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სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები  სასწავლო კურსები - სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი), ინგლისური ენის ცოდნა

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 მტკიცებულებათა და მტკიცების, მტკიცებულებთა შეგროვების, 
გამოკვლევის, შეფასების, ფორმალური, მატერიალური, ფაქტობრივი მტკიცების ტვირთის ცნების, 
მტკიცების საგნის მარეგულირებელი სპეციალური ნორმების, მტკიცების საგნის ელემენტების, მთავარი 
ფაქტების, სამხილების, დამხმარე ფაქტების, მტკიცების საშუალებების, ასევე  სისხლის სამართლის 
პროცესში პრევენციული პოლიციის მიერ  მოპოვებულ მტკიცებულებათა სამრთლებრივი შეფასებისა და 
მათი დასაშვებობის ფარგლების შესახებ;

 გამოუმუშავოს მტკიცებასთან დაკავშირებული საპროცესო ნორმების ანალიზისა და პრაქტიკულ 
საქმიანობაში სწორად გამოყენების, მტკიცების პროცესში პრაქტიკული  პრობლემების 
იდენტიფიცირებისა და გადაჭრის, ასევე სისხლის სამართლის  საქმის გამოძიებისა და განხილვის დროს  
გამომძიებლის, პროკურორის, მოსამართლის, ადვოკატის კონკრეტულ უფლებამოსილებათა პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი.
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სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს სიღრმისეულ  ცოდნას  მტკიცებულებათა და 
მტკიცების, მტკიცებულებთა შეგროვების, გამოკვლევის, შეფასების, ფორმალური, მატერიალური, 
ფაქტობრივი მტკიცების ტვირთის ცნების, მტკიცების საგნის მარეგულირებელი სპეციალური ნორმების, 
მტკიცების საგნის ელემენტების, მთავარი ფაქტების, სამხილების, დამხმარე ფაქტების, მტკიცების 
საშუალებების, ასევე  სისხლის სამართლის პროცესში პრევენციული პოლიციის მიერ  მოპოვებულ 
მტკიცებულებათა სამრთლებრივი შეფასებისა და მათი დასაშვებობის ფარგლების შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება  მტკიცებულებათა შეფასებისას 
წამოჭრილი პროცესუალურ-სამართლებრივი პრობლემების გადაჭრის გზები.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად მტკიცებულებების მოპოვებას, წარდგენას და შეფასებას; 
 კანონის საფუძველზე მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე დევნის დაწყების, დევნის 

დაწყებაზე უარის თქმის, ბრალდების აღძვრის, საქმის წინასასამართლო სხდომაზე გადაცემის, საქმის 
სასამართლოსათვის არსებითად განსახილველად გადაცემის და საქმეზე კანონიერი, დასაბუთებული 
და სამართლიანი განაჩენის დადგენის შესახებ გადაწყვეტილებების მიღებას;

 მტკიცებულებათა მოპოვებისა და მისი გამოკვლევის კუთხით არსებული პრობლემების 
იდენტიფიცირებას;

 მტკიცებულებათა მოპოვების მიზნით საგამოძიებო და სხვა საპროცესო მოქმედებების წარმართვას;
 საგამოძიებო მოქმედებების წარმოებას, გამოძიების წარმოებისას პროცესის მონაწილეთა უფლებების 

დაცვას, მათთვის მათი მოვალეობების განმარტებას, გამოძიების დასრულებისას შემაჯამებელი 
გადაწყვეტილებების მიღებას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მტკიცებითი სამართლის მარეგულირებელი ნორმების ანალიზს და სამართლებრივად 
დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მტკიცებითი სამართლის საკითხებზე დებატებში ჩართვას, განსხვავებული აზრის გაგებას და 
იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის გადმოცემას.

