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სასწავლო კურსის
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კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის ადმინისტრაციის მიერ დამტკიცებული ცხრილის 
მიხედვით

კრედიტები 5
საათების საერთო რაოდენობა 125

საკონტაქტო საათები: 43 
ლექცია 14 

პრაქტიკული მუშაობა 24 

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 5 

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები 82

სასწავლო კურსის მიზანი და სწავლის შედეგები

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 გაუღრმაოს ცოდნა  სისხლის სამართლის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისა და ქმედების დანაშაულად 
კვალიფიკაციის თანაფარდობის პრობლემური საკითხების, სასჯელის დასაბუთებისას 
გასათვალისწინებელი გარემოებების, სისხლის სამართალწარმოებაში საპროცესო აქტის მნიშვნელობის, 
სასამართლოს განაჩენის სახეების, განაჩენის დასაბუთების პრობლემური საკითხების, განაჩენის 
შედგენისას გასათვალისწინებელი ძირითადი წესების, სააპელაციო საჩივრის დასაშვებობის, ასევე 
საპროცესო შეთანხმების დასაბუთებულობის პრობლემატიკის შესახებ;

 განუმტკიცოს სისხლის სამართლის მატერიალური და პროცესუალური ნორმების ანალიზის, მათი 
განმარტების (ინტერპრეტაციის), აღნიშნული ნორმებისადმი კრიტიკული დამოკიდებულებისა და მისი 
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უკეთესით შეცვლის უნარი;
 განუმტკიცოს სისხლის  სამართლის საქმეზე  საპროცესო დოკუმენტების შედგენის,  ასევე სისხლის  

სამართალწარმოების მონაწილის პრაქტიკული უნარები;
 განუვითაროს სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისას  იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლების  

დაცვითა და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების 
გათვალისწინებით მოქმედების უნარი.

ცოდნა და გაცნობიერება
სტუდენტი: 

(A) აღწერს ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის პრობლემატურ საკითხებს, სასჯელის დანიშვნის დროს 
გასათვალისწინებელი ცალკეული შემთხვევებს, სასჯელის დასაბუთებისას გასათვალისწინებელი 
გარემოებებს, არასრულწლოვნის მიმართ სასჯელის გამოყენებისას გასათვალისწინებელ საერთაშორისო 
სტანდარტებს, განაჩენის დასაბუთების პრობლემურ საკითხებს, მტკიცებულებების გამოყენების წესს, 
განაჩენის შედგენისას გასათვალისწინებელ ძირითად წესებს, ასევე წარდგენილი ბრალდების ფარგლებს;

(B) განსაზღვრავს იურისტის საქმიანობის ეთიკურ ნორმებს.
უნარი
სტუდენტი:

(C) ამოიცნობს სისხლის სამართლის სფეროში არსებულ რთულ და გაუთვალისწინებელ პრობლემებს და 
სამართლის მეთოდების გამოყენებით შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის შესაბამის გზებს; 

(D) არჩევს, აანალიზებს და იყენებს სისხლის სამართლის ნორმებს, წყაროებს, მეთოდებს, აღნიშნულ სფეროში 
შემთხვევის (კაზუსის) ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის, მათი შეფასებისა და  გადაწყვეტის მიზნით;

(E) შეიმუშავებს  სისხლის სამართალწარმოების საპროცესო აქტებს;
(F) მსჯელობს სისხლის სამართლის სფეროში არსებული სამართლებრივი პრობლემებისა და მათი გადაჭრის 

გზების შესახებ, იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ზეპირი და წერითი ფორმით.
(G) იყენებს შესაბამის მატერიალურ და პროცესუალურ ნორმებს სიხლის სამართალის საქმის სასამართლოში 

განხილვისას.
პასუხისმგებლობა და ავტონომიურობა

სწავლის შედეგები

სტუდენტი:

(H) მონაწილეობს სისხლის სამართლის საქმის სასამართლო განხილვაში, იურისტის ეთიკური 
სტანდარტებისა და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 
ფასეულობების გათვალისწინებით.

