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კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის დეკანის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად

სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები  სასწავლო კურსი - სამოქალაქო სამართლის პროცესი -2

კრედიტი (ECTS) 5
საათები (1 კრედიტი = 25 სთ) 125

საკონტაქტო საათები, მ.შ 43
ლექცია                              12 სთ.

პრაქტიკული მუშაობა                              26 სთ.
შუალედური და დასკვნითი გამოცდები                               5 სთ

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები 82

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს: 

 გაუღრმავოს ცოდნა სამოქალაქო საქმეებზე მართლმსაჯულების განხორციელების ფუნდამენტური 
პრინციპების, დავის სამოქალაქო სამართალწარმოებით განხილვის არსის, სამოქალაქო საპროცესო 
კოდექსით გათვალისწინებულ ნორმებისა და მოთხოვნების, სამოქალაქო დავის საგნის სასამართლოში 
გასაჩივრებისა და განხილვისა თავისებურებების შესახებ; გამიჯნოს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული 
სამართალწარმოების განსხვავებები.

 გამოუმუშავოს მოსამართლის, მოსარჩელის, მოპასუხის, მესამე პირისა და მათი წარმომადგენლის 
(ადვოკატის) პრაქტიკული უნარები; 

 გამოუმუშავოს სამოქალაქო საპროცესო  დოკუმენტების შედგენის უნარები; 
 გამოუმუშავოს სამოქალაქო პროცესუალური ნორმების ანალიზის, მათი სწორი სამართლებრივი 

განმარტების (ინტერპრეტაციის), სამართლებრივად მართებული და დასაბუთებული გადაწყვეტილების 
გამოტანის, საქმის ფაქტობრივი გარემოებების შეფასების, სამოქალაქო პროცესუალური ნორმისადმი 
კრიტიკული დამოკიდებულებისა და მისი  იმგვარად გამოყენების უნდარი, რომელიც უზრუნველყოფს 
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მხარის სამართლიანი სასამართლოს უფლების განხორციელებას;
 ჩამოუყალიბოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობასთან, სასამართლო გადაწყვეტილებებთან (მათი 

ადეკვატურად მოძიებისა და შერჩევის), სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურასთან და ნორმატიულ 
აქტებთან დამოუკიდებლად მუშაობის უნარი;

 განუვითაროს იურიდიული არგუმენტაციის ტექნიკა და სამართლებრივი ლოგიკა.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს სიღრმისეულ ცოდნას სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის ძირითადი თეორიული საკითხების, სასამართლო მოწყობის პრინციპების, სამოქალაქო 
სამართალწარმოებისა და სასამართლო განხილვის თავისებურებების, მოსარჩელისა და მოპასუხის, სხვა 
საპროცესო მონაწილეების უფლება-მოვალეობების, საპროცესო ქმედებების შინაარსის, პაექრობის 
ტექნიკის, ასევე სასამართლოს წინაშე წარსადგენი შუამდგომლობების, საპროცესო დოკუმენტების 
მომზადების, მ.შ. სწორი იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენების,  შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 
ძირითადი თეორიული საკითხები.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სასამართლო განხილვისას სამოქალაქო საპროცესო ნორმის სწორად განსაზღვრას, შერჩევას, 
განმარტებას და გამოყენებას;

 სამოქალაქო საპროცესო მოქმედებების სწორად და ეთიკური ნორმების დაცვით წარმართვას;
 ფიზიკური და იურიდიული პირების წარმომადგენლებას სასამართლოში;
 საპროცესო დოკუმენეტების (სარჩელი, შეგებებული სარჩელი, შესაგებელი, განცხადება, კერძო 

საჩივარი, სააპელაციო და საკასაციო საჩივარი  (სააპელაციო და საკასაციო შესაგებელი) და ა.შ.) შექმნას;
 სასამართლო განხილვისათვის საქმის მომზადებას,  ასევე საპაექრო სიტყვის წარმოთქმას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე არსებული პრობლემების 
ხედვას, აქტუალური საპროცესოსამართლებრივი საკითხების ანალიზს და იურიდიუ;ად 
დასაბუთებული (კვალიფიციური) დასკვნის ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის  საკითხებზე დებატებში ჩართვას, განსხვავებული აზრის 
წარმოჩენისა და დასაბუთების, ასევე, მოსმენის, საპროცესოსამართლებრივი საკითხების ანალიზისას 
საკუთარი პოზიციის დასაბუთებას, აგრეთვე სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის  საკითხებზე 
იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის გადმოცემას.