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მტკიცებითი სამართლის 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.
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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 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, 



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

4

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

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 
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5

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.
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

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, თბილისი, 2015
 სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებისა და ტექსტის სტილისტიკური 

გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2015
 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015
 Imwinkelried Edward J., Blinka Daniel D., Evidentiary Foundations, 3rd ed., LexisNexis, 2016
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს ერთგვაროვანი პრაქტიკა სისხლის სამართლის საქმეებზე,2018

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები

I. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები:
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 608,609
 ზურაბ მიქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 22 იანვარი 2015
 საქართველოს მოქალაქე დავით ცინცქილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს მოქალაქე მაია რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ,  N579
 საქართველოს მოქალქე ტიტიკო ჩორგოლიანი საქარტველოს პარალმენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს მოქალაქე ნადია ხურციძე და დიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს მოქალაქეები ხვიჩა ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და 

შპს“ნიკანი’საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს მოქალაქე ხათუნა შუბითიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 განჩინება N1/14/1467
 ა(ა)იპ „მედიის განვითარების ფონდი“ და ა(ა)იპ „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი“ 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ.N1/4/693,857

II. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები: N 11აპ-18; 549აპ-17; 584აპ-17; 393აპ-17; N117აპ-
18, 424აპ-16, 561აპ-15; 626აპ-17; 453აპ-15, 60აპ-15,407აპ-18;526აპ-14;652აპ-16

III.ადამიანის უფლებატა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებები:
 ქადაგიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ოჩელნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ
 მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ჭოხონელიძე საქართველოს წინააღმდეგ
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ნორმატიული აქტები

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
 საქართველოს კონსტიტუცია (1995 წლიs 24 აგვისტო);
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი.
 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, 2015 წლის 12 ივნისი
 საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის ორგანული კანონი;
 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 2018 წლის 21 ივლისის კანონი
 საჯარო სამართლის იურიდიული პირის- საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ, 

2017წლის 22 მარტის კანონი
 ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 30 აპრილის კანონი;
 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონი, 
 პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს 2008 წლის 21 ოქტომბრის კანონი
 ადვოკატთა შესახებ“ საქართველოს 2001 წლის 20 ივნისის კანონი; 
 „პოლიციის შესახებ“ საქართველოს 2013 წლის 4 ოქტომბრის კანონი;
 კონვენცია ბავშვის უფლებების შესახებ (1989 წლის 20 ნოემბერი)

დამატებითი ლიტერატურა

 ტრექსელი შ., ადამიანის უფლებები სისხლის სამართლის პროცესში, თბ., 2009.
 Best Arthur, Evidence, 9th ed., Wolter Kluwers, 2015
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., WADSWORTH, 2013
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 10th ed., 2009
 Keane, The Modern Law of Evidence,  2010
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012
 ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( რედ: 

გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019
 დაცვი მხარის მიერ მტკიცებულებათა მოპოვება, სიფა, 2016
 ბ. ბოხაშვილი, კ. კორკელია, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფოს 

ვალდებულებები, 2017წ
 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები სისხლის 

სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016წ.

ინტერნეტ-რესურსები

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებები:
www.constcourt.ge
 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები
www.supremecourt.ge
 ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების საძიებო სისტემა
www.hudoc.echr.coe.int
 საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
www.matsne.gov.ge
  

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.

http://www.constcourt.ge/
http://www.supremecourt.ge/
http://www.hudoc.echr.coe.int/
http://www.matsne.gov.ge/


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

7

მე-16-მე-19 კვირა     3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა
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სასწავლო კურსის შინაარსი  
კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსიშინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალური შეფასება

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

თემა 1. მტკიცებითი სამართლის არსი. 

განსახილველი საკითხები:
მტკიცებითი სამართლის არსი. მტკიცებითი სამართლის ჩამოყალიბება საქართველოში და აშშ-ში. 

ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 
სისხლის სამართლის პროცესში, 2016 წ., გვ. 42-63

 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015, 3-21

თემა 2. მტკიცებულებათა მოპოვება 

განსახილველი საკითხები:
მტკიცებულებათა მოპოვების წესი და ფორმები. საპროცესო და საგამოძიებო მოქმედებები. 
მტკიცებულებათა მოპოვების შესახებ შუამდგომლობა. შუამდგომლობის გადაწყვეტის წესი. 
შუამდგომლობის უფლების ბოროტად გამოყენება. შუამდგომლობის განმეორებითი დაყენება. 
მტკიცებულების მოპოვების შესაძლებლობა სასამართლო სტადიებზე. სასამართლოს როლი 
მტკიცებულებების მოპოვებისას  სასამართლომდელ და სასამართლო განხილვის სტადიებზე). 
ტექნიკური საშუალებების გამოყენება მტკიცებულებათა მოსაპოვებლად.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ. 111-143; 
152-173;

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), თბ., 2013;
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015,1-19
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012,1-12
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013,351

2

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

თემა 3. მტკიცებულების სახეები. პრეიუდიცია, პრეზუმფციები. 

განსახილველი საკითხები:
პირდაპირი და გარემოებითი მტკიცებულებები. პირდაპირი და ირიბი მტკიცებულებების ცნება. 
პირდაპირი და ირიბი მტკიცებულების დანიშნულება და გამოყენება. პრეიუდიცია, პრეზუმფციები და 
ვარაუდები, პრეზუმფციების სახეები. სამართლის და ფაქტის პრეზუმფციები,  სამართლებრივი 
პრეზუმფციების მტკიცებულებით მნიშვნელობა. პრეზუმფციების გამოყენების წესი. პრეიუდიციის 
სახეები. სასამართლო აქტების მტკიცებულებითი მნიშვნელობა.უდავოდ ცნობილი ფაქტების შეფასება
ძირითადი ლიტერატურა:ლექცია (1 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ., 251-255
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 

379-407
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015, 145-198
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015,227-238
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013, 78-112,144-147

3

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

4
ლექცია (1 სთ.)

თემა 4.  მტკიცებულების დასაშვეობა. დაუშვებელი მტკიცებულებები

განსახილველი საკითხები:
დაუშვებელი მტკიცბულების  მნიშნელობა. დაუშვებელი მტკიცებულების სახეები, დაუშვებელი 
მტკიცებულება- მოპოვების ხერხის უკანონობის გამო ე.წ. მოწამლული ხის ნაყოფი, კერძო პირის მიერ 
უკანონოდ ანდა კანონით დადგენილი ფორმის დაუცველად მოპოვებული მოპოვებული ინფორმაცია, „ 
ნაპოვნი“ ობიექტი, საგანი, მტკიცებულების დაუშვებლობა მოპოვების ხერხის, ფორმის, წყაროს ან ე.წ. 
დამაგრების უკანონობის გამო, მხარეებს შორის მტკიცებულების გაცვლის ვალდებულება, დაუშვებელი 
მტკიცებულების დასაშვებობის საკითხის გადაწყვეტა მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე. დაუშვებლი 
მტკიცებულებების გამოყენების საკითხი გამამრთლებელი განაჩენის დადგენისას.სსსკ 83-ე მუხლის 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
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დაუცველად წარმოდგენილი მტკიცებულების ბედი. დასაშვებად ცნობილი მტკკიცებულების 
დაუშვებლად ცნობის პრობლემა. ერთმანეთის არგუმენტების ცოდნის უფლება, სსსკ 83-ე მუხლის 
არსებითი და ფორმალური დარღვევა

ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ.,243-251
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 

302-332, 345-352
 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ. 204-223;
 ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( 

რედ: გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019,  379-407
 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 

სისხლის სამართლის პროცესში, 2016წ., 28-40, 106-114, 117-119, 127-132
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012 ,210-232

