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იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ 

2017 წლის განმავლობაში განხორციელებული  სასწავლო ღონისძიებების 

სტატისტიკური მაჩვენებელი 
 

1. იუსტიციის მსმენელთა მომზადების პროგრამა 

იუსტიციის მსმენელთა მე-13 ჯგუფი (2016 წლის 21 ნოემბერი – 2017 წლის 21 სექტემბერი) 

2017 წელს, სამოსამართლო კანდიდატების მომზადების პროგრამა დაასრულა, იუსტიციის 

მსმენელთა მე-13 ჯგუფის 21-მა იუსტიციის მსმენელმა.  

 6-თვიან სწავლებას დაექვემდებარა 6 მსმენელი (2016 წლის 21 ნოემბერი-2017 წლის 21 

მაისი);  

  10-თვიან სწავლებას დაექვემდებარა 15 მსმენელი (2016 წლის 21 ნოემბერი-2017 წლის 21 

სექტემბერი). 

 

2.  მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამა 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ განხორციელდა 92 ტრენინგი, რომელშიც 

ჯამურად მონაწილეობა მიიღო 1364-მა მონაწილემ1 (გენდერული ბალანსი: 28% კაცი -  72% 

ქალი).  

ჯამური 92 აქტივობიდან, მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების 

პროგრამის ფარგლებში: 

 მოქმედი მოსამართლეებისთვის განხორციელდა 56 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 778-მა მონაწილემ; 

 სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის განხორციელდა 33 ტრენინგი, რომელშიც 

მონაწილეობა მიიღო 522-მა მონაწილემ;  

 ასევე განხორციელდა 3 გაერთიანებული ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს 

მოხელეებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 64-მა მონაწილემ.  

 

ჯამური 92 ტრენინგიდან  32 ტრენინგი ჩატარდა ქალაქგარეთ, აქედან 5 წყალტუბოს 

რეგიონულ სასწავლო ცენტრში. 

 

 

 

                                                           
1 აღნიშნული ჯამური რაოდენობა წარმოადგენს სტატისტიკურად დამუშავებულ რიცხვს, რაც გულისხმობს, რომ ჯამურ 

რაოდენობაში ერთი და იგივე მოსამართლე და სასამართლოს სხვა მოხელე შესაძლოა რამდენჯერმე მეორდებოდეს, რადგან წლის 

განმავლობაში ესწრებოდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ტრენინგებს. 
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მოსამართლეთათვის განხორციელებული ტრენინგები, დეტალურად:  

 

სფერო თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

საკონსტიტუციო სამართალი 

საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ მიღებული 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 

(პრეცედენტები) 

1 

ადამიანის უფლებათა 

ევროპული და 

საერთაშორისო სამართალი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული და 

საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი 

კურსი) 

1 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებები 

1 

ადამიანის წამების, არაჰუმანური, 

სასტიკი ან პატივისა და ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 

1 

გამოხატვის თავისუფლება; მათ შორის 

სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული 

საკითხები 

1 

დისკრიმინაციის აკრძალვა-შიდა 

კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

1 

მართლმსაჯულების ხელშეწყობა 

გენდერული თანასწორობის გზით 
1 

ნარკომომხმარებელთა უფლებები 1 

საერთაშორისო შრომითი 

სტანდარტები და საქართველოს 

შრომის კოდექსი 

1 

საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართალი 
1 

ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში 

ძალადობა 
1 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის მართლმსაჯულების 

ეფექტური ხელმისაწვდომობის 

უზრუნველყოფა 

1 

ბავშვთა უფლებები 1 
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თავშესაფრის მაძიებელთა, 

ლტოლვილთა და საერთაშორისო 

დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ სხვა 

პირთა უფლებები 

1 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების აქტუალური 

საკითხები 

1 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 

(ადმინისტრაციული სამართალი) 
2 

 

კანონი "პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვის შესახებ" და საჯარო 

ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

1 

 
სახელმწიფო შესყიდვებთან 

დაკავშირებული სასამართლო დავები 
1 

სამოქალაქო სამართალი 

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება 1 

ინტელექტუალური საკუთრების 

სამართლის აქტუალური საკითხები 
1 

მორიგების წარმოება სასამართლოში 3 

ორმხრივი და მრავალმხრივი 

ხელშეკრულებები სამოქალაქო და 

სამეწარმეო საქმეებზე სამართლებრივი 

ურთიერთდახმარების თაობაზე 

1 

რელაციისა და სუბსუმციის ტექნიკები 1 

საარბიტრაჟო წარმოება 1 

საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი 3 

სამოქალაქო სამართალწარმოების 

აქტუალური საკითხები 
1 

ტრენინგი  ბავშვთა საერთაშორისო 

გატაცების სამოქალაქო ასპექტების 

შესახებ 1980 წლის ჰააგის კონვენციის 

შესახებ 

1 

საბანკო დავები 1 

სისხლის სამართალი 

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 

(სისხლის სამართალი) 
1 
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ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო 

