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კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის დეკანის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად

სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები  სასწავლო კურსები - სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი)

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

საკონტაქტო საათები, მ.შ 31
ლექცია 16 სთ.

სემინარი 10 სთ.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 5 სთ

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები 94

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს: 

 შესძინოს სიღრმისეული ცოდნა სისხლის სამართლის პროცესში ადამიანის უფლებათა დაცვის 
გარანტიების, სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილე თითოეული მხარის უფლებების დაცვის 
გარანტიების ფორმებისა და საშუალებების სპეციფიკის, სასამართლო პრაქტიკაში წარმოშობილი 
პრობლემებისა და მათი გადაჭრის საუკეთესო გზების, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში 
ევროპული და ეროვნული სასამართლოს პრაქტიკის შესახებ;

 გამოუმუშავოს ადამიანის ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზის და გადაწყვეტილებათა 
მიღებისას და ნორმის ინტერპრეტაციისას მათი სწორად გამოყენების, მიღებული ცოდნის 
დამაჯერებლად წარმოჩენის, ასევე სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმისადმი კრიტიკული 
დამოკიდებულებისა და მისი უკეთესით შეცვლის უნარი.

სწავლის შედეგები

mailto:l.papiashvili@constcourt.ge
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ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს სიღრმისეულ  ცოდნას  სისხლის სამართლის 
პროცესში ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტიების, სასამართლო პრაქტიკაში წარმოშობილი 
პრობლემების და მათი გადაჭრის საუკეთესო გზების, სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილე 
თითოეული მხარის უფლებების დაცვის პროცესუალური ხერხების პრაქტიკაში რეალიზების 
თავისებურებების, ასევე ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ევროპული და ეროვნული სასამართლოს 
პრაქტიკის შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება  სისხლის სამართლის პროცესში 
მონაწილე თითოეული მხარის უფლებების დაცვის გარანტიების ფორმებისა და საშუალებების სპეციფიკა. 

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის დროს  სისხლის სამართლის 
პროცესში მონაწილე თითოეული მხარის უფლებების დაცვის გარანტიების ფორმებისა და 
საშუალებების სპეციფიკის   შეფასებასა და აღნიშნული ნორმების პრაქტიკულ საქმიანობაში სწორად 
გამოყენებას;

 სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილე თითოეული მხარის უფლებების დაცვის გარანტიების 
ფორმებისა და საშუალებების სპეციფიკის საკითხებზე კვალიფიციური იურიდიული კონსულტაციების 
გაწევას, აგრეთვე  ნორმაშემოქმედებით  საქმიანობაში მონაწილეობას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში ევროპული და ეროვნული სასამართლო პრაქტიკისა და 
მეცნიერული სიახლეების ანალიზს, და სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას.

 ადამიანის უფლებათა დაცვის პროცესუალური ხერხებისა და პროცესის მონაწილეთა უფლებების 
დაცვის თავისებურებების ანალიზს და სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 პროცესის მონაწილეთა უფლებების დაცვის გარანტიების ნეგატიური და პოზიტიური მომენტების 
საკითხებზე დებატებში ჩართვას, განსხვავებული აზრის გაგებას და იურიდიული ტერმინოლოგიის 
გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის გადმოცემას.

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 პროცესის მონაწილეთა უფლებების დაცვის გარანტიების საკითხებზე საკანონმდებლო ცვლილებების, 
სასამართლოს პრაქტიკის და მეცნიერული სიახლეების მიდევნებასა და ცოდნის მუდმივად განახლებას.

ღირებულებები

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

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

სწავლება-სწავლის მეთოდები

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

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

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია  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.

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
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A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა
B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა
E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა
უარყოფითი შეფასება

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

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

შეფასების ფორმები და კომპონენტები

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 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 2 კაზუსს. შუალედური  წერითი  
გამოცდასას თითოეული თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით,  ხოლო თითოეული კაზუსი - 5 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. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

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

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

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

შუალედური  
წერითი  გამოცდა

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.