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები

სწავლებისა და სწავლის 
მეთოდები და აქტივობები

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

 ანალიზი, სინთეზი
 გონებრივი იერიში (Brain storming)
 გუნდური (collaborative) მუშაობა
 დამოუკიდებელი სწავლა 
 დემონსტრირება
 დისკუსია/დებატები
 ევრისტიკული მეთოდი
 ვერბალური ახსნა–განმარტება
 ინდუქცია, დედუქცია
 პრაქტიკული მეთოდები
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)
 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია 
 როლური და სიტუაციური თამაშები
 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება (lBD)
 შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 წერითი მუშაობა
 სხვა
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შეფასების სისტემა: შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს  100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 70 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 30 ქულა), რომელთა ჯამი 
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია წერითი გამოკითხვა, იმიტირებულ სასამართლო 
პროცესში მონაწილეობა და შუალედური წერითი გამოცდა. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების 
თითოეულ კომპონენტს  გააჩნია  თავისი წილი შუალედური შეფასების 70 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს  26  ქულას.

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 26 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 26 ქულა, დასკვნით წერით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს 15 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 15  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების (30 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).

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

შეფასების ფორმები და კომპონენტები
შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 70 ქულა

წერითი გამოკითხვა 6 5 30
იმიტირებული სასამართლო პროცესი 1 10 10
შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
დასკვნითი შეფასება 30 ქულა
დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 30 30 

სულ 100 ქულა
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

წერითი გამოკითხვა
სტუდენტის წერითი გამოკითხვა ფასდება 5 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტი წერითი 
ფორმით გამოიკითხება ექვსჯერ. შესაბამისად,  წერით გამოკითხვებში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (6X5), რაც 
საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

წერითი  გამოკითხვის შეფასების მეთოდებია: პრაქტიკული დავალება.
ქულა პრაქტიკული დავალების შეფასების კრიტერიუმები

5  
დავალება სრულია. იგი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი 
ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი 
ლიტერატურა. შეცდომა არ არის.

4   
დავალება სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად 
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. 

3  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, 
მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 

2  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია მცდარია. დავალების შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. 
სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

1  
დავალება ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. დავალება არსებითად მცდარია. გადმოცემულია 
საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. 

0  დავალება საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა

კურსის განმავლობაში სტუდენტი, სასწავლო დავალების შესაბამისად, მე-15 სასწავლო კვირას მონაწილეობს იმიტირებულ სასამართლო 
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პროცესში. იმიტირებულ სასამართლო პროცესში სტუდენტის მონაწილეობა ფასდება 10 ქულით, რაც საბოლოო შეფასების 10 პროცენტის 
ტოლია.

იმიტირებულ სასამართლო პროცესის შეფასების მეთოდებია: მატერიალური, საპროცესო და ეთიკური ნორმების ცოდნა, წერითი 
კომუნიკაცია (სხდომის ოქმი, გადაწყვეტილება, საპაექრო სიტყვები და სხვ.), ვერბალური კომუნიკაცია, მათ შორის სამართლებრივი 
მსჯელობა.  მატერიალური, საპროცესო და ეთიკური ნორმების ცოდნა ფასდება 4 ქულით,  წერითი კომუნიკაცია - 3 ქულით, ხოლო 
ვერბალური კომუნიკაცია -   3 ქულით.
ქულა ა. მატერიალური, საპროცესო და ეთიკური ნორმების  ცოდნა  

4  სტუდენტი ზედმიწევნით იცავს მატერიალურ, პროცესუალურ და ეთიკურ ნორმებს
3  სტუდენტი იცავს მატერიალურ, პროცესუალურ და ეთიკურ ნორმებს, თუმცა აღინიშნება  რამდენიმე არაარსებითი  შეცდომა
2  სტუდენტი იცავს მატერიალურ, პროცესუალურ და ეთიკურ ნორმებს, თუმცა აღინიშნება რამდენიმე  არსებითი  შეცდომა; 
1  სტუდენტი არღვევს მატერიალურ, პროცესუალურ და ეთიკურ ნორმებს;  
0  სტუდენტს იმიტირებულ სასამართლო პროცესი მონაწილეობა არ მიუღია