სწავლის უნარი
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობის  საკითხებზე არსებული საკანონმდებლო ცვლილებების, 
სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეების მიდევნებასა და ცოდნის მუდმივად განახლებას.

ღირებულებები

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 პრაქტიკული საქმიანობისას სამართლიანობის, კანონის უზენაესობის პრინციპის, ინდივიდთა 
უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვას.

სწავლება-სწავლის მეთოდები

 ლექცია  
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  
 პრაქტიკული მუშაობა
 სემინარი 
 ელექტრონული რესურსით სწავლება
 ელექტრონული სწავლება  
 სხვა

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  
სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს 100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 40 ქულა), რომელთა ჯამი 
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში 
მონაწილეობა და შუალედური წერითი გამოცდა. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების თითოეულ 
კომპონენტს  გააჩნია  თავისი წილი შუალედური შეფასების 60 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს  21 ქულას.
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სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი  გა-
მოცდა სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით 
დააგროვილი აქვს მინიმუმ 21 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 21 ქულა, დასკვნით წერით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს  20 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 20  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების (40 ქულა)  გათვალისწი-
ნებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
დადებითი შეფასება
A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა
B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა
E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა
უარყოფითი შეფასება

FX - ვერ ჩააბარა 
მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და ეძლევა 
დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ამასთან, დამატებითი 
გამოცდა შეიძლება დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან არანაკლებ 5 
კალენდარულ დღეში).

FX - ჩაიჭრა
მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 
საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი)

შეფასების ფორმები და კომპონენტები

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 სასამართლო პროცესში მონაწილეობა 3 10 30
1.2. შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
2 დასკვნითი შეფასება 40 ქულა

2.1. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40 
სულ 100 ქულა

შუალედური შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები
კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები

სტუდენტის იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა ფასდება 10 ქულით. შუალედური შეფასების 
ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტი მონაწილეობს სამ იმიტირებულ სასამართლო პროცესში. 
შესაბამისად,  იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობით სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 
ქულა (3X10), რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის  შეფასების კრიტერიუმებია: მატერიალური, საპროცესო და 
ეთიკური ნორმების  ცოდნა, კამათის კულტურა, წერის კულტურა, რეგლამენტის დაცვა და პრეზენტაბელურობა.

მაქსიმალური ქულა იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის  შეფასების კრიტერიუმები

2 ქულა
მატერიალური, საპროცესო და ეთიკური ნორმების ცოდნა, ლიტერატურისა და 
ნორმატიული მასალის მოძიებისა და დამუშავების ხარისხი

1 ქულა
შეკითხვის სწორედ დასმის, მისი შინაარსის სწორედ გაგების, ადექვატური პასუხის გაცემის  
და  საკუთარი პოზიციის დამაჯერებლად მიწოდების უნარი 

1 ქულა
შესაბამისი სამართლებრივი ნორმების სწორად განმარტების და გამოყენების საფუძველზე 
არგუმენტირებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი

2 ქულა
კამათის კულტურა, ვერბალური კომუნიკაცის, მათ შორის სამართლებრივი მსჯელობის 
უნარი

2 ქულა წერის კულტურა, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენის უნარი

იმიტირებულ 
სასამართლო 
პროცესში 
მონაწილეობა

2 ქულა რეგლამენტის დაცვა და პრეზენტაბელურობა
შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.  შუალედური წერითი 
გამოცდა ტარდება მე-7-მე-8 სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს 
მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.  

შუალედური  წერითი  გამოცდას შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): ტესტი, 
თეორიული საკითხი, კაზუსი. შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს  1 თეორიულ საკითხს, 2 კაზუსს და 20  
ტესტს. შუალედური  წერითი  გამოცდასას თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით,  თითოეული კაზუსი - 5 
ქულით, ხოლო სწორად ამოხსნილი თითოეული ტესტი - 0.5  ქულით.  თითოეულ ტესტს გააჩნია 4 სავარაუდო 
პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთია სწორი. 
თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმებია: თეორიული მასალის  ცოდნა, საკითხის ლოგიკური,  
თანმიმდევრული და ადეკვატური გადმოცემა, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა, 
სამართლებრივი ანალიზი.

ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
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თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

7-8  
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი 
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული 
ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

5-6  

პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი 
დამაკმაყოფილებელია.

3-4  
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული 
ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია. 

1-2  

პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული 
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი 
არადამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
კაზუსის შეფასების კრიტერიუმებია: კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის აღქმა, ჰიპოთეზის შედგენა, 
მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლის ძირითადი 
ღირებულებებისა და პრინციპების გააზრება და გამოყენება, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა და ენობრივი 
სტილი, საბოლოო დასკვნა.

ქულა კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები

5  

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი.  ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა. 
სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის 
ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული 
ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

4  

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
სწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი  კარგია. სტუდენტი  კარგად ფლობს 
თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად 
ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა სრულია და სწორეა.

3  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, თუმცა  მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი . 
სტუდენტი  დამაკმაყოფილებელად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს 
სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი 
სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

2  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, თუმცა  მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი. 
სტუდენტი  საკმარისად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს 
სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი 
სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

1  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
არასწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. 
სტუდენტი ვერ ფლობს ფლობს თეორიული მასალას და კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის 
ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ხოლო 
ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

0  პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
დასკვნითი  შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა 
ტარდება მე-17-მე-19 სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 
ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): ტესტი, 
ღია კითხვა, კაზუსი. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს  5 ღია კითხვას, 2 კაზუსს და 20  ტესტს. დასკვნითი  
წერითი  გამოცდასას ღია კითხვა ფასდება 2  ქულით,  თითოეული კაზუსი - 5 ქულით, ხოლო სწორად ამოხსნილი 
თითოეული ტესტი - 0.5  ქულით.  თითოეულ ტესტს გააჩნია 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან მხოლოდ ერთია 
სწორი. 
ღია კითხვის კრიტერიუმებია: კითხვის აღქმა და პასუხის დასაბუთება, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლებრივი 
მსჯელობა.

ქულა ღია კითხვის  შეფასების კრიტერიუმები

2  
სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული შეკითხვის არსი. პასუხი არგუმენტირებულად დასაბუთებულია, 
სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს თეორიული მასალას, სამართლებრივი მსჯელობა ძალიან 
კარგია.

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

1  
სტუდენტს აღქმული აქვს შეკითხვის არსი. პასუხი დასაბუთებულია, სტუდენტი ფლობს თეორიული 
მასალას, სამართლებრივი მსჯელობა დამაკმაყოფილებელია.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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0  პასუხი შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
კაზუსის შეფასების კრიტერიუმებია: კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის აღქმა, ჰიპოთეზის შედგენა, 
მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი, თეორიული მასალის  ცოდნა, სამართლის ძირითადი 
ღირებულებებისა და პრინციპების გააზრება და გამოყენება, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა და ენობრივი 
სტილი, საბოლოო დასკვნა.

ქულა კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები

5  

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი.  ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა. 
სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის 
ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული 
ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

4  

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
სწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი  კარგია. სტუდენტი  კარგად ფლობს 
თეორიული მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად 
ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა სრულია და სწორეა.

3  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, თუმცა  მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი . 
სტუდენტი  დამაკმაყოფილებელად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს 
სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი 
სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

2  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის 
შედგენილია სწორად, თუმცა  მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი. 
სტუდენტი  საკმარისად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს 
სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი 
სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

1  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
არასწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. 
სტუდენტი ვერ ფლობს ფლობს თეორიული მასალას და კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის 
ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ხოლო 
ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

0  პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

ძირითადი ლიტერატურა

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი - საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის  კომენტარი, 
გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2007წ; შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი - საქართველოს სამოქალაქო 
საპროცესო სამართალი, გამომც., მერიდიანი, თბ., 2012; მ ლექტორი მიერ შერჩეული საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები/განჩინებები

ნორმატიული აქტები
 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

დამატებითი ლიტერატურა

 თ. ლილუაშვილი, სამოქალაქო საქმეთა წარმოება სასამართლოში, თბ., 2001;
 თ. ლილუაშვილი, სამოქალაქო პროცესის საკითხები საქართველოს სასამართლოების პრაქტიკაში, 