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

4

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

5  

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

4  

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

3  

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

2  

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

1  

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

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

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა 
ტარდება მე-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, ღია კითხვა. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს, 5 ღია კითხვას და 2 კაზუსს. 
დასკვნითი  წერითი  გამოცდასას თითოეული კაზუსი ფასდება 5  ქულით, თითოეული ღია კითხვა -2 ქულით, ხოლო  
თითოეული თეორიული საკითხი - 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.
ქულა კაზუსის  შეფასების კრიტერიუმები

5  

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

4  

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

3  

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

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

2  

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



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

5

1  

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

0 პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
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. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

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

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

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

1-2  
პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული 
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ღია კითხვის კრიტერიუმებია: კითხვის აღქმა და პასუხის დასაბუთება, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლებრივი 
მსჯელობა.
ქულა ღია კითხვის  შეფასების კრიტერიუმები

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

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

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

ძირითადი ლიტერატურა

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, თბ, 2010;
http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf

 ჯ.მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011წ.;
 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 2013წ
 J. McBride, Human Rights and criminal procedure, the case law of the European Court of Human 

Rights,2nd ed.,  Council of Europe, 2018
 სახელმძღვანელო პრინციპები ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლთან 

დაკავშირებით, სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება (სისხლისსამართლებრივი 
ასპექტები), 2014წ

  ბ.ბოხაშვილი, კ.კორკელია, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და 
სახელმწიფოს ვალდებულებები, 2017წ.

შენიშვნა; ძირითადი ლიტერატურა და გადაწყვეტილებები დაიგზავნება ელექტრონული 
ფორმით ლმს-ის მეშვეობით

ნორმატიული აქტები
 ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია და დამატებითი ოქმები

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_KAT.pdf

დამატებითი ლიტერატურა

 Guide on Article 6 of the European Convention on Human Rights Right to a fair trial (criminal limb), 
31/12/2019, ECtHR

 Karen Reid, A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human Rights, 5th ed., 2015
 Case law of the European Court of Human Rights concerning data protection,Council of Europe,2018
 J.McBride, The case law of the European Court of human Rights on the application of coercive measures in criminal 

proceedings 
 https://rm.coe.int/council-of-europe-georgia-european-court-of-human-rights-case-study-co/16807823c2

ინტერნეტ-რესურსები  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა: 
https://hudoc.echr.coe.int/

http://www.alpe.ge/files/publications/file_jnzx37sp0mstvp8.pdf
https://rm.coe.int/council-of-europe-georgia-european-court-of-human-rights-case-study-co/16807823c2
https://hudoc.echr.coe.int/
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 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო-http://www.echr.coe.int/echr
 ევროპის საბჭო. კონვენციების განმარტებითი ბარათები - http://www.coe.int
 საქართველოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებები: http://www.supremecourt.ge/human-rights-

centre/european-court-of-human-rights/judgements-against-georgia/

სასწავლო კალენდარი
კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი   მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.
ლექცია 1 სთ.

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

მე-3 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

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

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

მე-6 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-7  კვირა ლექცია 1 სთ.
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-8- მე-9 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
მე-10 კვირა ლექცია 2 სთ.

ლექცია 1 სთ.
მე-11 კვირა

სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

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

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

მე-14 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-15 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-16-მე-19 კვირა     3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

http://www.echr.coe.int/echr
http://www.coe.int/
http://www.supremecourt.ge/human-rights-centre/european-court-of-human-rights/judgements-against-georgia/
http://www.supremecourt.ge/human-rights-centre/european-court-of-human-rights/judgements-against-georgia/
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სასწავლო კურსის შინაარსი  
კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

თემა 1.  წამების და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა

განსახილველი საკითხები:
უფლების აბსოლუტური ხასიათი, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტი, უფლების დაცვის მატერიალური 
და პროცედურული ასპექტი, მოპყრობა მტკიცებულებათა მოპოვების მიზნით,  პატიმრებთან მოპყრობა, 
თავისუფლებაშეზღუდული პირების მკურნალობის, განთავსების და მოპყრობის სტანდარტი, 
სასამართლო სხდომის დარბაზში განსასჯელის მიმართ მოპყრობა. სამართალდამცავი ორგანოების 
წარმომადგენლების მხრიდან მათი ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფი პირების მიმართ მოპყრობა, 
ფიზიკური ძალის პროპორციულობა

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (4 სთ.)

