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კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის დეკანის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად 

სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები
საგანი ისწავლება სამართალმცოდნეობის სამაგისტრო პროგრამის სასწავლო გეგმის თეორიული 
კომპონენტის სახით. შესაბამისად, სტუდენტი უნდა აკმაყოფილებდეს მაგისტრატურის პროგრამაზე 
დაშვების წინაპირობებს.

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

საკონტაქტო საათები, მ.შ                                     32
ლექცია 13 სთ.

პრაქტიკული მუშაობა კაზუსებზე/იმიტირებულ 
სასამართლო პროცესში მონაწილეობა

13 სთ.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები
6 სთ.

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები                                    93

სასწავლო კურსის მიზანი

დისციპლინის სწავლებას აქვს როგორც თეორიულ-შემეცნებითი,  ისე პრაქტიკულ-გამოყენებითი 
მნიშვნელობა.

პროფესიული ეთიკა განპირობებულია ცალკეული პროფესიების თავისებურებებით, კორპორაციული 
ინტერესებით, პროფესიული კულტურით. ადამიანები, რომლებიც ასრულებენ ერთი და იგივე 
სამსახურეობრივ ფუნქციებს, ერთიანდებიან პროფესიული სოლიდარობის საფუძველზე, იცავენ თავიანთი 
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სოციალური ჯგუფის ტრადიციებს. იურისტებს წაეყენებათ მომეტებული ზნეობრივი მოთხოვნები, რაც 
განპირობებულია მათ მიმართ სახელმწიფოს და საზოგადოების განსაკუთრებული ნდობით და მათი 
პროფესიული ფუნქციების საპასუხისმგებლო ხასიათით. ადამიანებს, რომლებიც წყვეტენ სხვათა ბედს, 
სხვისგან მოითხოვენ კანონისა თუU მორალის დაცვას, ამისათვის უნდა ჰქონდეთ არა მხოლოდ 
ფორმალური, სამსახურეობრივი, არამედ მორალური უფლებაც.

იურიდიული ეთიკა არის ქცევის წესების ერთობლიობა, რომლებიც ადგენენ იურიდიული პროფესიების 
წარმომადგენელთა პროფესიული და არაპროფესიული საქმიანობის მორალურ სტანდარტებს. 
პროფესიული ეთიკის წესები ადგენს იმ სტანდარტს, რომლითაც უნდა იხელმძღვანელოს მოსამართლემ, 
პროკურორმა, ადვოკატმა, ნოტარიუსმა როგორც სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, ისე სხვა 
საქმიანობის განხორციელების დროს და პირად ცხოვრებაში. 

სალექციო კურსის მიზანია სტუდენტებმა:
 შეიძინონ სისტემური ცოდნა პროფესიული ეთიკის საფუძვლების შესახებ;
 გაიაზრონ პროფესიული ეთიკის ზნეობრივი ასპექტები, შეისწავლონ მოსამართლეების, 

ადვოკატების, პროკურორების და ნოტარიუსების სამსახურეობრივი და არასამსახურეობრივი 
საქმიანობის მორალური სტანდარტები; 

 გამოიმუშაონ იურიდიული პროფესიების ეთიკის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზის უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

იურიდიული პროფესიების ეთიკის, განსაკუთრებით კი სამოსამართლო ეთიკის, ძირითადი ასპექტების და 
პრობლემების შესწავლა აუცილებელია ყველა იურისტისათვის. იურისტი თავისი საქმიანობისას იცავს 
ადამიანის კანონიერ ინტერესებს, კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში კი ამის 
უზრუნველსაყოფად ზღუდავს პირთა გარკვეულ უფლებებს, იღებს გადაწყვეტილებებს, რომლებზეც 
დამოკიდებულია ადამიანის მომავალი. შესაბამისად, მორალური სტანდარტები იურიდიული პროფესიების 
წარმომადგენლების მიმართ განსაკუთრებით მაღალია და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იურიდიული 
ფაკულტეტის მაგისტრანტმა იცოდეს პროფესიული ეთიკის სტანდარტი.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს ღრმა და სისტემურ ცოდნას:
 პროფესიული ეთიკის საფუძვლების;
 მოსამართლეების, ადვოკატების, პროკურორების, ნოტარიუსების სამსახურეობრივი და 

