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კრედიტები 5
საათების საერთო რაოდენობა 125

საკონტაქტო საათები: 56 
ლექცია 26

სემინარი 26

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 4 

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი მუშაობის საათები 69

სასწავლო კურსის მიზანი და სწავლის შედეგები

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 მისცეს სიღრმისეული ცოდნა სასამართლო ხელისუფლების, სასამართლოში სამოქალაქო საქმის აღძვრის, 
სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების,  სასამართლოს მიერ სამოქალაქო 
პროცესის მონაწილეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფის,  სასამართლოს მთავარი სხდომის წარმოების, 
უდავო წარმოების, სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული განხილვის თავისებურების, ცალკეულ საქმეთა 
განხილვის თავისებურების, პირველი ინსტანციის სასამათლოს დადგენილებების, დაუსწრებელი 
გადაწყვეტილების, კერძო საჩივარის, ასევე  საკასაციო და სააპელაციო სასამართლოში საქმის განხილვის 
თავისებურებების შესახებ;

 გამოუმუშავოს შეძენილი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების, ასევე სამოქალაქო სამართალწარმოებისას  
იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლების  დაცვითა და სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, 
სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების გათვალისწინებით მოქმედების უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტი: 

(A) აღწერს საერთო სასამართლოების სისტემას, სამოქალაქო საქმის აღძვრის სტადიის მნიშვნელობას, 
სარჩელის (განცხადების) შეტანის წესსა და მისი დაუცველობის შედეგებს, სარჩელის მიღებაზე უარის 
თქმის საფუძვლებს, სამოქალაქო საქმის აღძვრის სამართლებრივ შედეგებს, სასამართლოს მთავარ 
სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების სტადიის მიზნებსა და მნიშვნელობას, სამოქალაქო 
საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განხილვის სტადიის მნიშვნელობას, უდავო წარმოების არსს, 
სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული განხილვის თავისებურებებს, ცალკეულ საქმეთა განხილვის 
თავისებურებებს, სასამართლოს დადგენილებათა სახეებს, დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 
მნიშვნელობას, სააპელაციო საჩივრის სუბიექტს და ობიექტს, კერძო საჩივრის სუბიექტს და ობიექტს, 
ასევე საქმის წარმოების განახლების სახეებსა და საფუძველს;

(B) განსაზღვრავს სამოქალაქოსამართლებრივი დავების წარმოშობის ძირითად მახასიათებლებსა და  მათი 
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გადაწყვეტის გზებს;
(C) ხსნის სამოქალაქო საქმეთა სასამართლოში განხილვის არსა და მნიშვნელობას.

უნარი

სტუდენტი:

(D) აანალიზებს სამოქალაქო სამართალთალწარმოების მარეგულირებელ საპროცესო ნორმებს, აღნიშნულ 
სფეროში კონკრეტული შემთხვევის (კაზუსის) ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის, შეფასებისა და 
გადაწყვეტის მიზნით;

(E) მოიძიებს და გამოარჩევს სამოქალაქო სამართალთალწარმოებასთან დაკავშირებულ საჭირო 
ინფორმაციას, მათ შორის, სამართლის წყაროებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, სასამართლო 
პრაქტიკას, სამეცნიერო სიახლეებს სამოქალაქოსამართლებრივ დავებში საკუთარი პოზიციების 
დასაბუთებისა და  კონკრეტული იურიდიული მოქმედებების განხორციელების მიზნით;

(F) შეიმუშავებს საპროცესო დოკუმენტების (სარჩელი, საჩივარი, გადაწყვეტილება, სააპელაციო და 
საკასაციო საჩივარი და სხვა) პროექტებს, ასევე სამოქალაქო დავის გადაწყვეტის სტრატეგიასა და 
ტაქტიკას;

(G) ამოიცნობს სამოქალაქო სამართალთალწარმოების სფეროში არსებულ სამართლებრივ პრობლემებს, 
სამართლის მეთოდების გამოყენებით შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის გზებს და იურიდიული 
ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ასაბუთებს საკუთარ პოზიციებს/დასკვნებს, ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით.

პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა

სტუდენტი:

(H) ავლენს სამოქალაქო სამართალთალწარმოების სფეროში საკუთარი ცოდნის დამოუკიდებლად 
განახლების უნარს;

(I) მონაწილეობს სამოქალაქო სამართალწარმოებაში იურისტის ეთიკური სტანდარტებისა და 
სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების 
გათვალისწინებით.