 ფ. ლიჩი,  როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ, 6.73-6.128; 6.136-6.143 

 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, 145-147
 ელ-მასრი ყოფილი იუგოსლავიის წინააღმდეგ
 გეფგენი გერმანიის წინააღმდეგ
 ბოიდი ბელგიის წინააღმდეგ
 მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 გოგუაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 კეკელიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 გაბლიშვილისაქართველოს წინააღმდეგ
 პოღოსიანი საქართველოს წინააღმდეგ
 სვინარენკო რუსეთის წინააღმდეგ
 ჯალო გერმანიის წინააღმდეგ

დამატებითი:
 ჯაში საქართველოს წინააღმდეგ;
 ჯელაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 მინდაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 გორგილაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 რამიშვილი და კოხრეიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 მირზაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 კვიციანი საქართველოს წინააღმდეგ
 გოგინაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 სალდუზი თურქეთის წინააღმდეგ
 გოგალაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

1-2

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

თემა 2. სიცოცხლის უფლება

განსახილველი საკითხები:
უფლების არსი, მოქმედების სფერო, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტი, უფლების მატერიალური და 
პროცედურული ასპექტი.

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.)  ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 

2013წ, 6.01-6.73
 კუხალაშვილი და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ
 ვაზაგაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 საყვარელიძე საქართველოს წინააღმდეგ 
 ხაინდრავა და ძამაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ
 მახარაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 სარიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

3

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
4



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

8

თემა 3.  დაკავებულ და  პატიმრობაში მყოფ პირთა უფლებები 

განსახილველი საკითხები:
დაკავების გამოყენების მართლზომიერების კრიტერიუმები. დაკავების და დაპატიმრების გამოყენების 
წესი. დასაბუთებული ვარაუდი, თავისუფლების შეზღუდვის კანონიერების სპეციალური ასპექტები. 
არასრულწლოვნების დაპატიმრების სპეციფიკა. დაკავების მიზეზების შესახებ ინფორმირება. Habeas 
Corpus პროცედურა. საგანგებო მდგომარეობა. პატიმრობის ვადის შეზღუდვა – განსახილველი ვადა, 
გონივრულობის კრიტერიუმები, მიმალვის საფრთხე, მართლმსაჯულების განხორციელებისათვის ხელის 
შეშლა, დაზარალებული დაცვის საჭიროება, დანაშაულის სიმძიმე, გამოძიების ინტერესები. გირაო – 
ოდენობა, რელევანტურობა, დაპატიმრების გამოყენება გირაოს თანხის გადახდამდე. ზიანის ანაზღაურება 
– კომპენსაციის წინაპირობები, ზიანი, კომპენსაციის ოდენობა.

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ფ. ლიჩი,როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ, 6.153-6.219

 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,38-110
 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ  450–595; 
 მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 მერაბიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ჯანიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ფაცურია საქართველოს წინააღმდეგ
 ნიკოლეიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 კაკაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ

სემინარი 1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 4. სამართლიანი სასამართლო განხილვის გარანტიები

განსახილველი საკითხები:
სამართლიანი სასამართლო განხილვის მოქმედების სფერო სისხლის სამართლის პროცესში. უფლება 
დამოუკიდებელ და მიუკერძოებელ სასამართლოზე. დამოუკიდებლობა და მიუკერძოებლობა. უფლება 
შეჯიბრებით პროცესზე. მხარეთა თანასწორუფლებიანობა. დანაშაულის პროვოცირება, „მორიგების“ 
იძულება. სამართლებრივი სიცხადე. Nullum judicium sine lege. pro memoria.

