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სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები  სასწავლო კურსები - სისხლის სამართლის პროცესი(ზოგადი ნაწილი)

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

საკონტაქტო საათები, მ.შ 55
ლექცია 26 სთ.

სემინარი 24 სთ.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 5 სთ

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები 70

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს: 

 მისცეს სიღრმისეული ცოდნა სისხლის საპროცესო სამართლის კერძო ნაწილის ძირითადი დებულებების, 
საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების, სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში 
მართლმსაჯულების განხორციელების პროცესუალური წესის, აღკვეთის ღონისძიების სახეების, ასევე 
არასრულწლოვანთა საქმეებსა და იურიდიული პირისთვის სისხლისსამართლებრივი 
პასუხისმგებლობის დაკისრების დროს პროცესის თავისებურებების შესახებ;

 გამოუმუშაოს სისხლის სამართლის პროცესის კერძო ნაწილის ნორმების ანალიზის, ნორმებისადმი 
კრიტიკული დამოკიდებულებისა და მისი უკეთესით შეცვლის უნარი;

 გამოუმუშავოს პრაქტიკული საქმიანობისათვის საჭირო უნარი.

სწავლის შედეგები
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ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი:

კურსის მიზანია სტუდენტებს ჰქონდეთ ღრმა ცოდნა გამოძიების არსისა და ამოცანების, გამოძიების 
საფუძვლების, საგამოძიებო მოქმედებების, კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო 
მოქმედებების, ფარული საგამოძიებო მოქმედებების, სხვა საპროცესო მოქმედებების და ზოგადად 
გამოძიების კანონით დადგენილი წესის შესახებ.
კურსის მიზანია მომავალი იურისტები საფუძვლიანად ჩასწვდნენ  საპროცესო კანონმდებლობით 
გათვალისწინებულ  ახალ ინსტიტუტებს, კერძოდ,  დისკრეცილი სისხლისსამართლებრივი დევნის არსსა და 
დანიშნულებას, წინასასამართლო სხდომის ამოცანებს, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს როლსა და ადგილს 
საქართველოს სასამართლო სისტემაში. კურსის მიზანია სტუდენტებს შეექმნათ სწორი წარმოდგენა პირველი 
ინსტანციის სასამართლოში, ასევე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში საქმის განხილვის წესის, განაჩენის 
დადგენის, ვერდიქტის და მისი სამართლებრივი შედეგების,   განაჩენის აღსრულების სტადიის, აპელაციასა 
და კასაციაში საქმის განხილვის თავისებურებების, ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის 
გადასინჯვისა და ცალკეული კატეგორიის საქმეთა წარმოების სპეციფიკის შესახებ. 
კურსის მიზანია სტუდენტები გაეცნონ ძირითადი საერთაშორისო სამართლებრივი აქტების დებულებებსა 
და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცენდენტულ სამართალს  და მიღებული ცოდნის  
სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობასთან შეჯერების საფუძველზე დაეუფლონ გამოძიების 
ორგანოებსა და სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის წარმოებისათვის საჭირო უნარ – ჩვევებს.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის სწორად გამოყენებას; 
 პრაქტიკული პროცესუალური პრობლემების იდენტიფიცირებასა და გადაჭრას; 
 სისხლის სამართლის  საქმის გამოძიებისა და განხილვის დროს გამომძიებლის, პროკურორის, 

მოსამართლის, ადვოკატის კონკრეტულ უფლებამოსილებათა პრაქტიკაში ეფექტურად გამოყენებას; 
 წარმართოს საგამოძიებო, სასამართლო და სხვა საპროცესო მოქმედებები.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

სწორად განსაზღვროს, შეარჩიოს და გამოიყენოს სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებისა და სასამართლო 
განხილვის დროს სათანადო საპროცესო ნორმები, გააკეთოს სწორი დასკვნები და მიიღოს დასაბუთებული 
და არგუმენტირებული გადაწყვეტილებები;
მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობის კრიტიკულ ანალიზს,  საკანონმდებლო ხარვეზების შეფასებას და 
სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 აქტიურად ჩაერთოს დისკუსიებში, ზეპირი და წერილობითი ფორმით საპროცესო კანონმდებლობის, 
სისხლის სამართლის პროცესის  ინსტიტუტების  ღრმა ცოდნა  დამაჯერებლად და  დასაბუთებულად 
წარმოაჩინოს .