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

თემა 5.  ბრალდებული

განსახილველი საკითხები:
ბრალდებულის მიერ მტკიცებულებთ მოპოვება.  ბრალდებულის გამოკითხვა. ბრალდებულის ჩვენება 
და ჭეშმარიტების დადგენის პრინციპი. აღიარებითი ჩვენება. ბრალდებულის დეპონირებული ჩვენების 
გამოყენება სასამართლოში. მტკიცებულების ხელმისაწვდომობა გამოძიების და საქმის არსებითად 
განხილვის ეტაპამდე, საქმის მასალების გასაიდუმლოება, სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი 
მამხილებელი მტკიცებულების გაცნობა, თვითინკრიმინაციისგან დაცვის გარანტია.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ.,255-258
 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ.227-275;
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 

392-401
 ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( 

რედ: გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019,   295-318
 ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები სისხლის სამართლის 

პროცესში, 2016წ., 102-105
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012 ,150-209
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 6. მოწმე, მისი სამართლებრივი მდგომარეობა, მოწმის ჩვენების შეფასება

განსახილველი საკითხები:
მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს მოწმე, მოწმედ ცნობის წესი, მოწმის სახეები, 
კონფიდენტის მოწმედ დაკითხვის წესი და ჩვენების შეფასების პრობლემები. ნდობით აღჭურვილი 
პირების ჩვენებათა სამართლებრივი შეფასება; ანონიმური მოწმეები და ე.წ. absent მოწმეები,ჰიპნოზის 
ქვეშ მიცემული ინფორმაციის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა, მოწყვლად მდგომარეობაში მყოფი 
მოწმის ჩვენების მნიშვნელობა, მოწმის სანდოობა და კომპეტენტურობა,მოწმის უარი ჩვენების მიცემაზე.  
მოწმის ჩვენების მტკიცებულებითი მნიშვნელობა. მოწმის პირდაპირი და ჯვარედინი დაკითხვა.  მოწმის 
იმპიჩმენტი. მოწმის დაცვა. მოწმის მიერ ჩვენებისასამართლოში  შეცვლისას/ დუმილის უფლების 
გამოყენებისას მოწმის მიერ ამოცნობის, საგამოზიებო ექსპერიმენტის ოქმის მტკიცებულებითი 
მნიშვნელობა, არსებით სასამართლო სხდომაზე მოწმის ჩვენების გამოქვეყნება, მოწმის ჩვენების 
თანმიმდევრულობის შეფასების კრიტერიუმები, რა შემტხვევაში ითვლება მოწმის ჩვენება 
არათანმიმდევრულად. არსებითი წინააღმდეგობა v. უზუსტობები, პოლიციელების ჩვენებების 
მტკიცებულებითი მნიშვნელობა, თანაბრალდებულთა ჩვენებების იმპიჩმენტი

ძირითადი ლიტერატურა:

6 ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ.,258-264
 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ.188-199;
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 

275-295
 ქადაგიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
 ოჩელნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ
 მიქიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები: N117აპ-18, 424აპ-16, 561აპ-15; 626აპ-17; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
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393აპ-17
 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 

სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016წ., 120-127
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015, 247-351
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012 ,67-150
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015,143-178
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013,113-142

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

ლექცია (1 სთ.) თემა 7. ირიბი ჩვენება 

გგანსახილველი საკითხები:
ირიბი ჩვენების გამოყენების არსი. ირიბი ჩვენების მტკიცებულებითი მნიშვნელობა და რისკები, ირიბი 
ჩვენების მნიშვნელობა სპეციფიკურ საქმეებზე [სექსუალური ძალადობა, მცირეწლოვნების და უმწეო 
მდგომარეობაში მყოფის მიმართ ჩადენილი დანაშაულის საქმეებზე, მომაკვდავის მიერ მიწოდებული 
ინფორმაცია და ა.შ.], ირიბი ჩვენება როგორც ერთადერთი მტკიცებულება, ირიბი ჩვენების დასაშვეობის 
წინაპირობები, ირიბი ჩვენების გამოყენება აშშ-ში.
ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ.,264-267
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე ზ. მიქაძე საქართველოს 

წინააღმდეგ. 22იანვარი 2015წ;