ქულა ბ. წერითი კომუნიკაცია 
3  წერითი კომპონენტი ( სხდომის ოქმი, გადაწყვეტილება, საპაექრო სიტყვები და სხვ.) კარგადაა შედგენილი.
2  წერითი კომპონენტი (სხდომის ოქმი, გადაწყვეტილება, საპაექრო სიტყვები და სხვ.) დამაკმაყოფილებლად არის შედგენილი.
1  წერითი კომპონენტი (სხდომის ოქმი, გადაწყვეტილება, საპაექრო სიტყვები და სხვ.)  ხარვეზითაა შედგენილი.
0  სტუდენტს იმიტირებულ სასამართლო პროცესი მონაწილეობა არ მიუღია.

ქულა გ. ვერბალური კომუნიკაციის, მათ შორის სამართლებრივი მსჯელობა

3  
გამოსვლები არგუმენტირებულია, სტუდენტის პოზიცია გამყარებულია შესაბამისი სამართლებრივი მსჯელობით. იგი კარგად 
ფლობს   იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

2  
გამოსვლები არ არის საკმარისად არგუმენტირებულია. სტუდენტის  პოზიცია პერიოდულად ემყარება შესაბამის მსჯელობას. იგი 
არასრულად ფლობს   იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

1  
გამოსვლები არ არის არგუმენტირებული. სტუდენტის  პოზიცია არ ემყარება შესაბამის მსჯელობას. იგი არ ფლობს იურიდიულ 
ტერმინოლოგიას.

0  სტუდენტს იმიტირებულ სასამართლო პროცესი მონაწილეობა არ მიუღია.
შუალედური  წერითი  გამოცდა

შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.  შუალედური წერითი გამოცდა ტარდება მე-8-მე-9 
სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

შუალედური  წერითი  გამოცდის  შეფასების მეთოდებია: პრაქტიკული დავალება, კაზუსი.  შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს  2 
პრაქტიკული დავალებას და 1 კაზუს. შუალედური წერითი გამოცდისას თითოეული პრაქტიკული დავალება ფასდება 10 ქულით, ხოლო 
კაზუსი - 10 ქულით. 

დასკვნითი  წერითი  გამოცდა
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 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება, კაზუსი. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 
პრაქტიკული დავალებას და 1 კაზუს. დასკვნითი წერითი გამოცდისას თითოეული პრაქტიკული დავალება ფასდება 10 ქულით, ხოლო 
კაზუსი - 10 ქულით.

ქულა პრაქტიკული დავალების შეფასების კრიტერიუმები

9-10  
დავალება სრულია. იგი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი 
ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი 
ლიტერატურა. შეცდომა არ არის.

7-8   
დავალება სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად 
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. 

5-6  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ მასალას, 
მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 

3-4  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია მცდარია. დავალების შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. 
სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

1-2  
დავალება ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. დავალება არსებითად მცდარია. გადმოცემულია 
საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. 

0  დავალება საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ქულა კაზუსის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  

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. 

7-8   

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.

5-6  
სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას 
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არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი 
დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

3-4  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია. 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. 

1-2  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია არასწორად, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. სტუდენტი ვერ 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.

სასწავლო ლიტერატურა

ძირითადი ლიტერატურა

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 წლის 
1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015 http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. თანდართული ტესტების ნიმუშებითა 
და კაზუსის ამოხსნის მეთოდის გამოყენებით. (მეცხრე გამოცემა) თბ., 2013.

 სისხლის სამართლის კერძო ნახილი: წიგნი I /ავტ.: მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი - 
მეშვიდე გამოცემა .- თბ., 2019.

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი II /ავტ.: მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი -  
გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2017.  

