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სასწავლო კურსის
განმახორციელებელი

კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის დეკანის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად

სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები  სასწავლო კურსი - სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი II (დანაშაულის სხვა სახეები)

კრედიტი (ECTS) 6
საათები (1 კრედიტი = 25 სთ) 150

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 სამართლის მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპების, 
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეების სამართლებრივი მდგომარეობის, სისხლის სამართლის 
პროცესში მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოებების, აცილებისა, თვითაცილების, სისხლის 
სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის ღონისძიებების, აგრეთვე მტკიცების საგანის,  ფარგლების, 
და მტკიცების პროცესის შესახებ;

 გამოუმუშაოს სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის ნორმების ანალიზის, ნორმებისადმი 
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 საპროცესო ფუნქციის ცნებისა 
და სახეების, სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების, სისხლის საპროცესო სამართლის წყაროების, 
სისხლის საპროცესო სამართლის კანონის მოქმედების ფარგლების, სისხლის სამართლის პროცესის 
პრინციპების, სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეების, სისხლის სამართლის პროცესში 
მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოებების, აცილებისა, თვითაცილების, სისხლის სამართლის პროცესის 
მონაწილეთა დაცვის ღონისძიებების, აგრეთვე მტკიცების საგანისა და ფარგლების, მტკიცებულებათა 
კლასიფიკაციის, მტკიცებულებათა შეკრებისა და წარდგენის, მტკიცებულებათა შემოწმებისა და შეფასების, 
მტკიცებულებათა ცალკეული სახეებისა და მტკიცების პროცესის შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება სისხლის სამართლის 
მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები, სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეების 
სამართლებრივი მდგომარეობა, აგრეთვე პროცესის მონაწილეთა დაცვის ღონისძიებების მნიშვნელობა. 

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლისსამართლებრივ საპროცესო ურთიერთობებში შესაბამისი პროცედურების დაცვითა და 
სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებით მოქმედებას; 

 სისხლის სამართლის პროცესის ზოგად ნაწილთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირებას, 
სამართლებრივად სწორი და დასაბუთებული  გადაწყვეტილების მიღებას;

 სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის ნორმების განმარტებასა და პრაქტიკულ საქმიანობაში 
სწორად გამოყენებას;

 სისხლის საპროცესო ნორმების ანალოგიით გამოყენების პროცესში წამოჭრილი პრობლემური 
საკითხების ანალიტიკურ შეფასებას;

 ცალკეული საპროცესო დოკუმენტების შედგენას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის საკითხებზე არსებული პრობლემების ხედვას,  
პრობლემური საკითხების ანალიზს და სამართლებრივად დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის  სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის აქტუალურ საკითხებზე დებატებში ჩართვას, 
განსხვავებული აზრის გაგებას და იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და 
წერილობითი ფორმით ცოდნის დამაჯერებლად გადმოცემას.

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილის საკითხებზე საკანონმდებლო ცვლილებების, 
სასამართლო პრაქტიკის და მეცნიერული სიახლეების მიდევნებას 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.
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დადებითი შეფასება

A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა

B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა

C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა

D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა

E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა

უარყოფითი შეფასება

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

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

შეფასების ფორმები და კომპონენტები

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 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  1 თეორიულ საკითხს და 2 კაზუსს. 
შუალედური  წერითი  გამოცდასას თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით,  თითოეული 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

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.

შუალედური  
წერითი  გამოცდა

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
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4

იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

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

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

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

9-10

პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და მომწურავად არის მოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია და 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სრულად არის დაცული. სტუდენტი ზედმიწევნით ფლობს განვლილ მასალას, 
ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. სწორად აქვს 
გამოყენებული საპროცესო კანონმდებლობა. კაზუსი უნაკლოდ არის ამოხსნილი. სამართლებრივი მსჯელობა 
მაღალ დონეზეა.

7-8  

პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი. არსებითი შეცდომა არ არის. გამორჩენილია გარკვეული საკითხები, 
თუმცა განხილულ საკითხებზე პასუხი ზუსტად და ამომწურავადაა გაცემული.  ტერმინოლოგიურად 
გამართულია. ძირითადად დაცულია კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა. საპროცესო კანონმდებლობის 
მოთხოვნები ძირითადად სწორად არის მითითებული. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით ათვისებულ 
ძირითად მასალას. სამართლებრივი მსჯელობა კარგია.