 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 

სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016, 114-117
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015,479-534
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012 ,290-334
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015, 63-142
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013,177-216

7

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
8-9 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

თემა 8. პრივილეგიები

განსახილველი საკითხები:
თვითინკრიმინაციისგან დაცვის პრივილეგია; ადვოკატ-კლიენტის, ექიმი-პაციენტის, სასულიერო პირი-
მრევლის, ჟურნალისტი-წყარო, კონფიდენტი- გამოძიების ორგანო, სახელმწიფო საიდუმლოების, 
კომერციული საიდუმლოების და სამსახურებრივ მოვალეობებთან დაკავშირებული გაუმჟღავნებლობის 
ვალდებულება

ძირითადი ლიტერატურა:

10
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები, 2015წ.,280-282
 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ.111-135
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015, 191-212

თემა 9.  ექსპერტი. დაზარალებული

განსახილველი საკითხები:
ექსპერტის ცნება. საექსპერტი დასკვნის სახეები: საექსპერტო კვლევის შედეგები და პირადი 
გამოცდილების განზოგადების შედეგი, ექსპერტის ჩვენების დასაშვეობის წინაპირობები, ექსპერტის 
დასკვნის მოპოვების ხერხები, ექსპერტის იმპიჩმენტი, ექსპერტის შერჩევის წესი.  ექსპერტის აცილების 
საფუძვლები. ექსპერტიზის დანიშვნა. ექსპერტიზის დანიშვნა დაცვის მხარის მიერ.  საექსპერტო 
დასკვნის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა
დაზარალებულის როლი სამართალწარმოებაში. უფლება საქმის მასალების გაცნობა, მტკიცებულების 
დამოუკიდებლად მოპოვებაზე და სასამართლოში წარდგენაზე.

ძირითადი ლიტერატურა:

11
ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), თბ., 2013, გვ. 
378-396;

 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 
295-302; 407-424

 ჯ. მაკბრაიდი, ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, 2012, 276-285

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034


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

11

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „ხათუნა შუბითიზე 
საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ , 30 სექტემბერი 2016წ

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქეები 
ხვია ყირმიზაშვილი, გია ფაცურია და გვანცა გაგნიაშვილი და შპს“ნიკანი’საქართველოს პარლამენტის 
წინააღმდეგ

 ევროპული და საერთაშორისო სამართლის ზეგავლენა ქართულ სისხლის საპროცესო სამართალზე"( 
რედ: გ. თუმანიშვილი., ბ. ჯიშკარიანი, ე. შრამი) , 2019,  318-333

 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 
სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016

 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015,-415-478; 635-680
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015, 179-190    
 Doak J., McGourlay Cl., Evidence in Context, 3rd ed., 2012, 335-356

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

თემა 10. პიროვნული, ანატომიური და ბიოლოგიური მტკიცებულებები

განსახილველი საკითხები:
სხეულის გამოკვლევა. ნიმუშის აღება. გენეტიკური ანალიზი. ფსიქიური ჯანმრთელობის მდგომარეობის 
გამოკვლევა.ნარკოტიკურ და ალკოჰოლურ თრობაზე პირის შემოწმება v. თვითინკრიმინაციისგან დაცვა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)
 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), თბ., 2013, გვ. 

397-401;
სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებისა და ტექსტის სტილისტიკური 
გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2015

 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 
სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 11.  ნივთიერი მტკიცებულება 