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები

სწავლებისა და სწავლის 
მეთოდები და აქტივობები

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

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

შეფასების სისტემა: შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

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

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

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია  დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი  გა-
მოცდა სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით 
დააგროვილი აქვს შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (26 ქულა). 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს 15 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად 
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ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 15  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების მაქსიმალური ქულის (30 
ქულა)  გათვალისწინებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
დადებითი შეფასება
A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა
B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა
E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა
უარყოფითი შეფასება

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

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

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

შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 70 

ზეპირი გამოკითხვა 10 3 30
იმიტირებული სასამართლო პროცესი 1 10 10
შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
დასკვნითი შეფასება 30 
დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 30 30 

სულ 100 
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

ზეპირი გამოკითხვა
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 გამოკითხვის შეფასების მეთოდებია: კითხვა-პასუხი, მოხსენებება, დისკუსიაში მონაწილეობა.
ქულა კითხვა-პასუხის, მოხსენებების, დისკუსიაში მონაწილეობის 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

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

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

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

იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის შეფასების კრიტერიუმები
ქულა ა. მატერიალური, საპროცესო და ეთიკური ნორმების  ცოდნა  

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

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

ქულა გ. ვერბალური კომუნიკაციის, მათ შორის სამართლებრივი მსჯელობა
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3  
გამოსვლები არგუმენტირებულია, სტუდენტის პოზიცია გამყარებულია შესაბამისი სამართლებრივი მსჯელობით. იგი კარგად 
ფლობს   იურიდიულ ტერმინოლოგიას.

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

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

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

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

შუალედური  წერითი  გამოცდის  შეფასების მეთოდებია: თეორიული საკითხი, კაზუსი, პრაქტიკული დავალება. შუალედური  წერითი  
გამოცდა მოიცავს 1 თეორიულ საკითხს, 1 კაზუსს და 1 პრაქტიკული დავალებას. შუალედური  წერითი  გამოცდასას თეორიული საკითხი 
ფასდება 10 ქულით,  კაზუსი - 10 ქულით, პრაქტიკული დავალება - 10  ქულით.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდა
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა ტარდება მე-16-მე-19 
სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

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

ქულა პრაქტიკული დავალების შეფასების კრიტერიუმები

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

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

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

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

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

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

9-10 

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

7-8 

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

5-6 

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი არასრულყოფილი. სტუდენტი  დამაკმაყოფილებელად ფლობს 
თეორიულ მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, 
იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.
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3-4  

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

1-2  

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

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

სასწავლო ლიტერატურა

ძირითადი ლიტერატურა
 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი,  თბ., 2015.
 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები), თბ; 2012.

ნორმატიული აქტები
 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
 „საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს 2009 წლის 4 დეკემბრის ორგანული კანონი.

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

დამატებითი ლიტერატურა

     მ.თოდუა, ზ.ძლიერიშვილი, დ.ბერეკაშვილი, თ.ხაჟომია, მ.ბაქრაძე, თ.თოდრია, ს.ჩხაიძე, სასამართლო 
გადაწყვეტილების სტრუქტურა პირველ და მეორე ინსტანციაში,  GIZ, თბილისი, 2020.
 სარჩელის/ გადაწყვეტილების აღსრულების უზრუნველყოფა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

პრაქტიკაში, 2020, www.supremecourt.ge
 შ.შმიტი, კ.შულცი, მომრიგებელი მოსამართლე, GIZ, 2019, lawlibrary. ihfo.ge
 თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი,  მეორე გამოცემა, თბ., 2007.
 ჰ. ბოელინგი, ლ.ჭანტურია, სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა, 

თბ., 2004.
 ზ. ძლიერიშვილი, უდავო წარმოება თბ., 2000.
 ზ. ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, თბ., 2007.
 თ. ლილუაშვილი,  სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ., 2005.
 თ.თოდრია,  ფაქტობრივი გარემოებების მნიშვნელობა საკასაციო სასამართლოში, თბ., 2011.
 ვ. ხრუსტალი, კასაცია სამოქალაქო სამართალწარმოებაში, თბ., 2004.