5-6 

პასუხი არასრულია. გამორჩენილია გარკვეული საკითხები.  განხილულ საკითხებზე მსჯელობა 
არასრულყოფილი და არაზუსტია. სრულყოფილად არ არის მითითებული საპროცესო კანონმდებლობის 
რეგულაციები. იურიდიული ტერმინოლოგია და კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა ნაკლოვანია. სტუდენტი 
ფლობს  პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები.  

3-4 

პასუხი ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ტექსტი გრამატიკულად 
გაუმართავია, არ არის დაცული კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა. არ არის განხილული ძირითადი საკითხები. 
პასუხი ნაწილობრივ არის გაცემული კითხვაზე და ძირითადად მცდარია. სამართლებრივი მსჯელობა ძალზე 
მწირია. საპროცესო კანონმდებლობის მითითებისას დაშვებულია არსებითი შეცდომები.

1-2  

პასუხი არასრული და ძირითადად მცდარია. იურიდიული ტერმინოლოგია და კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა  
არ არის დაცული. ტექსტი გაუმართავია. საკითხ, სამართლებრივი მსჯელობა საერთოდ არ არის, პროგრამით 
გათვალე მსჯელობისას არ არის მითითებული სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაზე. 
სტუდენტი არ ავლენს სასწავლო პროგრამით გათვალსიწინებული მასალის ცოდნას.

0 პასუხი არ შეესაბამება საგამოცდო საკითხებს ან საერთოდ არ არის 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 2  კაზუსს. დასკვნითი  წერითი  
გამოცდასას თითოეული კაზუსი ფასდება 10  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

9-10

პასუხი სრულია. საკითხი ზუსტად და მომწურავად არის მოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია და 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სრულად არის დაცული. სტუდენტი ზედმიწევნით ფლობს განვლილ მასალას, 
ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი ლიტერატურა. სწორად აქვს 
გამოყენებული საპროცესო კანონმდებლობა. კაზუსი უნაკლოდ არის ამოხსნილი. სამართლებრივი მსჯელობა 
მაღალ დონეზეა.

7-8  

პასუხი სრულია, მაგრამ შეკვეცილი. არსებითი შეცდომა არ არის. გამორჩენილია გარკვეული საკითხები, 
თუმცა განხილულ საკითხებზე პასუხი ზუსტად და ამომწურავადაა გაცემული.  ტერმინოლოგიურად 
გამართულია. ძირითადად დაცულია კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა. საპროცესო კანონმდებლობის 
მოთხოვნები ძირითადად სწორად არის მითითებული. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით ათვისებულ 
ძირითად მასალას. სამართლებრივი მსჯელობა კარგია.

5-6 

პასუხი არასრულია. გამორჩენილია გარკვეული საკითხები.  განხილულ საკითხებზე მსჯელობა 
არასრულყოფილი და არაზუსტია. სრულყოფილად არ არის მითითებული საპროცესო კანონმდებლობის 
რეგულაციები. იურიდიული ტერმინოლოგია და კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა ნაკლოვანია. სტუდენტი 
ფლობს  პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები.  

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

3-4 
პასუხი ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული, ტექსტი გრამატიკულად 
გაუმართავია, არ არის დაცული კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა. არ არის განხილული ძირითადი საკითხები. 
პასუხი ნაწილობრივ არის გაცემული კითხვაზე და ძირითადად მცდარია. სამართლებრივი მსჯელობა ძალზე 



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

5

მწირია. საპროცესო კანონმდებლობის მითითებისას დაშვებულია არსებითი შეცდომები.

1-2  

პასუხი არასრული და ძირითადად მცდარია. იურიდიული ტერმინოლოგია და კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა  
არ არის დაცული. ტექსტი გაუმართავია. საკითხ, სამართლებრივი მსჯელობა საერთოდ არ არის, პროგრამით 
გათვალე მსჯელობისას არ არის მითითებული სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაზე. 
სტუდენტი არ ავლენს სასწავლო პროგრამით გათვალსიწინებული მასალის ცოდნას.

0 პასუხი არ შეესაბამება საგამოცდო საკითხებს ან საერთოდ არ არის 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.

ძირითადი ლიტერატურა

 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ.;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ.; http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf

ნორმატიული აქტები

 საქართველოს კონსტიტუცია (1995 წლიs 24 აგვისტო). https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.