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 საპროცესო კანონმდებლობის ნოვაციებისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს, სისხლის სამართლის 
პროცესში მეცნიერული სიახლეების მიდევნებას და ცოდნის მუდმივად განახლებას. 

სწავლება-სწავლის მეთოდები

 ლექცია  
 სემინარი 
 პრაქტიკული მუშაობა
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
 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  ზეპირი გამოკითხვა 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.

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.
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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).

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

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 ზეპირი გამოკითხვა 10 3 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 ზეპირი გამოკითხვა ფასდება 3 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, 
სტუდენტი ზეპირი ფორმით გამოიკითხება ათჯერ. შესაბამისად,  ზეპირ  გამოკითხვებში სტუდენტმა შეიძლება 
დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (10X3), რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

ზეპირი გამოკითხვა ტარდება მოხსენებების, დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის ფორმატში.ზეპირი გამოკითხვის 
შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): პრეზენტაცია, პრაქტიკული/თეორიული 
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა.
ზეპირი გამოკითხვისას შეფასების კრიტერიუმებია: პასუხის  ფორმულირება და  გადმოცემა, იურიდიული 
ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა.
ქულა ზეპირი გამოკითხვის შეფასების კრიტერიუმები

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

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

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

ზეპირი 
გამოკითხვა

0 
სტუდენტი ფაქტიურად მოუმზადებელია, პასუხი ბუნდოვანი და არაადეკვატურია. მისი სამართლებრივი 
მსჯელობა არსებითად მცდარია, იგი არ იყენებს იურიდიული ტერმინოლოგიას

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  გამოცდას შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): თეორიული 
საკითხი, კაზუსი. შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს და 1 კაზუსს. შუალედური  წერითი  
გამოცდისას თითოეული თეორიული საკითხი  და კაზუსი ფასდება 10 –10 ქულით.
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,  
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული 
ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. შეცდომა არ არის. 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.

შუალედური  
წერითი  გამოცდა

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი  საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას,მაგრამ 
აღინიშნება მცირეოდენი შეცდომები.  სტუდენტს ათვისებული აქვს პროგრამით გათვალისწინებული 
ძირითადი ლიტერატურა, საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   



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

4

არათანმიმდევრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი 
დამაკმაყოფილებელია.

3-4  
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი  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.
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

9–10

 სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. კაზუსი ამოხსნილია  
სკად- ის მეთოდით. ჰიპოთეზა 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 სწორია.

7–8

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. გამოყენებულია სკად- ი. ჰიპოთეზა 
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 სწორია.

5–6

სტუდენტს დამაკმაყოფილებლად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. არ არის დაცული სკად- 
ის მოთხოვნები, მაგრამ ჰიპოთეზა შედგენილია სწორად, თუმცა  მსჯელობა არათანმიმდევრულია. სტუდენტი  
დამაკმაყოფილებელად ფლობს თეორიული მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის 
ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

3–4

სტუდენტს დამაკმაყოფილებლად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზა 
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. ჰიპოთეზა 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.
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): თეორიული 
საკითხი, კაზუსი. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს და  1 კაზუსს. დასკვნითი  წერითი  
გამოცდისას თითოეული თეორიული საკითხი ფასდება 15  ქულით, ხოლო კაზუსი -10 ქულით. 
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

14–15 
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.

12–13
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.

10-11
სტუდენტი მომზადებულია, პასუხი მკაფიოდ და ადექვატურადაა ფორმულირებული, თუმცა აღინიშნება 
ნაკლოვანებები. სტუდენტი  ფლობს განვლილ მასალას,  ათვისებული აქვს ძირითადი და დამატებითი 
ლიტერატურა. მისი სამართლებრივი მსჯელობა  დამაკმაყოფილებელია. 

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

8–9
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხი გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია 
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია. 



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

5

6–7
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.

4–5
პასუხი ბუნდოვანი და არაადეკვატურია. იურიდიული ტერმინოლოგია არსებითად ნაკლოვანია და ტექსტი 
გრამატიკულად გაუმართავია. შესწავლილია საკითხთან დაკავშირებული მასალის ფრაგმენტები. 
სამართლებრივი მსჯელობა ძალზე მწირია. 

