
სტადიიდან, რომელიც წინა პროცესზე უკვე დასრულდა. ამ შემთხვევაში პროცესის ერთიანობიდან
გამომდინარე, მნიშვნელობა ენიჭება მხარეთა იმ განმარტებებს, რომლებიც განახლებულ განხილვაზე
გააკეთეს. საქმის განხილვის გადადებისას სასამართლო იმავე სხდომაზე ადგენს გადადებული
განხილვის დროს და თქვენი ინფორმირება სასამართლო სხდომაზევე ხდება. რაც დასტურდება
თქვენი ხელწერილით. ამდენად, თქვენ უკვე პროცესზე მოწვეულად ითვლებით და უწყება
დამატებით აღარ გამოგეგზავნებათ.
თქვენი თანხმობის შემთხვევაში, შესაძლოა, საქმის განხილვა მოხდეს არასამუშაო საათებში, მათ
შორის უქმე და დასვენების დღეებშიც.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 მორიგების მცდელობა
უკან დაბრუნება

საქმის არსებითი განხილვის ეტაპი იწყება მოსამართლის შეკითხვით, ხომ არ სურთ მხარეებს
მორიგება. თუ თქვენ მეორე მხარესთან გარკვეულ მორიგებას მიაღწიეთ და შედგენილი გაქვთ
მორიგების პირობები, ამ დროს ერთობლივად წარუდგენთ მას სასამართლოს დასამტკიცებლად,
ხოლო თუ მორიგებას ვერ მიაღწიეთ, სასამართლო ყველანაირად ეცდება, რომ მხარეთა შორის
მორიგება შედგეს. აღნიშნული ეტაპი მთლიანად ეთმობა მორიგების შესაძლო პირობებზე მსჯელობას.
შესაძლოა, გამოცხადდეს შესვენება, რათა საშუალება მოგეცეთ, მოწინააღმდეგე მხარეს პირისპირ
გაესაუბროთ და შეთანხმდეთ მორიგების პირობებზე. ასევე, შეიძლება სასამართლომ განცალკევებით
მოუსმინოს მხოლოდ მხარეებს, ან მათ წარმომადგენლებს, შემოგთავაზოთ მორიგების პირობები.
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საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა)

ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 მოსამართლის მოხსენება
უკან დაბრუნება

თუ მორიგების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა, სასამართლო გადადის შემდეგ ეტაპზე და იწყებს
საქმის გარემოებების მოხსენებას, კერძოდ, იგი აყალიბებს სარჩელში მითითებულ გარემოებებს,
შესაგებელში მითითებულ გარემოებებს, აღნიშნავს, რომელი გარემოებებია მათ შორის უდავო და
რომელი _ სადავო. ასევე ასახელებს მხარეთა მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს, რომლებიც
დაერთვის საქმეს. ამის შემდეგ მოსამართლე მხარეებს ეკითხება, ხომ არ აქვთ რაიმე დასამატებელი ან
დასაზუსტებელი.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 მხარეთა ახსნა-განმარტებები
უკან დაბრუნება

მოსამართლე თავისი მოხსენების შემდეგ სიტყვას აძლევს მოსარჩელეს და მის მხარეს მონაწილე
მესამე პირს და ისმენს მათ ახსნა-განმარტებას, ხოლო შემდეგ _ მოპასუხისა და მის მხარეს მონაწილე
მესამე პირის ახსნა-განმარტებას. მოსამართლე ახსნა-განმარტების მიმცემ პირს უდგენს გონივრულ
დროს, რომელშიც იგი უნდა ჩაეტიოს. გამონაკლისის სახით, საქმის სირთულიდან გამომდინარე,
შეიძლება მოსამართლემ მას დამატებითი დროც დაუნიშნოს.
ახსნა-განმარტების მიცემისას თქვენ უნდა დაეყრდნოთ მხოლოდ იმ გარემოებებსა და
მტკიცებულებებს, რომლებიც სარჩელსა თუ შესაგებელში, ან საქმის მოსამზადებელ სტადიაზე
გქონდათ მითითებული. თუმცა, აქაც მოქმედებს გამონაკლისი, კერძოდ, ახალ გარემოებაზე მითითება
შეგიძლიათ, თუ სარჩელში (შესაგებელში) ან საქმის მოსამზადებელ სტადიაზე ეს ვერ მოახერხეთ
საპატიო მიზეზით, თუმცა აღნიშნული მიზეზიც უნდა დასტურდებოდეს საქმეში წარმოდგენილი
მტკიცებულებებით. რაც შეეხება ახალი მტკიცებულებების წარდგენას ან გამოთხოვას,
შუამდგომლობა ამის თაობაზე უნდა წარგედგინათ შუამდგომლობების დაყენების ეტაპზე, როდესაც
სასამართლომ გკითხათ, ხომ არ გაქვთ რაიმე შუამდგომლობა ან განცხადება. ხოლო ახსნაგანმარტების მიცემისას ახალი მტკიცებულების წარდგენა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
ამის საჭიროება წარმოიშვა უშუალოდ არსებითი განხილვისას, მაგალითად, მოწინააღმდეგე მხარის
ახსნა-განმარტებიდან თქვენთვის ცნობილი გახდა რაიმე ახალი გარემოება.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 შეკითხვების ეტაპი
უკან დაბრუნება