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

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

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

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

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

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

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18472
 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2047533
  „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

 „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

 სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/aqtebi15.pdf

 კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (1989 წლის 20 ნოემბერი)
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1399901

 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მინიმალური სტანდარტული წესები არასრულწლოვანთა მიმართ 
მართლმსაჯულების განხორციელების შესახებ („პეკინური წესები“), “ადამიანის უფლებები და 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებები”, I ნაწ., ნიუ იორკი და ჟენევა, 2005 წ., გვ. 250-283.



დამატებითი ლიტერატურა
 მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო, 2018, FRA,GIZ
 მ. ივანიძე, ნ. თოდუა, თ. ცქიტიშვილი, ი. ხერხეულიძე, ლ. ფაფიაშვილი, სანქციები სისხლის 

http://edu.gba.ge/wp-content/uploads/2015/12/ss-komentarebi.pdf
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
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
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
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სამართალში, 2019წ
 ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( რედ: 

გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019
 გიორგაძე გ., ბარამიძე ა., სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, სახელმძღვანელო იურისტებისათვის, 

თბილისი 2014 წ.;
 იორჰენდი ლ., წიქარიშვილი კ. , ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, თბილისი 2007 წ.;
 შალიკაშვილი, მ., მიქანაძე, გ., არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, მე-2 გამოცემა, თბილისი 2016 წ.;
 ლალიაშვილი თ., საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი 2015 წ.
 Abramson L.W., Criminal Procedure, 4th ed., West Academic publishing, 2016
 Cook III J.A., Cook A.A., Adjudicative Criminal Procedure, Wolter Kluwer, 2016
 Cook III J.A.,Cook A.A., Inside Adjudicative Criminal Procedure, what matters and why, Wolter Kluwer, 2016
 Lee C., Richardson L.S.,Lawson T., Criminal Procedure, cases and materials,West academic Publishing,2016
 Lippman M., Criminal Procedure, 3rd ed., SAGE, 2017

ინტერნეტ-რესურსები

საქართველოს უზენაესი სასამართლო-
www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=39&lang=1
ქ. თბილისის სააპელაციო სასამართლო:
www.tbappeal.court.ge
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო-
www.echr.coe.int/echr
ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებათა საძიებო სისტემა

 hudoc.echr.coe.int

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

მე-7 კვირა ლექცია 2 სთ.
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. დასკვნითი დისკუსია

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

http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=39&lang=1
http://www.tbappeal.court.ge/
http://www.echr.coe.int/echr
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სასწავლო კურსის შინაარსი  

კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

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

თემა 1. სისხლის სამართლის პროცესის არსი, სტადიები, წყაროები

განსახილველი საკითხები:

მატერიალური და ფორმალური სისხლის სამართალი; დანაშაულის დასჯის სახელმწიფოს 
უფლებამოსილება; სამართლებრივი სახელმწიფოსთვის დამახასიათებელი პროცესის უზრუნველყოფა; 
სამართლებრივი წესრიგის აღდგენა; შეჯიბრებითი და ინსტრუქტორული სისხლის სამართლის 
პროცესის სისტემების ზოგადი დახასიათება; სისხლის სამართლის საქმის განხილვის სტადიები. 
სისხლის საპროცესო სამართლის წყარეობი.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.21-22, 26-42.
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ.,  გვ. 

36-56

თემა  2.  სისხლის სამართლის საპროცესო კანონი და მისი მოქმედების ფარგლები

განსახილველი საკითხები:

სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის სტრუქტურა. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის 
მოქმედება დროში, სივრცეში და პირთა წრის მიმართ. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის 

განმარტება. ანალოგია სისხლის საპროცესო სამართალში. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 ამკ, მუხლები: 1-2, 10
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები: 626აპ-17; 293აპ-14
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ ვ. გელბახიაბი, მ. 

ნიკოლაიშვილი, ა. სილაგაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 13 ნოემბერი 2014
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები 

რ. მიქელაძე და გ. ბურჯანაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ 
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ.,  გვ. 

56–63;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.22-26.