 თ. ცქიტიშვილი. სასჯელი და მისი შეფარდება, თბ., 2019.
 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.
 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 

დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ, 2015. 
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf

ნორმატიული აქტები

 საქართველოს კონსტიტუცია (1995 წლიs 24 აგვისტო). https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (1999 წლის 22 ივლისი);

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
 „საერთო სასამართლოების შესახებ“, საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის ორგანული კანონი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676

დამატებითი ლიტერატურა

 გ. თუმანიშვილი, სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბ., 2014.
 თ. ლალიაშვილი თ,  საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი. (ზოგადი ნაწილი) თბ., 2015.
 მ. ლომსაძე, სისხლის სამართლის პროცესი /რედ.: ბ. ბიწაძე, თბ., 2018.
 მ. მამნიაშვილი, ჯ. გახოკიძე ჯ (რედ), საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი: კერძო ნაწილი, მე-3 

გამოცემა, თბ., 2015.
 გ. გიორგაძე, ა. ბარამიძე, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, სახელმძღვანელო 

იურისტებისათვის, თბ., 2014.
https://sdasu.edu.ge/media/1001542/2017/12/16/6ef3a43b9a3432caef47ce80898b0e61.pdf

 სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. სახელმძღვანელო/რედ.: გურამ ნაჭყებია, ნონა თოდუა - მესამე 
გამოცემა.- თბ., 2018.

 ო. გამყრელიძე,  სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარები (დანაშაული ადამიანის 
წინააღმდეგ), თბ. 2008.

 ო. გამყრელიძე, თ. ებრალიძე, ლ. სურგულაძე,  მ. ტურავა, გ. ტყეშელიაძე,  სისხლის სამართლის 
სასამართლო პრაქტიკის კომენტარები (დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ), თბ. 2002.

 ი. დვალიძე, გ. მახარობლიშვილი,  სამეწარმეო საქმიანობის თავისუფლება და სისხლის სამართლით 
დაცული სამართლებრივი სიკეთე: (სამეცნიერო-პრაქტიკული კომენტარი),  თბ., 2016.

 სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარები, ეკონომიკური დანაშაული, თბ., 2004. 
 ჯ. წულუკიძე, დანაშაული გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის წესის 

წინააღმდეგ, თბ., 2013.
 ბ. ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი: დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ/რედ.: თ. 

ებრალიძე, გ. დგებუაძე, თბ., 2016.
 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში. თბილისი 2010;
 სახელმძღვანელო სასამართლო უნარ-ჩვევებში, ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის 

ინიციატივა, თბ., 2012. http://www.library.court.ge/login.php?geo&authorisation
 გ. გაბაშიძე, დამცველი სისხლის სამართლის პროცესში, თბ., 2010.
 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), თბ., სტუ, 2013.
 ვ. ბენიძე, ტესტები და კაზუსები სისხლის სამართლის პროცესში, თბ., 2010.
 ლ. იორჰენდი, კ. წიქარიშვილი, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, თბ., 2007.
 ავტორთა ჯგუფი, ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საქართველოში, თბ., 2013.

ინტერნეტ-რესურსები
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის საქმეებზე, 2008 – 

2020 წ.წ. http://www.supremecourt.ge/about-job-information/

http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676
https://sdasu.edu.ge/media/1001542/2017/12/16/6ef3a43b9a3432caef47ce80898b0e61.pdf
http://www.library.court.ge/login.php?geo&authorisation
http://www.supremecourt.ge/about-job-information/
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სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირის N სწავლების მეთოდი ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის და ა.შ. თემა
საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების 
სისტემაზე და სავალდებულო ლიტერატურაზე.