არასამსახურეობრივი საქმიანობის მორალური სტანდარტებისა და მორალური ასპექტების შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება პროფესიული ეთიკის  პრობლემური 
საკითხების გადაჭრის გზები.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სტუდენტი იძენს პრაქტიკული საქმიანობის განხორციელებისათვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს,  
პროფესიული ეთიკის ცოდნა ეხმარება წარმატებულ პრაქტიკულ საქმიანობაში.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 სამოსამართლო, საადვოკატო, საპროკურორო და სანოტარო ეთიკის მარეგულირებელი ცალკეული 

ნორმების განმარტებას;
 ეთიკის ნორმების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენებას, აღნიშნული ნორმების დარღვევის 

შემთხვევაში რეაგირებას და შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას;
 პროფესიული საქმიანობის განხორციელებისას ეთიკური ნორმების დაცვას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეების  ანალიზს;
 პროფესიული ეთიკის  საკითხებზე დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნებისა და 

რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 პროფესიული ეთიკის  საკითხებზე საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების ჩამოყალიბებასა და 

პროფესიულ საზოგადოებასთან არგუმენტირებულ მსჯელობას.

ღირებულებები

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 პროფესიული საქმიანობისას  მხარეთა ინტერესების სამართლიანად დაბალანსების 

უზრუნველსაყოფად არსებული სამართლებრივი, ეთიკური ღირებულებების ანალიზსა და,  
საჭიროების შემთხვევაში, ახალი ღირებულებების ფორმირებაში საკუთარი წვლილის შეტანას.

სწავლება-სწავლის მეთოდები
 ლექცია  
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  
 პრაქტიკული მუშაობა
 სემინარი 
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 ელექტრონული რესურსით სწავლება
 ელექტრონული სწავლება  
 სხვა

სამოქალაქო საპროცესო სამართლის კურსის შესასწავლად გამოყენებული იქნება სხვადასხვა მეთოდი, 
კერძოდ:

 ვერბალური, ანუ ზეპირსიტყვიერი მეთოდი;
 ინტერაქტიური სწავლების მეთოდი დისკუსია/დებატების სახით, რაც ხელს უწყობს სტუდენტთა 

ჩართულობის ხარისხს და აქტივობის ამაღლებას;
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება  (PBL);
 ევრისტიკული მეთოდი;
 შემთხვევის ანალიზი (Case study) ;
 ჯგუფური მუშაობის და როლური, სიტუაციური თამაშების მეთოდი იქნება გამოყენებული 

იმიტირებული პროცესის მომზადებისა და ჩატარებისას;
 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი.

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 - კოლოკვიუმს (მაქსიმუმ 30 ქულა), პრაქტიკული მუშაობის შეფასებას (მაქსიმუმ 30 ქულა) და 
დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 40 ქულა), რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტია  შუალედური წერითი გამოცდა. პრაქტიკული მუშაობის 
შეფასების კომპონენტია ზეპირი გამოკითხვა.  სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი 
შეადგენს  21 ქულას.

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია  დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი  გამოც-
და სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით დაგროვილი 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 დაინიშნოს 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
შუალედური წერითი გამოცდა 
(კოლოკვიუმი ) 

1 30
30 ქულა

1.2. პრაქტიკული მუშაობა 10 3 30 ქულა
2 დასკვნითი შეფასება 40 ქულა

2.1. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40 ქულა
სულ 100 ქულა

შუალედური შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები
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სტუდენტი    ფასდება 3 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტი ფასდება 
ათჯერ. შესაბამისად,  სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (10X3), რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.

შეფასება ხდება მოხსენებების, კაზუსების ამოხსნის, დისკუსიის, კითხვა-პასუხის ფორმატში; შესაფასებლად 
გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): კაზუსის ამოხსნა, პრეზენტაცია, პრაქტიკული/თეორიული 
დავალების შესრულება, დისკუსიაში/დებატებში მონაწილეობა, როლური თამაშები (იმიტირებული პროცესი).

შეფასების კრიტერიუმებია: პასუხის  ფორმულირება/ გადმოცემა, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა, 
სამართლებრივი მსჯელობა.