2

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 3. სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპები

განსახილველი საკითხები:

სისხლისსამართლებრივი დევნის სახელმწიფო მონოპოლიის (ოფიციალურობის) პრინციპი; ბრალდების 
პრინციპი; კანონიერების და სასამართლოს დამოუკიდებლობის პრინციპი; სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დისკრეციულობის  პრინციპი; განმეორებითი დაკავების, ბრალის წაყენებისა და მსჯავრდების 
აკრძალვის პრინციპი; კანონიერი სასამართლოს პრინციპი, სწრაფი და სამართლიანი მართლმსაჯულების 
პრინციპი; ბრალის  წაყენება დასაბუთებული ვარაუდის საფუძველზე.

ძირითადი ლიტერატურა:

3 ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
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 ამკ, მუხლები 4-16
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება დავით ცინცქილაზე საქართველოს 

პარლამენტის წინააღმდეგ, 26 დეკემბერი, 2016
 მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის ევროპული სამართლის სახელმძღვანელო, FRA,GIZ,199-

211,241-255
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

63-89;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.70-83, 103-112,127-138

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 4. სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპები

განსახილველი საკითხები:

უდანაშაულობის და თავისუფლების პრეზუმფცია; სამართალწარმოების ენის პრინციპი, თანასწორობის 
და შეჯიბრებითობის პრონციპი, საქვეყნოობის პრინციპი; ზეპირობის პრინციპი; უშუალობის პრინციპი; 
მტკიცებულებების შინაგანი რწმენით შეფასების პრინციპი; თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრინციპი; 
პირადი ცხოვრების ხელშეუვალობის პრინციპი; პიროვნების ღირსების ხელშეუვალობის პრინციპი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

63-89;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ. 42-59, 61-70, 84-91, 98-103, 116-127;
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 3/1/608-609, 29 სექტემბერი 2015 

წელი

4

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 5. სისხლის სამართლის პროცესის სუბიექტები: სასამართლო, პროკურორი და გამომძიებელი
 
განსახილველი საკითხები:

მოსამართლის დამოუკიდებლობა, მოსამართლის მიუკერძოებლობა, სასამართლოების სისტემა და 
ორგანიზაცია, პირველი ინსტანციის სასამართლო, საგნობრივი განსჯადობა და სასამართლოს 
შემადგენლობა, ტერიტორიული განსჯადობა, მაგისტრატი მოსამართლე, ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო, სააპელაციო ინსტანციის სასამართლო, საკასაციო ინსტანციის სასამართლო. პროკურორის 
ფუნქცია სისხლის სამართლის პროცესში, პროკურორი როგორც გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი 
და სახელმწიფო ბრალმდებელი, პროკურატურის ორგანიზაცია, ვერტიკალური დაქვემდებარება და 
მითითების სავალდებულო ხასიათი, საპროკურორო ეთიკა. გამომძიებელი, გამოძიების ორგანოები, 
საგამოძიებო ქვემდებარეობა. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 ამკ, მუხლები 16-21
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.139-176;
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

89–122;
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 6. ბრალდებული და მისი ადვოკატი

განსახილველი საკითხები:
ბრალდებულის ცნება, პირის ბრალდებულად ცნობა, ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა, 
ადვოკატის როლი სისხლის სამართლის პროცესში, ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა, 
ადვოკატის ურთიერთობა ბრალდებულთან, ადვოკატის არჩევა და დანიშვნა, სავალდებულო დაცვა., 

ადვოკატთა ეთიკის საკითხები. 

ძირითადი ლიტერატურა:ლექცია (2 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 ამკ, მუხლები 26-34, 50
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.176-205; 
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

122-150
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
7
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ლექცია (2 სთ.)
თემა 7.  მოწმე და დაზარალებული, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე

განსახილველი საკითხები:
მოწმის ცნება, პროცესის სხვა მონაწილე, როგორც მოწმე, მოწმის ვალდებულებები და მოწმის 
ვალდებულებისგან გათავისუფლება, მოწმის უფლებები და მათი დაცვის პროცესუალური მექანიზმები, 
მოწმეთა სახეები. ჩვენების მიცემის  ვალდებულება. დუმილის უფლება.  დაზარალებულის ცნება, პირის 
დაზარალებულად ცნობა, დაზარალებულის სამართლებრივი მდგომარეობა. დაზარალებულის უფლება 
ინფორმაციაზე.
ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.205-226;
 ამკ, მუხლები 22-25
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე 

ხათუნა შუბითიზე საქარტველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები 

ხვია ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და შპს“ნიკანი’საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ

 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 
150-183;

 ლალიაშვილი თ., საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილი, თბილისი 2015 წ., 
გვ. 292-343;

სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
8-9 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

თემა 8. სისხლის სამართლის პროცესის სხვა მონაწილეები. აცილება და თვითაცილება

განსახილველი საკითხები:
ექსპერტი, თარჯიმანი, სასამართლოს მეგობარი (Amicus Curiae).  აცილება და თვითაცილება

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.)  საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.

 სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები
 შპს „ სამაუწყებლო კომპანია „ რუსთავი 2“ და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ, No. 16812/17;
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

183-196;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ. 227-243.
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სემინარი (2 სთ.) შუალედური წერითი გამოცდის შედგების განხილვა

თემა 9. შუამდგომლობა, საჩივარი, დაცვის ღონისძიებები, პასუხიმგებლობა წესრიგის  დარღვევისათვის. 
ზიანის ანაზღაურება

განსახილველი საკითხები:
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილის დაცვის სპეციალური ღონისძიებები.  საპროცესო ვადები, 
ხარჯები, შუამდგომლობა და საჩივარი, საპროცესო პასუხისმგებლობა სასამართლოში საპროცესო 

მოვალეობათა შეუსრულებლობისა და წესრიგის დარღვევისათვის. 

ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

196-200, 324-341;
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ. 227-243, 307-329.
 მ. ივანიძე, ნ. თოდუა, თ. ცქიტიშვილი, ი. ხერხეულიძე, ლ. ფაფიაშვილი, სანქციები სისხლის 

სამართალში, 2019
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება N ას-132202018 
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 10. მტკიცებულებები

განსახილველი საკითხები:
მტკიცებულებათა სახეები და კლასიფიკაცია; პრეიუდიცია; ნივთიერი მტკიცებულება; დოკუმენტის 
მტკიცებულებითი ძალა; დასაშვები და დაუშვებელი მტკიცებულებები.
ძირითადი ლიტერატურა:

12
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 
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200-224, 241-322; 
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.243-279.
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება „საქართველოს მოქალაქე მაია 

რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“, N2/2/579
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება N ას-1155-1101-2014

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

თემა 11. მტკიცების პროცესი

განსახილველი საკითხები:
მტკიცების საგანი; მტკიცებულებათა შეფასება; შესაძლო მტკიცებულებათა თაობაზე ინფორმაციის 
გაცვლა მხარეების მიერ; გადაწყვეტილება ნივთიერი მტკიცებულების შესახებ სისხლის სამართლის 
პროცესის დამთავრებამდე; გადაწყვეტილება ნივთიერი მტკიცებულების შესახებ სისხლის სამართლის 
პროცესის დამთავრებისას.

ძირითადი ლიტერატურა:
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს განჩინება საქმეზე „საქართველოს მოქალაქე მ. 

ხაინდრავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ“ 13 მაისი 2020;
 საქართველოს უზენაესი სასამარტლოს გადაწყვეტილებები: N 526აპ-14; 652აპ-15 
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ.274-307. 
 თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი 2014 წ., გვ. 

225-240 
 გოგიტიძე საქართველოს წინააღმდეგ
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სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

ლექცია (2 სთ.)

თემა 12.  საპროცესო იძულების ღონისძიებები

განსახილველი საკითხები:
საპროცესო იძულების ღონისძიების ცნება. სახეები. საპროცესო იძულების ღონისძიების გამოყენების 
წინაპირობები. მიყვანა, ბრალდებულის თანამდებობიდან გადაყენება,

ძირითადი ლიტერატურა:

14

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლები 149-150, 160-162
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა ჯგუფი, გიორგაძე, გ. 

(რედ.), თბილისი 2015 წ., გვ. 456-460, 468-472
 საქარტველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ საქართველოს მოქალაქე 

გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, N3/2/574
სემინარი (2 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 13. საპროცესო იძულების ღონისძიების სახეები

განსახილველი საკითხები: 
ჯარიმა, ქონებაზე ყადაღის დადება,  ბრალდებულისთვის პასპორტის, ნეიტრალური სამგზავრო 
დოკუმენტის მოქმედების შეჩერება, პირის მოთავსება სამედიცინო დაწესებულებაში

ძირითადი ლიტერატურა: 

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, მუხლები  151-158,163-165, 180-181
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ., 460-468, 472-478,531-

536
 გოგიტიძე საქართველოს წინააღმდეგ
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სემინარი (2 სთ.) შემაჯამებელი დისკუსია
16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი                                                                                       ლალი ფაფიაშვილი