2–3
პასუხი მცდარია. სტუდენტი ფაქტიურად მოუმზადებელია,მისი სამართლებრივი მსჯელობა არსებითად 
მცდარია, იგი არ იყენებს იურიდიული ტერმინოლოგიას.

0–1 პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან დავალება საერთოდ არ არის შესრულებული.
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

9-10  

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. დაცულია სკად- ის 
მიდგომა. ჰიპოთეზა შედგენილია სწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ 
დონეზეა. სტუდენტი ზედმიწევნით 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 სწორია.

7-8   

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. კაზუსის ამოხსნისას გამოყენებულია 
სკად-ი. ჰიპოთეზა 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 სწორია.

5-6  

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

3-4  

სტუდენტს დამაკმაყოფილებლად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზა 
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. ჰიპოთეზა 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.

ძირითადი ლიტერატურა
1. საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, გამომცემლობა 

„მერიდიანი“, თბ., 2017
2.

ნორმატიული აქტები

1. საქართველოს კონსტიტუცია 
2. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
3. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 2015 წლის 12 ივნისი

https://matsne.gov.ge/document/view/2877281?publication=16
4. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი

https://matsne.gov.ge/document/view/4276790?publication=5
5. „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის ორგანული კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676
6.  „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს 2008 წლის 21 ოქტომბრის კანონი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19090
7. „ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 20 ივნისის კანონი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15472
8. „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 30 აპრილის კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18472
9. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ, 
2017წლის 22 მარტის კანონი
10. „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533
11.  „სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების ზოგადი ნაწილის დამტკიცების 
შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010 წლის 8 ოქტომბერის №181 ბრძანება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1040547

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/document/view/2877281?publication=16
https://matsne.gov.ge/document/view/4276790?publication=5
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/19090
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15472
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18472
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1040547
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12. „არასრულწლოვნის მიმართ განრიდების/განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის გამოყენების 
წესისა და მხარეებს შორის გასაფორმებელი ხელშეკრულების ძირითადი პირობების დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2016 წლის 1 თებერვლის №120 ბრძანება;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3176195
13. სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi15.pdf
14. კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (1989 წლის 20 ნოემბერი)

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901

დამატებითი ლიტერატურა

1. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015
2. სისხლის სამართლის პროცესი, კერძო ნაწილი, ავტ. კოლ.,  მე–3 გამოცემა, გამომცემლობა“იურისტების 

სამყარო“,  თბ., 2015. 
3. საერთაშორისო სტანდარტები არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროშო, UNICEF, 2011
4. მ. ხოდელი სატელეფონო საუბრების ფარული მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში ( ქართული 

და გერმანული კანონმდებლობის მიხედვით), 2019
5. ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( 

რედ: გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019
6. გამოძიების მეთოდოლოგიის სახელმძღვანელო, 2017
7. Abramson L.W., Criminal Procedure, 4th ed., West Academic publishing, 2016
8. Cook III J.A., Cook A.A., Adjudicative Criminal Procedure, Wolter Kluwer, 2016
9. Cook III J.A.,Cook A.A., Inside Adjudicative Criminal Procedure, what matters and why, Wolter Kluwer, 2016
10. Lee C., Richardson L.S., Lawson T., Criminal Procedure, cases and materials, West academic Publishing,2016
11. Lippman M., Criminal Procedure, 3rd ed., SAGE, 2017

ინტერნეტ-რესურსები

საქართველოს უზენაესი სასამართლო : www.supremecourt.ge
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო: www.constcourt.ge
საქართველოს საკანონდებლო მაცნე : matsne.gov.ge
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები: 
https://sdasu.edu.ge/media/1001542/2017/12/16/6ef3a43b9a3432caef47ce80898b0e61.pdf

სასწავლო კალენდარი
კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი   მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.
ლექცია 2 სთ.

მე-2 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-3 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-4 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-5 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-6 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-7 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-8 – მე-9 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-10 კვირა
სემინარი 2 სთ. შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
ლექცია 2 სთ.

მე-11 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-12 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-13 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-14 კვირა
სემინარი 2 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 2 სთ.