თბ., 2002;
 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 

თბ., 2007;
 თ. ლილუაშვილი, გ. ლილუაშვული, ვ. ხრუსტალი, ზ. ძლიერიშვილი  სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი ( ზოგადი ნაწილი), თბ., 2014;
 ჰ. ბოელინგი, ლ.ჭანტურია, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების 

მეთოდიკა, თბ., 2004;
 ზ. ძლიერიშვილი, უდავო წარმოება თბ., 2000;
 ზ. ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ., 2003;
 ზ. ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, თბ., 2007;
 ვ. ხრუსტალი, კასაცია სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, თბ., 2004;
 თ. ლილუაშვილი,  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ., 2005;
 თ.თოდრია,  ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა საკასაციო სასამართლოში, თბ., 2011. 
 მ. ვაჩაძე, ი. თოდრია, პ. ტურავა, ნ. წკეპლაძე - საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 

კოდექსის კომენტარი, გვ. 31, გამომცემლობა „დიოგენე“, 2006წ; 
 თ. ჰერმანი - მტკიცებულებითი სამართალი (კონსპექტი), თარგმაანი ეთერ ჩაჩანიძისა; GIZ -ის 

მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 2016წ. -  http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-
mtkicebulebiti_samartali.pdf; 

  შ. შმიტი, ჰ. რიჰტერი - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო 
სამართალში /მოკლე შესავალი რელაციის მეთოდში  სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 
შემუშავებული პრაქტიკული მაგალითებით/- GIZ -ის მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 2013წ. 
- http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf;  

 მ. ახალაძე - მტკიცების ტვირთი (საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 
პალატის პრაქტიკის ანალიზი, თბილისი, 2018წ. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გამოცემა - 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-mtkicebulebiti_samartali.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-mtkicebulebiti_samartali.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf
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www.supremecourt.ge;  
 მ. თოდუა, ზ. ძლიერიშვილი, დ. ბერეკაშვილი, თ. ხაჟომია, მ. ბაქრაძე, თ. თოდრია, ს. ჩხაიძე, ნ. 

კვანტალიანი - სასამართლო გადაწყვეტილებათა სტრუქტურა პირველ და მეორე ინსტანციებში - 
ავტორთა კოლექტივი - - GIZ -ის მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 2020წ.- 
http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-sasamartlo-gadackvetilebebis-striktura..pdf;

ინტერნეტ-რესურსები

 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებანი სამოქალაქო საქმეებზე 
www.supremecourt.ge

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის საკითხებზე საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის, თბ., 2010; 
www.supremecourt.ge

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, რეკომენდაციები და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა, თბ., 2011.www.supremecourt.ge

სასწავლო კალენდარი
კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი   მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.
ლექცია 2 სთ.

მე-2 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ.

ლექცია 2 სთ.
მე-3 კვირა

პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ.
ლექცია 2 სთ.

მე-4 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ.
ლექცია 2 სთ.

მე-5 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ.
ლექცია 2 სთ.

მე-6 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ.

მე-7- მე-8 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
მე-9 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ. შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
მე-10 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ.
მე-11 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ. იმიტირებული პროცესი 10 ქულა
მე-12 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ.
მე-13 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ. იმიტირებული პროცესი 10 ქულა
მე-14 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ.
მე-15 კვირა პრაქტიკული მუშაობა 3 სთ. იმიტირებული პროცესი 10 ქულა
მე-16-მე-19 კვირა    3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

http://www.supremecourt.ge/
http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-sasamartlo-gadackvetilebebis-striktura..pdf
http://www.supremecourt.ge/
http://www.supremecourt.ge/
http://www.supremecourt.ge/
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სასწავლო კურსის შინაარსი
კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების 
სისტემაზე და სავალდებულო ლიტერატურაზე.

თემა 1. სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები. სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივი 
ურთიერთობები. მხარეები სამოქალაქო პროცესში. მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში

განსახილველი საკითხები:

სამოქალაქო საპროცესო სამართლის პრინციპების მნიშვნელობა და სისტემა. სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის პრინციპების შინაარსი. 

სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივი ურთიერთობების ცნება. სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლებრივი ურთიერთობების წარმოშობის საფუძველები. სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლებრივი ურთიერთობების სუბიექტები. მხარეები სამოქალაქო პროცესში. მესამე პირები 
სამოქალაქო პროცესში.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., 
მერიდიანი, თბ., 2012

თემა 2. უწყებრივი ქვემდებარეობა. განსჯადობა. მტკიცება და მტკიცებულებები. სარჩელი

განსახილველი საკითხები:

უწყებრივი ქვემდებარეობის ცნება. სასამართლოსადმი უწყებრივად დაქვემდებარებული საქმეები. 
სამოქალაქო საქმეთა განსჯადობა.

სასამართლო მტკიცებულებები. მტკიცების საგანი. ფაქტები, რომლებიც მტკიცებას არ საჭიროებენ. 
მტკიცების ვალდებულების განაწილება. მტკიცებულებითი პრეზუმპციები. მტკიცებულებათა 
უშუალო გამოკვლევა. მხარეთა და მესამე პირთა ახსნა-განმარტება. მოწმის ჩვენება. წერილობითი 
მტკიცებულება. ნივთიერი მტკიცებულება. ექსპერტის დასკვნა. აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის 
მტკიცებულებად გამოყენება სამოქალაქო სამართალწარმოებაში.

სასარჩელო წარმოების არსი. სარჩელის ცნება. სარჩელის ელემენტები. სარჩელის ელემენტები. 
სარჩელის უფლება. მოპასუხის უფლებების დაცვის საპროცესო საშუალებები. შეგებებული სარჩელი. 
უფლების დაცვის სასარჩელო საშუალების განკარგვა. სარჩელის უზრუნველყოფა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., 
მერიდიანი, თბ., 2012

 მ. ვაჩაძე, ი. თოდრია, პ. ტურავა, ნ. წკეპლაძე - საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო 
კოდექსის კომენტარი, გვ. 31, გამომცემლობა „დიოგენე“, 2006წ; 

2

პრაქტიკული  მუშაობა 
(1 სთ.)

 სარჩელის  პროექტის მომზადება.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
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თემა 3. სამოქალაქო საქმის აღძვრა სასამართლოში. საქმის მომზადება სასამართლოს მთავარ 
სხდომაზე განსახილველად. სასამართლოს მიერ სამოქალაქო პროცესის მონაწილეთა ინფორმაციული 
უზრუნველყოფა. სასამართლოს მთავარი სხდომა

განსახილველი საკითხები:

სამოქალაქო საქმის აღძვრის სტადიის მნიშვნელობა. სარჩელის (განცხადების) შეტანის წესი და მისი 
დაუცველობის შედეგები. სარჩელის, განცხადების შინაარსი. სარჩელის (განცხადების) ხარვეზის 
გამოსწორების წესი. სარჩელის (განცხადების) მიღება. სარჩელისმიღებაზე უარის თქმის საფუძვლები. 
სამოქალაქო საქმის აღძვრის სამართლებრივი შედეგები.

სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების სტადიის მნიშვნელობა. 
სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების მიზნით მოსამართლის მიერ 
შესრულებული მოქმედებების შინაარსი. მოსამზადებელი სხდომის დანიშვნა. სასამართლოს მთავარ 
სხდომაზე განსახილველად საქმის დანიშვნის წესი. სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად 
საქმის მომზადების სტადიაზე საქმის წარმოების დამთავრება. სასამართლოს მიერ სამოქალაქო 
პროცესის მონაწილეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფა.

სამოქალაქო საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განხილვის სტადიის მნიშვნელობა. 
სასამართლოს მთავარი სხდომის ჩატარების წესი. სასამართლოს მთავარი სხდომის შემადგენელი 
ნაწილები. სასამართლო ოქმი. საქმისწარმოების შეჩერება. სამოქალაქო საქმისწარმოების დამთავრება 
გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე. სასამართლო მედიაცია.
ძირითადი  და დამატებითი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., მერიდიანი, 
თბ., 2012

 ჰ. ბოელინგი, ლ.ჭანტურია, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების 
მეთოდიკა, თბ., 2004;
დამატებითი:

 შ. შმიტი, ჰ. რიჰტერი - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო 
სამართალში /მოკლე შესავალი რელაციის მეთოდში  სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 
შემუშავებული პრაქტიკული მაგალითებით/- GIZ -ის მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 
2013წ. - http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf

 თ. ჰერმანი - მტკიცებულებითი სამართალი (კონსპექტი), თარგმანი ეთერ ჩაჩანიძისა; GIZ -ის 
მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 2016წ. -  http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-
mtkicebulebiti_samartali.pdf; 

3

პრაქტიკული  მუშაობა 
(1 სთ.)