მხარეთა ახსნა-განმარტებების მოსმენის შემდეგ სასამართლო უფლებას აძლევს მხარეებს, დაუსვან
ერთმანეთს შეკითხვები. მოწინააღმდეგე მხარის ან მისი წარმომადგენლისთვის თითოეული
შეკითხვის დასმისას მოსამართლის ნებართვა არ გჭირდებათ. მოსამართლეს შეუძლია, თქვენი
თხოვნით ან თავისი ინიციატივით მოხსნას შეკითხვა, თუ მიიჩნევს, რომ იგი შეუფერებელი ან
უადგილოა და საქმის გარემოებების გამოკვლევას არ ემსახურება.
საქმის ერთპიროვნულად განმხილველ მოსამართლეს ან კოლეგიის ნებისმიერ წევრს შეუძლია, ორივე
მხარეს და მათ წარმომადგენლებს დაუსვას შეკითხვები.
როგორც ახსნა-განმარტების მიცემის, ისე _ კითხვა-პასუხის დროს თქვენ ვალდებული ხართ,
დაემორჩილოთ მოსამართლის მითითებას სიტყვის ჩამორთმევის ან სიტყვის დასრულების დროის
განსაზღვრის თაობაზე. მოსამართლის მითითების დაუმორჩილებლობის გამო თქვენ შეიძლება,
ჩამოგერთვათ სიტყვის უფლება.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 მტკიცებულებათა გამოკვლევა
უკან დაბრუნება

ამის შემდეგ იწყება მტკიცებულებათა გამოკვლევის ეტაპი, როდესაც სასამართლო მხარის
შუამდგომლობით ან საკუთარი ინიციატივით ამოწმებს სადავო მტკიცებულებებს. მტკიცებულებები,
რომელთა გამოკვლევაც მხარეებს არ მოუთხოვიათ და რომლებიც სასამართლოს ინიციატივით
სხდომაზე არ გამოკვლეულა, გამოკვლეულად ითვლება. მტკიცებულებათა გამოკვლევის პროცესში
სასამართლო მიმართავს მხარეებს, წარმოადგინონ თავიანთი მოსაზრებები განსახილველი
მტკიცებულების თაობაზე. აღნიშნული ეტაპის დასრულების შემდეგ საქმის გარემოებები
გამოკვლეულად ითვლება.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 მხარეთა პაექრობა
უკან დაბრუნება

მტკიცებულებათა გამოკვლევის დასრულების შემდეგ სასამართლო აცხადებს მხარეთა პაექრობას და
სიტყვას აძლევს თანმიმდევრობით ჯერ მოსარჩელეს, მის წარმომადგენელს, მოსარჩელის მხარეს
მონაწილე მესამე პირს დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნის გარეშე, ხოლო შემდეგ _ მოპასუხეს,
მის წარმომადგენელს, მოპასუხის მხარეს მონაწილე მესამე პირს დამოუკიდებელი სასარჩელო
მოთხოვნის გარეშე, ბოლოს კი _ მესამე პირს დამოუკიდებელი სასარჩელო მოთხოვნით. მხარეთა
საპაექრო სიტყვა ძირითადად ეხება გამოკვლეული ფაქტობრივი გარემოებების სამართლებრივ
შეფასებას. თქვენ უფლება გაქვთ, სასამართლოს წარუდგინოთ თქვენი მოსაზრებები სხვადასხვა
გარემოებებთან მიმართებით და ჩამოაყალიბოთ დავის სამართლებრივი გადაწყვეტის თქვენებური
ხედვა. თუმცა, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს მიერ წარდგენილი სამართლებრივი კვალიფიკაცია
სასამართლოსთვის არ არის სავალდებულო და შემბოჭავი. ფაქტობრივი საფუძვლებისგან
განსხვავებით, სასამართლოს შეუძლია, გასცდეს სამართლებრივ საფუძვლებზე თქვენს მითითებას და
სხვა ნორმები შეუფარდოს ამა თუ იმ გარემოებას. მაგალითად, თუ თქვენ მოთხოვნის სამართლებრივ
საფუძვლად უთითებთ რომელიმე ხელშეკრულების მომწესრიგებელ ნორმებზე, შესაძლოა,
სასამართლომ არ გაითვალისწინოს ეს მითითება, თქვენი ურთიერთობა მოწინააღმდეგე მხარესთან
განმარტოს, როგორც სხვა რომელიმე ხელშეკრულება და გამოიყენოს შესაბამისი ნორმები.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 რეპლიკა
უკან დაბრუნება

საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების კიდევ ერთი საშუალებაა რეპლიკის უფლება, რომელსაც
სასამართლო გაძლევთ პაექრობის დასრულებისთანავე. რეპლიკა არის მცირე გამოსვლა წარმოთქმულ
საპაექრო სიტყვასთან დაკავშირებით, მას შემდეგ, რაც მოსმენილი გაქვთ მოწინააღმდეგე მხარის
საპაექრო სიტყვა. რეპლიკით სრულდება სასამართლო განხილვაში თქვენი მონაწილეობა.
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ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

 გადაწყვეტილების გამოცხადება
უკან დაბრუნება

სასამართლო გადის სათათბირო ოთახში გადაწყვეტილების გამოსატანად, რის შესახებაც იგი
უცხადებს სხდომაზე დამსწრე პირებს. მოსამართლეს შეუძლია, სათათბირო ოთახში გაუსვლელადაც
მიიღოს გადაწყვეტილება. სხდომის დარბაზში დაბრუნების შემდეგ განმხილველი ან მომხსენებელი
მოსამართლე აცხადებს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს. ამასთან, ეკითხება მხარეებს,
სურთ თუ არა დასაბუთებული გადაწყვეტილება და აპირებენ თუ არა გადაწყვეტილების
გასაჩივრებას. თუ მხარეები უარს ამბობენ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებაზე იმ მოტივით, რომ არ
აპირებენ მის გასაჩივრებას და ამას თავიანთი ხელმოწერებით დაადასტურებენ, სასამართლოს
შეუძლია, შემოიფარგლოს მხოლოდ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის ჩამოყალიბებით.
გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადებასთან ერთად სხდომის თავმჯდომარე, ან
მოსამართლე, რომელმაც ერთპიროვნულად განიხილა საქმე, განმარტავს გასაჩივრების წესსა და
ვადას. იგი უფლებამოსილია, მხარეებს განუმარტოს გადაწყვეტილების შინაარსი და მისი
სამართლებრივი საფუძვლები, რითაც სრულდება სასამართლოს მთავარი სხდომა.
გამონაკლის შემთხვევებში, თუ საქმე არსებითად რთული გადასაწყვეტია, სასამართლოს შეუძლია,
გადადოს გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადება გონივრული ვადით, მაგრამ
არაუმეტეს ერთი თვისა, რის შესახებაც გამოაქვს მოტივირებული განჩინება, განსაზღვრავს
გამოცხადების თარიღს და სხდომის დასრულებისთანავე აცნობებს მხარეებს.
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საქმის ზეპირი მოსმენა (მთავარი სხდომა)

ბროშურა სამოქალაქო სამართლის პროცესში (1.1)

საქმის განხილვა დაჩქარებული წესით
უკან დაბრუნება

დაჩქარებული წესით განიხილება მაგისტრატ მოსამართლეთა განსჯადი სამოქალაქო საქმეები. საქმის
არსებითი განხილვა იწყება მოსამართლის მიერ საქმეზე მოხსენებით, რომელიც შეეხება მხოლოდ
სადავო ფაქტობრივ გარემოებებს. ამის შემდეგ მან შეიძლება, მხარეებს შეკითხვები დაუსვას
საქმისათვის მნიშვნელოვან ფაქტობრივ გარემოებებთან და გამოსაკვლევ მტკიცებულებებთან
დაკავშირებით. მხარეებს უფლება ეძლევათ, შეკითხვები დაუსვან მოწინააღმდეგე მხარეს და მის
წარმომადგენელს საქმის ფაქტობრივ გარემოებებთან დაკავშირებით. მტკიცებულებათა გამოქვეყნება
სავალდებულო არ არის. საქმის განხილვა მთავრდება მხარეთა პაექრობითა და რეპლიკით.
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