ქულა ზეპირი გამოკითხვის შეფასების კრიტერიუმები

3 
სტუდენტი კარგადაა მომზადებული, პასუხი/პოზიცია მკაფიოდ და ადეკვატურადაა ფორმულირებული, მისი 
სამართლებრივი მსჯელობა მაღალ დონეზეა. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

2 
სტუდენტი მომზადებულია, პასუხი/პოზიცია მკაფიოდ და ადექვატურადაა ფორმულირებული, თუმცა 
შეკვეცილია. მისი სამართლებრივი მსჯელობა კარგია. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

1 
სტუდენტი არ არის კარგად მომზადებული, პასუხი/პოზიცია არასრულადაა ფორმულირებული, მისი 
სამართლებრივი მსჯელობა ფრაგმენტულია, ხოლო იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია.

პრაქტიკული 
მუშაობა  

0 
სტუდენტი ფაქტობრივად მოუმზადებელია, პასუხი/პოზიცია ბუნდოვანი და არაადეკვატურია. მისი 
სამართლებრივი მსჯელობა არსებითად მცდარია, იგი არ იყენებს იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

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): 
2 კაზუსი და 1 თეორიული საკითხი. 

თითო კაზუსი ფასდება 10 ქულით (ანუ ჯამში 2 კაზუსი ფასდება 20 ქულით); 

თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით.
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.

თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმებია: თეორიული მასალის  ცოდნა, საკითხის ლოგიკური,  
თანმიმდევრული და ადეკვატური გადმოცემა, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა, 
სამართლებრივი ანალიზი.

ქულა კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები

9-10

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

7-8 

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

5-6  

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

შუალედური  
წერითი  გამოცდა

3-4  სტუდენტს   დამაკმაყოფილებად   აქვს   აღქმული   კაზუსის   ფაბულა   და   შეკითხვის   არსი.   ჰიპოთეზა
შედგენილია   სწორად,   თუმცა     მსჯელობა და სამართლებრივი   ანალიზი არათანმიმდევრულია.
სტუდენტი     საკმარისად   ფლობს   თეორიული   მასალას,   თუმცა   კაზუსის   ამოხსნისას   არ   იყენებს
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სამართლის   ძირითად   ღირებულებებსა   და   პრინციპებს,   იურიდიული   ტერმინოლოგია   და   ენობრივი 
სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

1-2  

პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა  და შეკითხვის  არსი.  ჰიპოთეზა 
შედგენილია არასწორად,   მსჯელობის  თანმიმდევრობა   და   სამართლებრივი   ანალიზი   
არადამაკმაყოფილებელია. სტუდენტი ვერ ფლობს  თეორიულ 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.

ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმი

9-10  
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
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. საკითხი 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.

დასკვნითი  შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა 
ტარდება მე-16-მე-19 სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 40 
ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 40 პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): 
 
1 კაზუსი და 1 თეორიული საკითხი. 

კაზუსი ფასდება 0-25 ქულით; 

თეორიული საკითხი ფასდება 0-15 ქულით

ქულა                                                                             კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები            

21-25

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

16-20 

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

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

11-15  სტუდენტს   დამაკმაყოფილებლად   აქვს   აღქმული   კაზუსის   ფაბულა   და   შეკითხვის   არსი.   ჰიპოთეზა
შედგენილია   სწორად,   თუმცა     მსჯელობა   და   სამართლებრივი   ანალიზი   არათანმიმდევრულია.
სტუდენტი     დამაკმაყოფილებელად   ფლობს   თეორიულ   მასალას,   თუმცა   კაზუსის   ამოხსნისას   არ
იყენებს   სამართლის   ძირითად   ღირებულებებსა   და   პრინციპებს,   იურიდიული   ტერმინოლოგია   და
ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი

6

ნორმატიული აქტები. 

იურიდიულ პროფესიათა 
ეთიკის შიდა და საერთაშორისო 
სტანდარტები.

სასამართლო 

1. საქართველოს კონსტიტუცია (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35)

2. საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასმართლოების შესახებ 
(https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=37)

3. საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 

6-10  

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

1-5  

პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა  და შეკითხვის  არსი.  ჰიპოთეზა 
შედგენილია არასწორად,   მსჯელობის  თანმიმდევრობა   და   სამართლებრივი   ანალიზი   
არადამაკმაყოფილებელია.სტუდენტი ვერ ფლობს  თეორიულ 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.

ქულა                                   თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

13-15
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

10-12
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.

7-9
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.

4-6
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია 
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია.

1-3
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.