მე-15 კვირა
სემინარი 2 სთ. შემაჯამებელი დისკუსია

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

სასწავლო კურსის შინაარსი  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3176195
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi15.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/arasrw.martl5.pdf
http://www.supremecourt.ge/
http://www.constcourt.ge/
https://sdasu.edu.ge/media/1001542/2017/12/16/6ef3a43b9a3432caef47ce80898b0e61.pdf
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კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსიშინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

თემა 1. გამოძიების საფუძვლები. საგამოძიებო მოქმედებები

განსახილველი საკითხები:

გამოძიების არსი და მნიშვნელობა, ქვემდებარეობა, ვადა, გამოძიების დაწყება. გამოძიების შეწყვეტის 
ან/და სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან შეწყვეტის საფუძვლები. სისხლის სამართლებრივი 
დევნის არსი, სისხლის სამართლებრივი დევნის მწარმოებელი ორგანო.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ.19–83;

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

თემა 2. სისხლის სამართლებრივი დევნა

სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძვლები. ბრალდებულად ცნობა. სისხლისსამართლებრივი დევნის 
ან/და სასამართლო განხილვის არდაწყება და შეჩერება. დისკრეციული დევნა. სრული ტესტი.   განრიდება 
და მედიაცია.

ძირითადი ლიტერატურა:ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 amk, muxlebi 38-48
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ 83-

139;

2

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

თემა 3. ბრალდებულის პირველი წარდგენა. საპროცესო იძულების ღონისძიებები

ბრალდებულის პირველი წარდგენის წესი, განსახილველი საკითხები. 
დაკავება.

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 ამკ მუხლები 49,51
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ 139-

150, 295-256;
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე ლ. იზორია, დავით- 

მიხეილ შუბლაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 11 აპრილი2013

3

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

თემა 5. აღკვეთის ღონისძიებები:
განსახილველი საკითხები:

აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების მიზნები და საფუძველი. აღკვეთის ღონისძიებების ადგილი 
საპროცესო იძულების ღონისძიებათა სისტემაში; აღკვეთის ღონისძიების სახეები: გირაო, 
არასრულწლოვანი ბრალდებულის მეთვალყურეობაში გადაცემა, შეთანხმება  გაუსვლელობისა და 
სათანადო ქცევის შესახებ, პირადი თავდებობა, სამხედრო მოსამსახურის ქცევისადმი სარდლობის 
მეთვალყურეობა და პატიმრობა. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენება, შეცვლა, გაუქმება, გასაჩივრება.
ძირითადი ლიტერატურა:

4- 5
ლექცია (4 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ 256-

355; 
 ამკ, მუხლები 60-64
 საქართველოს საკონსტიტუცო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე გიორგი 

უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, N 646
სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3  ქულა

თემა 6. საგამოძიებო მოქმედებები  ( ნაწ. 1)

განსახილველი საკითხები:
საგამოძიებო მოქმედებები. საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების ზოგადი წესი. საპოლიციო-
პრევენციული v. საგამოძიებო მოქმედებები, ჩხრეკა. ჩხრეკის სახეები და ჩატარების წესი. ამოღება. 
ამორება v. კომპიუტერული მონაცემების მოპოვება
ძირითადი ლიტერატურა:

6 ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 ამკ, მუხლები 53



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ. 355-
370, 418-480

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

თემა 7. საგამოძიებო მოქმედებები ( ნაწ. 2)

განსახილველი საკითხები:
დათვალიერება. დაკითხვა, გამოკითხვა, საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ამოცნობა, ექსჰუმაცია, ექსპერტიზა. 
განსხვავება მომიჯნავე საგამოძიებო და საპოლიციო-პრევენციული ღონისძიებებისგან

ძირითადი ლიტერატურა:
7

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 ამკ, მუხლი 52
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება N633აპ-17
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017, გვ. 370-

418, 480-516
სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

8-9
შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა         

თემა  8. საგამოძიებო მოქმედებები ( ნაწ. 3)

განსახილველი საკითხები:

ფარული საგამოძიებო მოქმედებები, კომპიუტერულ მონაცემებთან დაკავშირებული საგამოძიებო 
მოქმედებები, საბანკო ანგარიშის მონიტორინგი

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ
 საქართველოს კანონი ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ
 საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ოპერატიულ-