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ, 6.287—6.298;

 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,152-173, 205, 211-214
 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ. 33– 145. 
 შპს „ სამაუწყებლო კომპანია „ რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, No. 16812/17, 

18/07/2019
 Gudmundur Andri Astradsson v Iceland
 სვანიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 სტურუა საქართველოს წინააღმდეგ
 კრისტიანსენი საქართველოს წინააღმდეგ
 ლერმიტე საქართველოს წინააღმდეგ
 პაპონი საქართველოს წინააღმდეგ
 ხარიტონაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 კობელიანი  საქართველოს წინააღმდეგ
 მიმინოშვილი  საქართველოს წინააღმდეგ
 ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 რამანაუსკასი ლიტვის წინააღმდეგ

5

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა  5. საკმარისი დრო და შესაძლებლობა დაცვისათვის პირადად და დამცველის დახმარებით თავის 
დაცვის უფლება

განსახილველი საკითხები:
გარანტიის არსი და ფარდობითი ხასიათი, გარანტიის კავშირი დაცვის სხვა უფლებებთან. საკმარისი 
დროის განსაზღვრა – დროის რელევანტური პერიოდი, „საკმარისობის“ შეფასების კრიტერიუმები, 
დაჩქარებული სამართალწარმოება. საკმარისი შესაძლებლობების გარანტია – საქის მასალების 
ხელმისაწვდომობის 4 ასპექტი; საქმის მასალების ხელმისაწვდომობის მოდალობები. დაცვის უფლების 
აბსოლუტური ხასიათი, მისი მოქმედების სფერო; ტერორიზმის საქმეებზე დაცვის განხორციელება, 
დამცველის დახმარების ეფექტიანობა; შეზღუდვები, დამცველთან ურთიერთობის სპეციფიკა გამოძიების 
სტადიაზე, სანებართვო სისტემა.
ძირითადი ლიტერატურა:

6
ლექცია (1 სთ.)

 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ,  6.310-



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

9

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ 242- 329.
 ჯ.მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, 2011წ., გვ. 227-276. 
 გელენიძე საქართველოს წინააღმდეგ- საკმარისი დრო
 ლობჟანიძე და ფერაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 იბრაჰიმი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
 სალდუზი თურქეთის წინააღმდეგ
 დანაიანი თურქეთის წინააღმდეგ
 დვორსკი ხორვატის წინააღმდეგ ( 20/10/2015), [დპ]

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 6. უფლება დასაბუთებულ განაჩენზე, გასაჩივრების უფლება და in absentia პროცესი, ბრალდებულის 
სხვა უფლებები ( თარჯიმანი/ კომპენსაცია)

განსახილველი საკითხები:
დასაბუთების სტანდარტი, საჯარო განხილვა, საკმარისი დრო და შესაძლებლობები, მოწმეთა დაკითხვა, 
ახალი მტკიცებულების დასაშვეობა,  საქმის განხილვის გაჭიანურება, საქმის ხელახალი განხილვის 
საჭიროება; თარჯიმნის უფასო დახმარებით სარგებლობის უფლება – გარანტიის „ფარდობითი და 
აბსოლუტური ხასიათი, თარგმანის საჭიროება, უფლებით სარგებლობის მოდალობები, კავშირი სხვა 
უფლებებთან. გასაჩივრების უფლება – უფლების წინაპირობები, პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვა. 
გამონაკლისები. მცდარი მსჯავრდებისათვის კომპენსაციის უფლება – გარანტიის მიზანი და 
მნიშვნელობა, წინაპირობები, მსჯავრდების და სასჯელის არსი ამ გარანტიის მიზნებისათვის, 
კომპენსაციის არსი, ბენეფიციარები, ეროვნული კანონმდებლობის კრიტერიუმები.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013, 

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ. 368--427;
 ჯ.მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011წ., გვ. 174-183, 