ძირითადი ლიტერატურა

1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები / ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf)

4. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე დაყრდნობით/ მ. 
კვაჭაძე, ე. გასიტაშვილი, კ. ბოჭორიშვილი, ი. კორძახია,  თბ., 2011 (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf)

5.  ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის გლობალური საკითხები ავტორები: ჯეიმს მოლიტერნო, ჯორჯ ჩ. 
ჰარისი. სახელმძღვანელოთა ამერიკული სერია. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf)

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346?publication=35
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676?publication=37
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
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გადაწყვეტილებები http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

4. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf)

5. საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679145?publication=0)

6.  ნოტარიუსთა დეონტოლოგიის (ეთიკის) კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://www.notary.ge/geo-44-sakanonmdeblo-aqtebi)

7. სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi15.pdf)

8. სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპების განმარტებითი ბარათი. 

9. გაეროს სასამართლოს დამოუკიდებლობის ძირითადი პრინციპები.

10. მოსამართლეთა საყოველთაო ქარტია.

11. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია № R (94) 12 წევრი სახელმწიფოებისათვის მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობის, ეფექტურობის და როლის შესახებ. 

12. მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია № R (94) 12 წევრი სახელმწიფოებისათვის მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობის, ეფექტურობის და როლის შესახებ – განმარტებითი ბარათი.  

13. ევროპული ქარტია მოსამართლეთა სტატუტის შესახებ. 

14. მოსამართლეთა სტატუტის შესახებ ევროპული ქარტიის განმარტებითი ბარათი. 

15. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნა №1 (2001).

16. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნა №2 (2002).

17. ევროპის მოსამართლეთა საკონსულტაციო საბჭოს დასკვნა №3 და დანართი (2003).

ჩამონათვალიდან 7-17 პუნქტებად მითითებული მასალა თავმოყრილია კრებულში: მოსამართლეთა ეთიკის 
საერთაშორისო სტანდარტები. ABA Rule of Law Initiative. გვ.1-153.

18. Non-Binding Guidelines on the Use of Social media by Judges/PRODUCED BY THE GLOBAL JUDICIAL 
INTEGRITY NETWORK/UNODC. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.
pdf)

19. PRACTICAL GUIDELINES ON USE OF SOCIAL MEDIA BY JUDGES: CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN 
CONTEXT/CEELI INSTITUTE REPORT (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: https://ceeliinstitute.org/wp-
content/uploads/2020/01/CEELI_SoMe_Guidelines_Judges-FinalV2.pdf)

სასამართლო პრაქტიკის გაცნობა სტუდენტს შეუძლია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ვებ-
გვერდზე: http://www.supremecourt.ge

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის გაცნობა სტუდენტს შეუძლია საქართველოს 
უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე: https://hudoc.echr.coe.int/GEO 

ცალკეული თემების შესწავლისას მითითებული იქნება აგრეთვე საქართველოს საერთაშორისო 
ხელშკრულებები და შეთანხმებები, ასევე კანონქვემდებარე აქტები.  

დამატებითი მასალა

1. გერმანიის უმაღლესი ფედერალური სასამართლოს (BGH) გადაწყვეტილებები მოსამართლეთა 
დამოუკიდებლობის თემაზე (კრებული მოიცავს გერმანიის უმაღლესი ფედერალური 
სასამართლოს 10 გადაწყვეტილებას (საქმის ძირითადი ასპექტები)) (ელ. ვერსია შეგიძლიათ 
იხილოთ: http://www.library.court.ge/upload/BGH.pdf )

http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679145?publication=0
https://www.notary.ge/geo-44-sakanonmdeblo-aqtebi
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi15.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf
https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CEELI_SoMe_Guidelines_Judges-FinalV2.pdf
https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CEELI_SoMe_Guidelines_Judges-FinalV2.pdf
http://www.supremecourt.ge/
https://hudoc.echr.coe.int/GEO
http://www.library.court.ge/upload/BGH.pdf
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2. ეთიკის კომისიის საქმიანობა. პრეცედენტები, რეკომენდაციები. 2010-2013 წწ. (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ: https://legalethicschair.newvision.ge/ )

3. ეთიკის კომისიის საქმიანობა. პრეცედენტები, რეკომენდაციები. 2014-2016 წწ. (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ: https://legalethicschair.newvision.ge/ )

4. ევროგაერთიანების ადვოკატთა ქცევის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://legalethicschair.newvision.ge/ )

5. გაეროს ძირითადი პრინციპები ადვოკატთა როლის შესახებ (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://legalethicschair.newvision.ge/ )

შინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასებაშინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

სასწავლო კალენდარი

კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი   მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.
ლექცია 1 სთ.