ტექნიკური სააგენტოს შესახებ
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017, 517-542
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 1/1/625,640
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ნადია 

ხურციძე და დიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, N 1/1/650,699

10

სემინარი (2 სთ.) შუალედური წერითი გამოცდის შედეგების განხილვა.
თემა 9. საპროცესო შეთანხმება. საქმის წარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში ( წსს, სასამართლო 
განხილვის ზოგადი დებულებანი)

განსახილველი საკითხები:
საპროცესო შეთანხმება; შუამდგომლობის განხილვის წესი; საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შესახებ 
სასამართლო განაჩენის გასაჩივრება და გაუქმება; დაზარალებულის ულებები საპროცესო შეთანხმების 
საკითხის განხილვისას; ბრალდებულის სასჯელისაგან სრულად გათავისუფლება.

წინასასამართლო სხდომა. საქმის არსებითი განხილვისათვის მომზადება.

სასამართლო განხილვის ზოგადი დებულებანი - სასამართლო სხდომის საჯაროობა. საქმის განხილვისას 
სასამართლოს უცვლელობა. სათადარიგო მოსამართლე. სასამართლო განხილვის ადგილი და უწყვეტობა. 
სასამართლო სხდომის განაწესი. სასამართლოში მხარეთა გამოცხადება  და მათი გამოუცხადებლობის 
შედეგები. სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა  საქმის არსებითი განხილვის დროს. სასამართლო 
თათბირი და კეჭისყრა კოლეგიური განხილვის დროს. სასამართლო სხდომაზე განჩინების გამოტანის 
წესი. სასამართლო სხდომის ოქმის შედგენა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ 542-

611
 ნაცვლიშვლი და ტოგონიძე საქართველოს წინააღმდეგ
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3  ქულა
თემა 10. პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა 

განსახილველი საკითხები:
საქმის განხილვა პროცესის მონაწილეთა გამოუცხადებლობის შემთხვევაში.  მხარეთა შესავალი სიტყვები. 
მტკიცებულებათა გამოკვლევის ზოგადი წესი. პირდაპირი დაკითხვა. ჯვარედინი დაკითხვა. ხელახალი 
პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა.
მხარეთა დასკვნითი სიტყვები. რეპლიკა. ბრალდებულის საბოლოო სიტყვა.

12
ლექცია (2 სთ.)

ძირითადი ლიტერატურა:



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
 ამკ, მუხლები 54-59
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ.611-

674
სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 11. სასამართლოს განაჩენის გასაჩივრება

განსახილველი საკითხები:
აპელაცია, კასაცია, ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვა

ძირითადი ლიტერატურა:ლექცია (2 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ.751-

866
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები:N 121აგ-17; 108აგ-17; 72აგ-17;
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 3/3/601, 24 დეკემბერი 2014წ
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -   3 ქულა
თემა 12.  განაჩენის დადგენა 

განსახილველი საკითხები:
განაჩენისადმი წაყენებული მოთხოვნები: განაჩენის კანონიერება, დასაბუთებულობა და სამართლიანობა. 
განაჩენის დადგენისას სასამართლოს მიერ გადასაწყვეტი საკითხები.
განაჩენის სახეები. განაჩენის ფორმა (სტრუქტურა). განაჩენის გამოცხადება.

ძირითადი ლიტერატურა:

14

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ.675–

714; 
სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3  ქულა

თემა 13.  განაჩენის აღსრულება

განსახილველი საკითხები:

განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლა და აღსასრულებლად მიქცევა. მსჯავრდებულის ძებნა. განაჩენის 
აღსრულების გადავადება. ავადმყოფობის ან ხანდაზმულობის გამო სასჯელის შემდგომი მოხდისაგან 
გათავისუფლება. სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლება და სასჯელის მოუხდელი 
ნაწილის ნაკლებად მკაცრი სასჯელით შეცვლა, ნასამართლობის მოხსნა. უცხო სახელმწიფოს 
სასამართლოს  განაჩენის საქართველოში აღსრულება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 
 საქართველოს სისხლის საპროცესო სამართალი(კერძო ნაწილი), ავტორთა ჯგუფი, თბ., 2017,გვ.714-

750

15 

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3  ქულა
16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი ლალი ფაფიაშვილი