თემა 1. ქმედების სამართლებრივი კვალიფიკაცია

განსახილველი საკითხები:

ქმედების სამართლებრივი კვალიფიკაცია. სისხლისსამართლებრივი ნორმების კონკურენციის 
საკითხები ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციისას. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია 
ერთიანი დანაშაულისა და დანაშაულთა ერთობლიობის დროს. დანაშაულთა გამიჯვნა  ქმედების 
ობიექტური შემადგენლობის მიხედვით. დანაშაულთა გამიჯვნა ქმედების სუბიექტური 
შემადგენლობის მიხედვით. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია დაუმთავრებელი დანაშაულის  
დროს. ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაცია თანამონაწილეობის დროს. მართლწინააღმდეგობისა 
და ბრალის გამომრიცხველი გარემოებების საკითხები ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციისას.
ძირითადი ლიტერატურა:

 

1 ლექცია (2 სთ.)

 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. თანდართული ტესტების 
ნიმუშებითა და კაზუსის ამოხსნის მეთოდის გამოყენებით. (მეცხრე გამოცემა) თბ., 2013.

 სისხლის სამართლის კერძო ნახილი : წიგნი I /ავტ.: მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი - 
მეშვიდე გამოცემა .- თბ., 2019.

 სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი II /ავტ.: მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი 
-  გამომც. „მერიდიანი“, თბ. 2017.  

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf

თემა 2. სასჯელი

განსახილველი საკითხები:

სასჯელი. სასჯელის დანიშვნის დროს გასათვალისწინებელი ცალკეული შემთხვევები. სასჯელის 
დასაბუთება. სასჯელის დასაბუთებისას გასათვალისწინებელი გარემოებები. არასრულწლოვნის 
მიმართ სასჯელის გამოყენებისას გასათვალისწინებელი ზოგიერთი საერთაშორისო სტანდარტი. 
რეკომენდაციები სასამართლოს მიერ სასჯელის შეფარდებისას გასათვალისწინებელ გარემოებათა 
შესახებ.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 თ. ცქიტიშვილი. სასჯელი და მისი შეფარდება, თბ., 2019.
 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 

დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
 http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf

2

პრაქტიკული (2 სთ.)
სისხლის სამართლის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
თანაფარდობის პრობლემური საკითხების განხილვა და  და შესაბამისი კაზუსების ამოხსნა.
თემა 3. საპროცესო აქტის ცნება და მნიშვნელობა სისხლის სამართალწარმოებაში. გამოძიება. 
გამოძიების საფუძვლები 

განსახილველი საკითხები:

დანაშაულის შესახებ ზეპირი შეტყობინების ოქმი. გამოძიების ან/და სისხლისსამართლებრივი 
დევნის შეწყვეტის შესახებ პროკურორის დადგენილება. განჩინება სისხლისსამართლებრივი დევნის 
შეწყვეტის შესახებ.  პროკურორის დადგენილება სისხლის სამართლის საქმეთა გაერთიანების 
შესახებ. სასამართლოს განჩინება სისხლის სამართლის საქმეთა გაერთიანების შესახებ. სასამართლოს 
განჩინება სისხლის სამართლის საქმიდან ცალკე წარმოებისათვის სისხლის სამართლის საქმის 
გამოყოფის შესახებ. პირის დაზარალებულად ცნობის შესახებ დადგენილება. დაზარალებულად 
ცნობის შესახებ ოქმი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.

3

პრაქტიკული (2 სთ.)
სისხლის სამართლის საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისა და ქმედების დანაშაულად კვალიფიკაციის 
თანაფარდობის პრობლემური საკითხების განხილვა და  და შესაბამისი კაზუსების ამოხსნა.

4 თემა 4. საგამოძიებო მოქმედებები

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
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განსახილველი საკითხები:

საგამოძიებო მოქმედების ოქმი. საგამოძიებო მოქმედების ოქმის  რეკვიზიტები. ცალკეული 
საგამოძიებო მოქმედების ოქმის შედგენის თავისებურებანი. დანაშაულის შესახებ ზეპირი 
შეტყობინების ოქმი. დაცვის მხარის შუამდგომლობა საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების თაობაზე. 
სასამართლოს განჩინება საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ. სასამართლოს განჩინება 
ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების კანონიერად ცნობის შესახებ. სასამართლოს განჩინება 
ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების უკანონოდ ცნობისა და მიღებული ინფორმაციის დაუშვებელ 
მტკიცებულებად ცნობის შესახებ. გამოკითხვის  ოქმი. ბრალდების მხარის ან  დაცვის მხარის 
შუამდგომლობა გამოძიების ადგილის ან მოწმის ადგილსამყოფლის მიხედვით მაგისტრატი 
მოსამართლის წინაშე პირის მოწმედ დაკითხვის შესახებ. მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე პირის 
მოწმედ დაკითხვის შესახებ შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის თაობაზე 
მოსამართლის განჩინება. მოწმის გამოკითხვის ოქმი. ამოღების ან ჩხრეკის ჩატარების შესახებ 
სასამართლოს განჩინება.  ამოღების ან ჩხრეკის ჩატარების შესახებ გამომძიებლის დადგენილება.  
ამოღების ან ჩხრეკის ოქმი. დაკავების ოქმი. პროკურორის შუამდგომლობა საბანკო ანგარიშების 
მონიტორინგის შესახებ განჩინების გაცემის თაობაზე.  ჩხრეკის ან/და ამოღების ოქმი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.

პრაქტიკული (2 სთ.)
ცალკეული საპროცესო დოკუმენტების შედგენის პრაქტიკული უნარების ათვისება და შესაბამისი 
საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.
თემა 5. ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებები: დათვალიერება, კომუნიკაციის ტექნიკური 
საშუალებით განხორციელებული გზავნილის დაყადაღება, ამოღება, საგამოძიებო ექსპერიმენტი, 
ექსჰუმაცია. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები

განსახილველი საკითხები:

სასამართლოს განჩინება შემთხვევის ადგილის, საცავის, სადგომის, სათავსის, დათვალიერების 
შესახებ. საგამოძიებო მოქმედების ოქმი.  კომუნიკაციის ტექნიკური საშუალებით 
განხორციელებული გზავნილის დაყადაღების, დათვალიერების და ამოღების, შეჩერებული 
გზავნილის დათვალიერების ოქმი. საგამოძიებო ექსპერიმენტის ოქმი. ამოსაცნობად წარდგენის ოქმი. 
ექსჰუმაციის ოქმი. პროკურორის შუამდგომლობა მომსახურების მომწოდებლისაგან მომხმარებლის 
შესახებ არსებული ინფორმაციის გამოთხოვის განჩინების გაცემის შესახებ. პროკურორის 
შუამდგომლობა ინტერნეტტრაფიკის მონაცემთა მიმდინარე შეგროვების შესახებ განჩინების გაცემის 
შესახებ. პროკურორის შუამდგომლობა ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ. 
მოსამართლის განჩინება ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შესახებ. ფარული 
საგამოძიებო მოქმედების შეწყვეტის შესახებ პროკურორის გადაწყვეტილება.  
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.

5

პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.
თემა 6. სხვა საპროცესო მოქმედებები

განსახილველი საკითხები:

ექსპერტიზის ჩატარების შესახებ გამომძიებლის, პროკურორის დადგენილება. ექსპერტის დასკვნა. 
ნიმუშის აღების შესახებ სასამართლოს განჩინება. მხარის შუამდგომლობა სასამართლო სხდომაზე 
თავისი მოწმის გამოძახების შესახებ. მიყვანის შესახებ გადაწყვეტილება. მხარის შუამდგომლობას 
ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ. პროკურორის დადგენილება ქონებაზე ყადაღის დადების 
შესახებ. ქონებაზე ყადაღის დადების შესახებ სასამართლოს განჩინება. ქონებაზე ყადაღის დადების 
შესახებ ოქმი. სასამართლოს განჩინება ბრალდებულის თანამდებობიდან (სამუშაოდან) გადაყენების 
შესახებ. სასამართლოს განჩინება  ძებნილი ბრალდებულისათვის საქართველოს მოქალაქის 
პასპორტის, ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის მოქმედების შეჩერების შესახებ.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.