განსახილველი საკითხები:
ნივთიერი მტკიცებულება. ნვთიერი მტკიცებულების სახეები. ე.წ. სპეციალური კონტროლის ფარგლებში 
მოპოვებული საგნის/ობიექტის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა; აეროპორტში, დაცულ ობიექტებში 
ჩხრეკის შედეგად მოპოვებული საგნის მტკიცებულებითი მნიშვენელობა, საპოლიციო კონტროლის 
ფარგლებში მოპოვებული ობიქტების მტკიცებულებით მნიშვნელობა, საგნები, ობიექტები, ჩანაწერები, 
თვალსაჩინოების მასალები, გამოკვლევის შედეგები, მაკეტები, მოდელები, დიაგრამები, სასამართლო 
ჩანაწერები. ნივთიერი მტკიცებულების დასაშვეობის კრიტერიუმები. ე.წ. საუკეთესო მტკიცებულების 
წესი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 მაკბრაიდი ჯ., ადამიანის უფლებები და სისხლის სამართლის პროცესი, თბილისი, 2011 წ., გვ.111-135
 ავტორთა კოლექტივი, საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი), თბ., 2013, გვ. 

361-367
 სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებისა და ტექსტის სტილისტიკური 

გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2015
 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 

სისხლის სამართლის პროცესში, თბილისი, 2016
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015, 577-634
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013,263-284
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

ლექცია (1 სთ.)

თემა 12.  დოკუმენტი

განსახილველი საკითხები:
დოკუმენტის მტკიცებულებითი მნიშვნელობა, ოკუმენტის დასაშვეობა, დოკუმენტის ავთენტიკურობა 
და შეუნაცვლებადობა. თვითავთენტიკურობა, ავთენტიკურობის დადგენის ხერხები, ნაწარმოების 
მტკიცებულება, დოკუმენტის ორმაგი მტკიცებულებითი მნიშვნელობა, შეუნაცვლებადობა. 
დოკუმენტები და ტექნიკური ჩანაწერები. აუდიო-ვიდეო ჩანაწერების, გრაფიკების, გრაფიკული 
გამოსახულებების მტკიცებულებითი მნიშვნელობა

ძირითადი ლიტერატურა:

14

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებისა და ტექსტის სტილისტიკური 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034


ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი
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გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2015
 ჩომახაშვილი ქ., თომაშვილი თ., ძებნიაური გ., ოსეფაშვილი ს., პატარიძე მ., მტკიცებულებები 

სისხლის სამართლის პროცესში, 201წ. 24-25
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed., 2015, 535-576
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013, 457-505
 Best  Arthur, Evidence, 9th ed., 2015, 213-226

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 13. მტკიცების ტვირთი. მტკიცებულების შეფასება . მტკიცებულების მოპოვება

განსახილველი საკითხები:
მტკიცების ტვირთი, მტკიცების სტანდარტები: გონივრული ეჭვი, დასაბუთებული ვარაუდი, 
ალბათობის მაღალი ხარისხი, გონივრულ ეჭვს მიღმა სტანდარტი. მტკიცებულების რელევანტურობა, 
სარწმუნოობა და კანონიერება. რელევანტური მტკიცებულების დაუშველად ცნობა.

ძირითადი ლიტერატურა:

15
ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

 საქართველოს უზენაესი სასამარტლოს გადაწყვეტილებები: N 11აპ-18; 549აპ-17; 584აპ-17; 393აპ-17; 
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე“ ზურაბ მიქაძე 

საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ, 22 იანვარი 2015
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება N 608,609
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე 

დავით ცინცქილაძე საქარტველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე მაია 

რობაქიზე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ,  N579
 J. McBride, Human rights and criminal procedure, the case law of the European court of human rights, 2nd ed.2018, 

145-188,  263-275
 სისხლის სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმის, მისი დასაბუთებისა და ტექსტის სტილისტიკური 

გამართულობის თაობაზე, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2015
 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე, საქართველოს მოქალქე 

ტიტიკო ჩორგოლიანი საქარტველოს პარალმენტის წინააღმდეგ
 საქართველოს საკოსნტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს მოქალაქე 

ნადია ხურციძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
 Ingram Jefferson, Criminal Evidence, 12th ed.,2015, 48-81,199-247
 Gardner Th., Anderson T., Criminal Evidence, 8th ed., 2013,37-66

16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი                                                           ლალი ფაფიაშვილი

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90034