223-227, 285-308, 359-376
 ჭაჭაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ალ ხავაჯა და ტაჰერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
 კიკალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ბრეგვაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 ქართველიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ხარიტონაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 მიმინოშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 კობელიანი საქართველოს წინააღმდეგ
 შვიდკა უკრაინის წინააღმდეგ
 სააკიანი სომხეთის წინააღმდეგ
 როსტომაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
8-9 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

თემა 7. თვითინკრიმინირებისგან დაცვის პრივილეგია

განსახილველი საკითხები:
გარანტიის ხასიათი, გარანტიის პირდაპირი და არაპირდაპირი შედეგები, გარანტიის არსი და ფარგლები, 
პრივილეგიის პირდაპირი შედეგი–დუმილის უფლება, დოკუმენტების წარდგენაზე უარის უფლება, 
გამონაკლისები. არაპირდაპირი შედეგი– დუმილის საფუძველზე უარყოფითი დასკვნების გაკეთების 
უფლება. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)  ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ, 

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ. 383–404.
 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,123-124, 207-211
 შმიტი გერმანიის წინააღმდეგ
 ბიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ
 ხუდობინი რუსეთის წინააღმდეგ
 სანდერსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
  იბრაჰიმი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

10

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

11
ლექცია (1 სთ.) თემა 8. მოწმეთა ჩვენებების შემოწმება

განსახილველი საკითხები:
გარანტიის მიზანი და ხასითი – კავშირი ფაქტის დადგენასთან, ფარდობითი ხასიათი, სრული დაცვის 
მოდელი, გარანტიასთან დაკავშირებული პრობლემები. მოწმის დაკითხვის უფლება სამწარმოების 
სხვადასხვა ეტაპზე – მოწმეთა გამოძახების უფლება, სასამართლოს თავმჯდომარის დისკრეცია. მოწმის 
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ჩვენების შემოწმების უფლების გამონაკლისების ლეგიტიმაცია, ანონიმურობის გამართლება, 
ანონიმურობის დაბალანსება, ირიბი ჩვენებები, მოწმეთა ჩვენებების დასაშვეობა.
ძირითადი ლიტერატურა:
 ფ. ლიჩი,როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 

2013წ, 
 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ. 329–368.
   ჯ.მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, 2011წ., გვ. 188-204; 220-223;
 ჭაჭაშვილი გერმანიის წინააღმდეგ, 
 ალ-ჰავაჯა და ტაჰერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
 ქადაგიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ბრეგვაძე საქართველოს წინააღმდეგ
 კერესელიძე საქართველოს წინააღმდეგ
 კიკალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 დვალიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ქართველიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 როსტომაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 9.  Ne bis in idem; გასაჩივრების უფლება. არასწორი მსჯავრდებისთვის კომპენსაციის უფლება.  
ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალებების უფლება

განსახილველი საკითხები:
გარანტიის მიზანი და არსი – კავშირი სხვა პრინციპებთან, გარანტიის აბსოლუტური ხასიათი, 
პრეცედენტული სამართლის თანმიმდევრული ხასიათი. მოქმედების სფერო – ტერიტორიულობა და 
პირთა წრე, პირველი სასამართლო განხილვა, „გამართლება“ და „მსჯავრდება“,  განმეორებითი 
სასამართლო განხილვა. იდენტური დანაშაულები – ერთი და იგივე პირი, ქმედება, დანაშაული. 
ხელმეორედ დასჯა – გამონაკლისები, ახალი გარემოებები, საპროცესო ხარჯები 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ფ. ლიჩი,როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ,  6.324-6.350; 6.730-6.737; 6.737-6.742; 6.742-6.755; 6.552-6.570

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ 427–448; 
 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,308-357, 367-382
 სერგეი ზოლოტუხინი რუსეთის წინააღმდეგ 
 Paksas v Lithuania
 A.&B. V Norway(GC)
 Sismanidis and Sitaridis v Greece
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა .  10. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა

განსახილველი საკითხები:
დაცული სფერო. პოზიტიური და ნეგატიური ვალდებულებები; თანამშრომლების 
ინტერნეტკომუნიკაციის და ვიდეო მონიტორინგი; პერსონალური მონაცემების დამუშავება და შენახვა; 
საინფორმაციო ბაზები, პერსონალური მონაცემების დაცვა
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ

 ბ. ბოხაშვილი, კ.კორკელია, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და 
სახელმწიფოს ვალდებულებები,23-123, 243-78

 ჰეიდენი ნიდერლანდების წინააღმდეგ
 ს. და მარფერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ
 ბარბულესკუ რიმინეთის წინააღმდეგ
 M.L. v. Germany, 28/06/2018
 Big Brother Watch and Others v . the UK, 13/09/2018
 centrum for Ratvisa v. Sweden, 19/06/2018
 Lopez Ribalda  et al v Spain [GC], 17/10/2019
 Antovic and Mirkovic v. Montenegro , 28/11/2017
 Ben Faiza v France , 08/02/2018
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ლექცია (1 სთ.)

თემა 11.  ფარული საგამოძიებო მოქმედებები

განსახილველი საკითხები:
თვალთვალი და კომუნიკაციებში ჩარევა – წერილობითი კორესპონდენცია, სატელეფონო საუბრები, 
ინტერნეტ კომუნიკაციის მონიტორინგი, საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი, საიდუმლო აგენტები. 
სამართლებრივ საფუძველთან დაკავშირებული სპეც. მოთხოვნები, ჩარევის ლეგიტიმაცია, შეტყობინების 
ვალდებულება.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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ძირითადი ლიტერატურა:
 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ 596–619; 
 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 

2013წ, 6.364-6.381
 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,124-135, 215-218
 ბ. ბოხაშვილი, კ. კორკელია, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და 

სახელმწიფოს ვალდებულებები, 2017წ, 192-213.
 ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 12.  ჩხრეკა და ამოღება

განსახილველი საკითხები:
ჩარევა საცხოვრებლის პატივისცემის უფლებაში, საცხოვრებლის ცნება, ჩარევის მიზანი და ჩარევის 
კანონიერების სამართლებრივი საფუძველი, განსაკუთრებული დაცვის ობიექტები, ადვოკატის ოფისის 
ჩხრეკა, ჟურნალისტური წყაროს საიდუმლოება, ინტერნეტკომუნიკაციის მონიტორინგი, ე.წ. online ჩხრეკა
ძირითადი ლიტერატურა:
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ლექცია (2 სთ.)

 ფ. ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, მე-3 გამოც, 
2013წ, 6.350-6.384; 6.422-6.431

 შ. ტრექსელი, ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, 2009 წ., გვ. 619–625; 
 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,111-123, 214, 218
 ბ.ბოხაშვილი, კ.კორკელია, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და 

სახელმწიფოს ვალდებულებები, 2017წ.,  გვ.190- 192,  277-309
 ურსულა კილკელი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება. ადამიანის უფლებათა 

ევროპული კონვენციის მე–8 მუხლის განხორციელება. გზამკვლევი, ევროპის საბჭო,2005 წ. გვ 140–
153;

 კობიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ბრუნე საფრანგეთის წინააღმდეგ
 სერვალო პორტუგალიის წინააღმდეგ
 Sanoma Uitgevers B.V. v. the Netherlands;
 Tillack v Belgium;
 Gormus and Others v Turkey
 Leotsakos v Greece, 04/10/2018
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თემა 13. დაზარალებულთა უფლებები

განსახილველი საკითხები:
სამართლებრივი დევნის წარმოების უფლება, გამოძიების პროცესში და სასამართლო განხილვაში 
მონაწილეობის უფლება, მტკიცებულებათა მოპოვების და სასამართლოში წარდგენის უფლება, სს დევნის 
შეწყვეტა და სამოქალაქო წესით დავა, გადაჭარბებული დაყოვნება.

ძირითადი ლიტერატურა

ლექცია (2 სთ.)

 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი,276-285
 ვაზაგაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
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სილაბუსის ავტორი                                                           ლალი ფაფიაშვილი