6

პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.
7 ლექცია (1 სთ.) თემა 7.  სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყება, აღკვეთის ღონისძიების შერჩევა

განსახილველი საკითხები:

http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
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ბრალდების შესახებ დადგენილება. ბრალდებულის დაკავების ოქმი. გადაწყვეტილება 
სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და სასამართლო განხილვის შეჩერების შესახებ. 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარის თქმის შესახებ პროკურორის დადგენილება.  
განრიდების შესახებ პროკურორის გადაწყვეტილება. დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. 
განჩინება პირის დაკავების თაობაზე. დაკავების ოქმი. პირის სამედიცინო დაწესებულებაში 
მოთავსების თაობაზე სასამართლოს განჩინება. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების შესახებ 
პროკურორის შუამდგომლობა. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ 
განჩინება. პროკურორის, ბრალდებულის ან/და  ადვოკატის საჩივარი აღკვეთის ღონისძიების 
გამოყენების, შეცვლის ან გაუქმების შესახებ. საჩივრის დასაშვებობის თაობაზე მოსამართლის 
განჩინება.
ძირითადი ლიტერატურა:
 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 

წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 მ. ლომსაძე, გამოძიების პროცესუალური დოკუმენტები, თბ., 2011.
პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.

8-9
შუალედური

გამოცდა (2 სთ)
 მოსამზადებელი მასალა - I-დან VII კვირის ჩათვლით განვლილი საკითხები

თემა 8. სასამართლოს განაჩენის სახეები

განსახილველი საკითხები:

განაჩენის ფორმა.  განაჩენის  შესავალი ნაწილი, განაჩენის აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი და 
განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი. გამამართლებელი განაჩენი.  გამამართლებელი განაჩენის 
აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი. გამამართლებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი. 
გამამტყუნებელი განაჩენი. გამამტყუნებელი განაჩენის აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი. 
გამამტყუნებელი განაჩენის სარეზოლუციო ნაწილი. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-
komentarebi.pdf

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
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პრაქტიკული (1 სთ.) შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
თემა 9. განაჩენის დასაბუთება 

განსახილველი საკითხები:

განაჩენის დასაბუთების პრობლემური საკითხები. ზოგადი ხასიათის რეკომენდაციები განაჩენის 
დასაბუთების თაობაზე. მტკიცებულებისა და მტკიცების წესები. მტკიცებულების რელევანტურობა 
(საქმესთან შემხებლობა). მტკიცებულების უტყუარობა. დაუშვებელი მტკიცებულება (ზოგიერთი 
საკითხი). ზეპირი მტკიცებულების გამოყენების წესი. დოკუმენტური მტკიცებულების გამოყენების 
წესი. ნივთიერი მტკიცებულების გამოყენების წესი. აღიარება, როგორც მტკიცებულება და მისი 
გამოყენების წესი. ნაწილობრივ აღიარება, როგორც მტკიცებულება და მისი გამოყენების წესი. 
დუმილის უფლება. პირდაპირი მტკიცებულების გამოყენების წესი. ერთნაირი ან სხვადასხვა სახის 
ორი ან მეტი მსგავსი ინფორმაციის შემცველი მტკიცებულების გამოყენების წესი. მტკიცებულების 
დაპირისპირება. მოწმის ჩვენების შეფასების სუბიექტური და ობიექტური ასპექტები. ალიბის 
უარყოფა ან დადასტურება განაჩენში. მტკიცების ტვირთი. გონივრულ ეჭვს მიღმა. მტკიცებულებათა 
ერთობლიობა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
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პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.
თემა 10. განაჩენის შედგენისას გასათვალისწინებელი ძირითადი წესები. ბრალდება 

განსახილველი საკითხები:

განაჩენის ორგანიზება და შედგენა. სტრუქტურა. ციტირება. განაჩენის ტექსტის სტილისტიკური 
გამართულობა. სახელმძღვანელო წინადადებები. სასვენი ნიშნები.  ლექსიკა-ფრაზეოლოგიური 
შეცდომები და რეკომენდაციები მათ გასასწორებლად. მორფოლოგიური და სტილისტიკური 
შეცდომები და მათი მართებული ფორმები. ბრალდება და კვალიფიკაცია. წარდგენილი ბრალდების 
ფარგლები. 