ინტერნეტ რესურსები

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, პრაქტიკული რეკომენდაციები სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 
საკითხებზე საერთო სასამართლოების მოსამართლეთათვის, თბ.,   2010; ინტერნეტ რესურსი: 
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/Praqtikulirekomendacebi6-12-2010.pdf

 საქართველოს უზენაესი სასამართლო, რეკომენდაციები და სამოქალაქო სამართლის საკითხებზე 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა, თბ., 2011. ინტერნეტ რესურსი:
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/rekomenda-samoqadmin.pdf
www.supremecourt.ge   www.constcourt.ge

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29962
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676
http://www.supremecourt.ge/
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/Praqtikulirekomendacebi6-12-2010.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/rekomenda-samoqadmin.pdf
http://www.supremecourt.ge/
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სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირის N სწავლების მეთოდი ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის და ა.შ. თემა

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

თემა 1. საქმის აღძვრა სასამართლოში

განსახილველი საკითხები:

სამოქალაქო საქმის აღძვრის სტადიის არსი და მნიშვნელობა. პირველი ინსტანციის სასამართლოში 
საქმის აღძვრა სარჩელის ან განცხადების შეტანით. სამოქალაქო საქმის აღძვრის სამართლებრივი 
შედეგები.  სარჩელისაგან მოპასუხის თავდაცვის საშუალებები. სარჩელის უზრუნველყოფა.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი,  თბ., 2015, გვ. 362-
396.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.
თემა 2. საქმის მომზადება სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად

განსახილველი საკითხები:

სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების სტადიის მიზნები და 
მნიშვნელობა. სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების მიზნით 
მოსამართლის მიერ შესრულებული მოქმედებების შინაარსი. მოსამზადებელი სხდომის დანიშვნა. 
სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად საქმის დანიშვნის წესი. სასამართლოს მთავარ 
სხდომაზე განსახილველად საქმის მომზადების სტადიაზე საქმის წარმოების დამთავრება. 
სასამართლოს მიერ სამოქალაქო პროცესის მონაწილეთა ინფორმაციული უზრუნველყოფა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 410-
430.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

2

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: საქმის აღძვრა სასამართლოში.
თემა 3. სასამართლოს მთავარი სხდომა

განსახილველი საკითხები:

სამოქალაქო საქმის სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განხილვის სტადიის ცნება და მნიშვნელობა. 
სასამართლოს მთავარი სხდომის ჩატარების წესი. სასამართლოს მთავარი სხდომის შემადგენელი 
ნაწილები. საქმის განხილვის დამთავრება გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე (საქმის წარმოების 
შეწყვეტა და სარჩელის განუხილველად დატოვება).
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 432-
458.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

3

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: საქმის მომზადება სასამართლოს მთავარ სხდომაზე განსახილველად.

4 ლექცია (2სთ.)

თემა  4.  საქმის განხილვის დამთავრება გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე. 

განსახილველი საკითხები:
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საქმის წარმოების შეწყვეტა. სარცელის განუხილველად დატოვება. საქმის  წარმოების შეჩერება.
ძირითადი ლიტერატურა:
 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 458-

472.
 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: სასამართლოს მთავარი სხდომა.
თემა 5. უდავო წარმოება

განსახილველი საკითხები:

უდავო წარმოების არსი. სასამართლო მიერ უდავო წარმოების წესით განსახილველი საქმეები. 
იურდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტების დადგენა. ფიზიკური პირის უგზო-უკვლოდ და 
დაკარგულად აღიარება და გარდაცვლილად გამოცხადება. ქონების უპატრონოდ ცნობა. შვილად 
აყვანა. დაკარგულ ან განადგურებულ საწარმდგენო ფასიან ქაღალდსა და საორდერო ფასიან 
ქაღალდზე უფლების აღდგენა. ბავშვის მიტოვებულად აღიარება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 472-
513.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

5

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე:  საქმის განხილვის დამთავრება გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე.
თემა 6. სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული განხივლის თავისებურებანი

განსახილველი საკითხები:

გამარტივებული წარმოების არსი. გამარტივებული წარმოების სახეები. თამასუქისა და ჩეკის 
თაობაზე აღძრული სარჩელების განხილვის გამარტივებული წესი. დავალიანების გადახდევინების 
შესახებ საქმის განხილვის გამარტივებული წესი. ლიზინგის საგნის გამცემის მფლობელობაში 
ლიზინგის საგნის დაბრუნების თაობაზე საქმის განხილვის გამარტვივებული წესი. ცალკეული 
დელიქტით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების შესახებ საქმის განხილვის გამარტივებული წესი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 513-
542.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

6

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: უდავო წარმოება.
თემა 7. ცალკეულ საქმეთა განხილვის თავისებურებანი

განსახილველი საკითხები:

საქორწინო-საოჯახო ურთიერთობებიდან წარმოშობილ საქმეთა განხილვის თავისებურებანი. 
არამართლზომიერად გადაადგილებული ან არამართლზომიერად დაკავებული ბავშვის 
დაბრუნებასთან დაკავშირებულ საქმეთა განხილვის თავისებურებანი, უფლების წარმოება 
რეკეტული ქონების, თანამდებობის პირის, ქურდული სამყაროს წევრის, ადამიანით მოვაჭრის, 
ნარკოტიკული საშუალების გავრცელების ხელშემწყობის ან საქართველოს სსკ-ის 194-ე მუხლის მე-3 
ნაწილის „გ“ ქვეპუნქტით მსჯავრდებული პირის ქონების ჩამორთმევასა და სახელმწიფოსათვის 
გადაცემასთან დაკავშირებით. წარმოება პირის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აკრძალული 
ეკონომიკური საქმიანობის განხორცილებისათვის მსჯავრდებულ პირთან დაკავშირებულ პირად 
ცნობის თაობაზე საქმის განხილვასთნ დაკავშირებით. სამართალწარმოება დისკრიმინაციასთან 
დაკავშირებულ საქმეებზე. პირის შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება და მხარდამჭერის მიმღებად 
ცნობა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 542-
585.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

7

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული განხივლის თავისებურებანი.

8-9
შუალედური

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

თემა 8.  პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებები

განსახილველი საკითხები:

სასამართლოს დადგენილებათა ცნება და სახეები. სასამართლო გადაწყვეტილების არსი და 
მნიშვნელობა. მოთხოვნები, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სასამართლო გადაწყვეტილება. 
სასამართლო გადაწყვეტილებაში ნაკლოვანებათა აღმოფხვრა. დამატებითი გადაწყვეტილება. 
გადაწყვეტილების განმარტება. სასამართლო გადაწყვეტილების შინაარსი. სასამართლო 
გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა. 
ძირითადი ლიტერატურა:

10
ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 585-



                                                                                          8

632.
 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

სემინარი (2 სთ.) შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა
თემა 9. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება

განსახილველი საკითხები:

დაუსწრებელი გადაწყვეტილების არსი და მნიშვნელობა. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 
გამოტანის პირობები და წესი. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების შინაარსი. დაუსწრებელი 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება. სასამართლოს უფლებამოსილება დაუსწრებელი გადაწყვეტილების 
გადასინჯვისას. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 632-
649.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

11

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებები.
თემა 10. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სააპელაციო სასამართლოში

განსახილველი საკითხები:

სააპელაციო საჩივრის სუბიექტი და ობიექტი; სააპელაციო საჩივრის წარმოებაში მიღება; 
შეგებებული სააპელაციო საჩივარი; საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე;  
საუარესოდ შემობრუნების დაუშვებლობა; სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება და 
განჩინება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 649-
679.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

12

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.
თემა 11. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა საკასაციო სასამართლოში

განსახილველი საკითხები:

კასაციის იურიდიული ბუნება და მიზანი; საკასაციო საჩივრის სუბიექტი და ობიექტი;  საკასაციო 
საჩივრის წარმოებაში მიღებისა და დასაშვებობის წინაპირობები; შეგებებული საკასაციო საჩივარი; 
საუარესოდ შემობრუნების დაუშვებლობა; საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება  და განჩინება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 679- 
719.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

13

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სააპელაციო სასამართლოში.
თემა 12. კერძო საჩივარი. 

განსახილველი საკითხები:

კერძო საჩივრის ცნება, სუბიექტი და ობიექტი; კერძო საჩივრის განხილვის თავისებურებანი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 719-
728.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

14

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: სამოქალაქო საქმეთა განხილვა საკასაციო სასამართლოში.
თემა 13.  საქმის წარმოების განახლების თავისებურებანი

განსახილველი საკითხები:

საქმის წარმოების განახლების სახეები და საფუძველი; კანონიერ ძალასი შესული სასამართლო 
გადაწყვეტილების ბათილად ცნობის საფუძვლები; ახლადაღმოჩენილი გარემოებები, როგორც საქმის 
წარმოების განახლების საფუძველი.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი,   საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, თბ.,  2015, გვ. 727-
762.

 ზ. ძლიერიშვილი სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და ტესტები),  თბ., 2012.

15

სემინარი (4 სთ.) იმიტირებული სასამართლო პროცესში მონაწილეობა

16-19
დასკვნითი

გამოცდა (2 სთ)
მოსამზადებელი მასალა - სემესტრის განმავლობაში განვლილი საკითხები

სილაბუსის ავტორი                                                                                  ზურაბ ძლიერიშვილი