მე-2 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-3 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-4 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-5 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-6 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-7- მე-8 კვირა 3 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა            30 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-9 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
ლექცია 1 სთ.

მე-10 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-11 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-12 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-13 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-14 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-15 კვირა
პრაქტიკული მუშაობა 1 სთ. დასკვნითი დისკუსია

მე-16-მე-19 კვირა     3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

არსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

სასწავლო კურსის შინაარსი  

კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსიშინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

1 ლექცია (2 სთ.) იურიდიული პროფესიების ეთიკური ასპექტების ზოგადი მიმოხილვა. სასწავლო კურსის საგანი, 
მეთოდი და სისტემა. 

https://legalethicschair.newvision.ge/
https://legalethicschair.newvision.ge/
https://legalethicschair.newvision.ge/
https://legalethicschair.newvision.ge/
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თემა 1. 
სამოსამართლო ეთიკის ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში. 
სამოსამართლო ეთიკის წესები, როგორც სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობის გარანტი. 
მოსამართლის დამოუკიდებლობის არსი და მნიშვნელობა. ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. 
ინდივიდუალური დამოუკიდებლობა.

ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები / ნინო ხურციძე, მედეა 
მათიაშვილი, ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის 
იურისტთა ასოციაცია, კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf)
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

თემა 2. 
გამოხატვის თავისუფლების ფარგლები  და მართლმსაჯულების ავტორიტეტი.
მოსამართლის გამოუკიდებლობის ხელყოფის საფრთხეები.

ლექცია (2 სთ.

ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები / ნინო ხურციძე, მედეა 
მათიაშვილი, ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის 
იურისტთა ასოციაცია, კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf)
4. საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

2 

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 3. 
მოსამართლის მიუკერძოებლობა.
გაცნობიერებული და გაუცნობიერებელი მიკერძოება.
მიუკერძოებლობის სუბიექტური ტესტი და ობიექტური ტესტი.

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf)
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

3

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა  4.  
მოსამართლის მიუკერძოებლობის  სტანდარტი სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკის და ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე.

4

ლექცია (2 სთ.) ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
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ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 5. 
მოსამართლის კეთილსინდისიერება/პატიოსნება. 
ეთიკური ნორმების დაცვა.

ლექცია (2 სთ.)

ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

5

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 6. 
მოსამართლის ეთიკური ქცევა სოციალური მედიის გამოყენებისას.

ლექცია (2 სთ.)

ძირითადი ლიტერატურა:
1. Non-Binding Guidelines on the Use of Social media by Judges/PRODUCED BY THE GLOBAL JUDICIAL 
INTEGRITY NETWORK/UNODC. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.p
df)

2. PRACTICAL GUIDELINES ON USE OF SOCIAL MEDIA BY JUDGES: CENTRAL AND EASTERN 
EUROPEAN CONTEXT/CEELI INSTITUTE REPORT (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CEELI_SoMe_Guidelines_Judges-FinalV2.pdf)
3. საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

6

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
7-8 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

9
ლექცია (2 სთ.)

თემა 7. 
მოსამართლის მიერ თანასწორობის პრინციპის დაცვა. 
მოსამართლის კომპეტენტურობა და გულისხმიერება.

ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf
https://www.unodc.org/res/ji/import/international_standards/social_media_guidelines/social_media_guidelines_final.pdf
https://ceeliinstitute.org/wp-content/uploads/2020/01/CEELI_SoMe_Guidelines_Judges-FinalV2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
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სემინარი (2 სთ.) შუალედური წერითი გამოცდის შედგების განხილვა
თემა 8.  
მოსამართლის მიერ საარჩევნო კამპანიის წარმოების თავისებურებები.
მოსამართლის დისციპლინური პასუხისმგებლობა.

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. სამოსამართლო ეთიკის წესები. კომენტარი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის კანონის უზენაესობის 
ინიციატივა. თბ., 2008..

3. „მოსამართლეთა ქცევის ბანგალორის პრინციპები“ და მისი კომენტარები. თბ., 2015 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
4.საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის წესები (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/ )
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა 
თემა 9. 
ადვოკატთა ეთიკის ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში. 
ადვოკატის დამოუკიდებლობა. 
ნდობის პრინციპი. 
პროფესიული საიდუმლოება. 
კლიენტის ინტერესების პრიორიტეტულობა. 
ინტერესთა კონფლიქტი.