12
ლექცია (1 სთ.)

ძირითადი ლიტერატურა:

http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
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 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf

პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.
თემა 11. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განაჩენი. განაჩენი ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლოსათვის

განსახილველი საკითხები:

სასამართლო განჩინება. სასამართლო სხდომის ნაწილობრივ ან სრულად დახურვის შესახებ 
განჩინება. სასამართლო სხდომის ოქმი. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გამამართლებელი 
განაჩენი. პირველი ინსტანციის სასამართლოს ნაწილობრივ გამამართლებელი განაჩენი. განაჩენი 
ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოსათვის. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ გამოტანილი 
გამამართლებელი განაჩენი. პირველი ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf
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პრაქტიკული (2 სთ.) წერითი  გამოკითხვა - საპროცესო დოკუმენტების შედგენა.

ლექცია (1 სთ.)

თემა 12. აპელაცია. კასაცია. საპროცესო შეთანხმება 

განსახილველი საკითხები:

სააპელაციო საჩივრი. სააპელაციო საჩივრის დასაშვებობა. სააპელაციო განაჩენი. სააპელაციო 
სასამართლოს გამამართლებელი/გამამტყუნებელი განაჩენი. საკასაციო საჩივრი. საკასაციო საჩივრის 
დასაშვებობა. საკასაციო განაჩენი. საკასაციო სასამართლოს გამამართლებელი (გამამატყუნებელი) 
განაჩენი.

საპროცესო შეთანხმების დასაბუთებულობის პრობლემა (საერთაშორისო გამოცდილება და 
სტანდარტები). საპროცესო შეთანხმების დადება. პროკურორის შუამდგომლობა სასამართლოს მიერ 
საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე. სასამართლოს  მიერ საქმის 
არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის გამოტანის თაობაზე პროკურორის შუამდგომლობა. 
საპროცესო  შეთანხმების ოქმი. სასამართლოს მიერ საქმის არსებითი განხილვის გარეშე განაჩენის 
გამოტანის, საქმის პროკურორისთვის დაბრუნების ან კანონით დადგენილი წესით საქმის არსებითი 
განხილვის თაობაზე სასამართლოს გადაწყვეტილება. საპროცესო შეთანხმების შესავალი ნაწილი. 
საპროცესო შეთანხმების აღწერილობით-სამოტივაციო ნაწილი. საპროცესო შეთანხმების 
სარეზოლუციო ნაწილი. პირველი ინსტანციის სასამართლოს საპროცესო შეთანხმება. პირველი 
ინსტანციის სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და საპროცესო შეთანხმება. სააპელაციო 
სასამართლოს საპროცესო შეთანხმება. სააპელაციო სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენი და 
საპროცესო შეთანხმება. საკასაციო სასამართლოს საპროცესო შეთანხმება. საკასაციო სასამართლოს 
გამამტყუნებელი განაჩენი და საპროცესო შეთანხმება.
ძირითადი ლიტერატურა:
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 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, 2015 
წლის 1 ოქტომბრის მდგომარეობით,  თბ., 2015. 
http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

 სახელმძღვანელო წინადადებები სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი 
დასაბუთებულობისა და ტექსტის სტილისტიკური გამართულობის თაობაზე, თბ., 2015.
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/krebuli.pdf

პრაქტიკული (2 სთ.)
იმიტირებული სასამართლო პროცესის ჩასატარებელი მოსამზადებელი სამუშაო: კეისის/კაზუსის 
გაცნობა, როლების გადანაწილება.

15 პრაქტიკული (3 სთ.) იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობა

16-19
დასკვნითი

გამოცდა (3 სთ)
მოსამზადებელი მასალა - სემესტრის განმავლობაში განვლილი საკითხები

სილაბუსის  ავტორი                                                                                                                                                                                   ლავრენტი 
მაღლაკელიძე
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