შესაგებლის პროექტის მომზადება.

თემა 4. უდავო წარმოება. სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული განხილვის თავისებურებანი. 
ცალკეულ საქმეთა განხილვის თავისებურებანი

განსახილველი საკითხები:

უდავო წარმოების არსი. სასამართლო მიერ უდავო წარმოების წესით განსახილველი საქმეები. 
იურდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა. ფიზიკური პირის უგზო-უკვლოდ და 
დაკარგულად აღიარება და გარდაცვლილად გამოცხადება. ფიზიკური პირის 
შეზღუდულქმედეუნარიანად ან ქმედუუნაროდ აღიარება. ქონების უპატრონოდ ცნობა. შვილად 
აყვანა. დაკარგულ ან განადგურებულ საწარმდგენო ფასიან ქაღალდსა და საორდერო ფასიან 
ქაღალდზე უფლების აღდგენა. დაკარგული საქმის წარმოების აღდგენა. ბავშვის მიტოვებულად 
აღიარება.

გამარტივებული წარმოების არსი. გამარტივებული წარმოების სახეები. თამასუქისა და ჩეკის თაობაზე 
აღძრული სარჩელების განხილვის გამარტივებული წესი. დავალიანების გადახდევინების შესახებ 
საქმის განხილვის გამარტივებული წესი. ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში ლიზინგის 
საგნის დაბრუნების თაობაზე საქმის განხილვის გამარტვივებული წესი. ცალკეული დელიქტით 
მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ საქმის განხილვის გამარტივებული წესი.

საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებიდან წარმოშობილ საქმეთა განხილვის თავისებურებანი. 
წარმოება რეკეტული ქონების, თანამდებობის პირის, ქურდული სამყაროს წევრის, ადამიანით 
მოვაჭრის, ნარკოტიკული საშუალების გავრცელების ხელშემწყობის ან საქართველოს სსკ-ის 194-ე 
მუხლის მე-3 ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით მსჯავრდებული პირის ქონების ჩამორთმევასა და 
სახელმწიფოსათვის გადაცემასთან დაკავშირებით. წარმოება პირის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 
აკრძალული ეკონომიკური საქმიანობის განხორცილებისათვის მსჯავრდებულ პირთან 
დაკავშირებულ პირად ცნობის თაობაზე საქმის განხილვასთნ დაკავშირებით.

4 ლექცია (2 სთ.)

ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-mtkicebulebiti_samartali.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2016-ge-mtkicebulebiti_samartali.pdf
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 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., მერიდიანი, 
თბ., 2012

 დამატებითი
 ჰ. ბოელინგი, ლ.ჭანტურია, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების 

მეთოდიკა, თბ., 2004;
 დამატებითი
 შ. შმიტი, ჰ. რიჰტერი - მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო 

სამართალში /მოკლე შესავალი რელაციის მეთოდში  სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით 
შემუშავებული პრაქტიკული მაგალითებით/- GIZ -ის მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 
2013წ. - http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf

 ზ. ძლიერიშვილი, უდავო წარმოება თბ., 2000;

პრაქტიკული  მუშაობა 
(1 სთ.)

  განცხადების პროექტის მომზადება.

თემა 5. პირველი ინსტანციის სასამათლოს დადგენილებები. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება

განსახილველი საკითხები:

სასამართლოს დადგენილებათა სახეები. სასამართლო გადაწყვეტილების მნიშვნელობა. მოთხოვნები, 
რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სასამართლო გადაწყვეტილება. სასამართლო გადაწყვეტილებაში 
ნაკლოვანებათა აღმოფხვრა. დამატებითი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილების განმარტება. 
სასამართლო გადაწყვეტილების შინაარსი. აღსრულების წესი. სასამართლო გადაწყვეტილების 
კანონიერი ძალა. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინება.

დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მნიშვნელობა. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის 
პირობები და წესი. დაუსწრებელი წარმოების და დაუსწრებელი გადაწყვეტილების შინაარსი. 
დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გასაჩივრება. სასამართლოს უფლებამოსილება დაუსწრებელი 
გადაწყვეტილების გადასინჯვისას. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962

 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., მერიდიანი, 
თბ., 2012

 ჰ. ბოელინგი, ლ.ჭანტურია, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების 
მეთოდიკა, თბ., 2004;

 მ. თოდუა, ზ. ძლიერიშვილი, დ. ბერეკაშვილი, თ. ხაჟომია, მ. ბაქრაძე, თ. თოდრია, ს. ჩხაიძე, ნ. 
კვანტალიანი - სასამართლო გადაწყვეტილებათა სტრუქტურა პირველ და მეორე ინსტანციებში - 
ავტორთა კოლექტივი - - GIZ -ის მხარდაჭერით გამოცემული, თბილისი, 2020წ.- 
http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-sasamartlo-gadackvetilebebis-striktura..pdf
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პრაქტიკული  მუშაობა 
(1 სთ.)

კერძო საჩივრის პროექტის მომზადება. 

თემა 6. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სააპელაციო სასამართლოში. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა 
საკასაციო სასამართლოში. კერძო საჩივარი

განსახილველი საკითხები:

სააპელაციო საჩივრის სუბიექტი და ობიექტი; სააპელაციო საჩივრის წარმოებაში მიღება; შეგებებული 
სააპელაციო საჩივარი; საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე;  საუარესოდ 
შემობრუნების დაუშვებლობა; სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და განჩინება.

კასაციის იურიდიული ბუნება და მიზანი; საკასაციო საჩივრის სუბიექტი და ობიექტი;  საკასაციო 
საჩივრის წარმოებაში მიღებისა და დასაშვებობის წინაპირობები; შეგებებული საკასაციო საჩივარი; 
საუარესოდ შემობრუნების დაუშვებლობა; საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება  და განჩინება.

კერძო საჩივრის ცნება, სუბიექტი და ობიექტი; კერძო საჩივრის განხილვის თავისებურებანი.
ძირითადი ლიტერატურა:

6
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მიღებული 1997 წლის 14 ნოემბერს;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, 
თბ., 2007;

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, გამომც., მერიდიანი, 
თბ., 2012.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2013-ge-relationstechnik.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-sasamartlo-gadackvetilebebis-striktura..pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
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პრაქტიკული  მუშაობა 
(1 სთ.)

სააპელაციო საჩივრის პროექტის მომზადება.

7-8 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

9
პრაქტიკული  მუშაობა 

(3 სთ.)

შუალედური წერითი გამოცდის შედგების განხილვა.

საკასაციო საჩივრის პროექტის მომზადება.

10
პრაქტიკული  მუშაობა 

(3 სთ.)
პირველი იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებელი მოსამზადებელი სამუშაო: 
კეისის/კაზუსის გაცნობა, როლების გადანაწილება.
პირველი იმიტირებული სამოქალაქო პროცესი

პირველი იმიტირებული სასამართლო პროცესის შედეგების განხილვა11 პრაქტიკული  მუშაობა  
(3 სთ.)

შეფასების კომპონენტი - სასამართლო პროცესში მონაწილეობა. მაქსიმალური შეფასება -  10 ქულა

12
პრაქტიკული  მუშაობა 

(3 სთ.)
მეორე იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებელი მოსამზადებელი სამუშაო: საქმის 
გარემოებების/კაზუსის გაცნობა, როლების გადანაწილება.
მეორე  იმიტირებული სამოქალაქო პროცესი

მეორე იმიტირებული სასამართლო პროცესის შედეგების განხილვა.
13 პრაქტიკული  მუშაობა  

(3 სთ.)
შეფასების კომპონენტი - სასამართლო პროცესში მონაწილეობა. მაქსიმალური შეფასება -  10 ქულა

14 პრაქტიკული  მუშაობა  
(3 სთ.)

მესამე იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებელი მოსამზადებელი სამუშაო: საქმის 
გარემოებების/კაზუსის გაცნობა, როლების გადანაწილება.
მესამე იმიტირებული სამოქალაქო პროცესი

მესამე იმიტირებული სასამართლო პროცესის შედეგების განხილვა.15
პრაქტიკული  მუშაობა  

(3 სთ.)
შეფასების კომპონენტი - სასამართლო პროცესში მონაწილეობა. მაქსიმალური შეფასება -  10 ქულა

16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი                                                             ეკატერინე გასიტაშვილი