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.) 1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 

ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2.ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით/ მ. კვაჭაძე, ე. გასიტაშვილი, კ. ბოჭორიშვილი, ი. კორძახია,  თბ., 2011 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf)
3. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის გლობალური საკითხები ავტორები: ჯეიმს მოლიტერნო, ჯორჯ ჩ. 
ჰარისი. სახელმძღვანელოთა ამერიკული სერია. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
4. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf)
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 10. 
კლიენტსა და ადვოკატს შორის ურთიერთობის რეგულირება: მომსახურების დაწყება; მომსახურების 
შეწყვეტა; ადვოკატის ანაზღაურების რეგულირება; კლიენტისთვის ინფორმაციის მიწოდების 
ვალდებულება; დავის მინიმალური დანახარჯით დასრულების ვალდებულება; კეთილსინდისიერების 
და კვალიფიციურობის ვალდებულება.

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2.ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით/ მ. კვაჭაძე, ე. გასიტაშვილი, კ. ბოჭორიშვილი, ი. კორძახია,  თბ., 2011 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf)
3. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის გლობალური საკითხები ავტორები: ჯეიმს მოლიტერნო, ჯორჯ ჩ. 
ჰარისი. სახელმძღვანელოთა ამერიკული სერია. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
4. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf)
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ლექცია (2 სთ.)

თემა 11. 
ადვოკატის ურთიერთობა სასამართლოსთან, არბიტრაჟთან. 
ადვოკატებს შორის ურთიერთობა.

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/mosamartleta.qcevis-wes2.pdf
http://www.supremecourt.ge/judges-self-governance/judges-ethics-code/
https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf
https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf


ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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                        სილაბუსის ავტორი:                                                                                                                                           თამარ ზამბახიძე                                                                                                                                   
 

ძირითადი ლიტერატურა:
1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2.ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები ეთიკის კომისიის პრაქტიკაზე 
დაყრდნობით/ მ. კვაჭაძე, ე. გასიტაშვილი, კ. ბოჭორიშვილი, ი. კორძახია,  თბ., 2011 (ელ. ვერსია 
შეგიძლიათ იხილოთ:  https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf)
3. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის გლობალური საკითხები ავტორები: ჯეიმს მოლიტერნო, ჯორჯ ჩ. 
ჰარისი. სახელმძღვანელოთა ამერიკული სერია. (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ:  
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
4. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf)

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

ლექცია (2 სთ.)

თემა 12. 
პროკურორთა ეთიკის ჩამოყალიბება და განვითარება საქართველოში. 
პროკურატურის მუშაკის ეთიკური ვალდებულებები პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას.
მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა. ინტერესთა შეუთავსებლობა. დისციპლინური 
წარმოება

ძირითადი ლიტერატურა:14

1. იურიდიულ პროფესიათა ეთიკის საკითხები. სასწავლო მასალები/ნინო ხურციძე, მედეა მათიაშვილი, 
ჯეიმს მოლიტერნო, თამარ ზამბახიძე, მარიამ ცისკაძე, გიორგი ჯოხაძე/ ამერიკის იურისტთა ასოციაცია, 
კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბ., 2009.

2. საქართველოს პროკურატურის მუშაკთა ეთიკის კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679145?publication=0)

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 13. 
ნოტარიუსის პროფესიული საქმიანობის ძირითადი პრინციპები. ნოტარიუსის ურთიერთობა 
კოლეგებთან, კლიანტთან.

განვლილი მასალის შეჯამება.

ძირითადი ლიტერატურა:
1. ნოტარიუსთა დეონტოლოგიის (ეთიკის) კოდექსი (ელ. ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: 
https://www.notary.ge/geo-44-sakanonmdeblo-aqtebi)

ლექცია (2 სთ.)15

სემინარი (2 სთ.) შემაჯამებელი დისკუსია
16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

https://gba.ge/pdf/5c385034a7af3.pdf/5c385034a7af3.pdf
https://gba.ge/pdf/5c3db6a1305a6.pdf/5c3db6a1305a6.pdf
http://www.legalaid.ge/files/1/GBA_Code.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3679145?publication=0
https://www.notary.ge/geo-44-sakanonmdeblo-aqtebi