განაჩენის გადასინჯვის წესი 
2 

კიბერდანაშაული 1 

კორუფციასთან დაკავშირებულ 

საქმეთა ეფექტიანი განხილვა 
2 

მოწმის დაკითხვის ახალი წესი 1 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 4 

საპროცესო შეთანხმება და  მისი 

ბოროტად გამოყენების წინააღმდეგ 

გარანტიები 

1 

სიძულვილის მოტივით ჩადენილი 

დანაშაულების ეფექტიანი განხილვა 
1 

საგადასახადო სამართალი 
საგადასახადო დავების 

პრობლემატური საკითხები 
1 

ზოგადი საკითხები 

ლიდერობა და მენეჯმენტი 

სასამართლოში 
1 

პრაქტიკული ფსიქოლოგია 1 

პროდუქტიულობისა და წარმატების 

მიღწევის უნარები 
1 

სამოსამართლო ეთიკის საბაზისო 

კურსი 
1 

სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული 

კურსი 
1 

საქმეთა ნაკადის მართვა 1 

სტრესის მართვა 1 

 
მართლმსაჯულება და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 
1 
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სასამართლოს სხვა მოხელეთათვის განხორციელებული ტრენინგები, დეტალურად:  

 

სფერო თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

საკონსტიტუციო სამართალი 

საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მიერ მიღებული 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები 

(პრეცედენტები) 

1 

ადამიანის უფლებათა 

ევროპული და 

საერთაშორისო სამართალი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული და 

საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი 

კურსი) 

1 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებები 

1 

ადამიანის წამების, არაჰუმანური, 

სასტიკი ან პატივისა და ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 

1 

დისკრიმინაციის აკრძალვა-შიდა 

კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

1 

მართლმსაჯულების ხელშეწყობა 

გენდერული თანასწორობის გზით 
1 

ტრენინგი ადამიანის უფლებებზე 6 

ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში 

ძალადობა 
1 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

საპროცესო დოკუმენტების შედგენა 

(ადმინისტრაციული სამართალი) 
1 

ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევები 
1 

ადმინისტრაციული 

სამართალწარმოების აქტუალური 

საკითხები 
1 

სამოქალაქო სამართალი 

საპროცესო დოკუმენტების შედგენა 

(სამოქალაქო სამართალი) 
1 

სახელშეკრულებო სამართალი (იჯარა, 

დაზღვევა, საბანკო ხელშეკრულება) 
1 

სამოქალაქო სამართალწარმოების 

აქტუალური საკითხები 
1 

საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი 1 

სისხლის სამართალი 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 1 

საპროცესო დოკუმენტების შედგენა 

(სისხლის სამართალი) 
1 
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მოწმის დაკითხვის ახალი წესი 1 

სისხლის სამართლის პროცესის 

აქტუალური საკითხები 1 

ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1 

ზოგადი საკითხები 

მართლმსაჯულება და საინფორმაციო 

ტექნოლოგიები 
1 

აკადემიური მართლწერა 1 

ეფექტიანი კომუნიკაცია 2 

ლიდერობა და მენეჯმენტი 

სასამართლოში 
1 

პროდუქტიულობისა და წარმატების 

მიღწევის უნარები 
1 

საქმეთა ნაკადის მართვა 1 

სასამართლოს მოხელეთა ეთიკის 

წესები 
1 

 

გაერთიანებული ღონისძიებები მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის: 

სფერო თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

საჯარო სამსახურის შესახებ  

საქართველოს კანონის სიახლეები 1 

სისხლის სამართალი 

განაჩენის დასაბუთება (სისხლის 

სამართლის საქმეზე განაჩენის ფორმა, 

მისი დასაბუთება და ტექსტის 

სტილისტური გამართულობა) 

1 

მიგრაციასთან დაკავშირებული 

საკითხები 
1 
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3. კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები 

 
2017 წელს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ დაიწყო კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსების 

განხორციელება. იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ შემუშავდა და დამოუკიდებელი საბჭოს 

მიერ დამტკიცდა 11  კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი. წლის განმავლობაში კვალიფიკაციის 

ასამაღლებელი კურსები გაიარა 117-მა მონაწილემ.   

 

N კურსი მიმართულება 

1 მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსი 

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული 

სამართალი 

2 მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის 

მოსამზადებელი კურსი 

სისხლის სამართალი 

3 სასამართლოს მოხელეთა მოსამზადებელი კურსი სამოქალაქო სამართალი 

4 სასამართლოს მოხელეთა მოსამზადებელი კურსი ადმინისტრაციული სამართალი 

5 სასამართლოს მოხელეთა მოსამზადებელი კურსი სისხლის სამართალი 

6 საპროცესო დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში 

წარმომადგენლობა 

სამოქალაქო სამართალი 

7 საპროცესო დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში 

წარმომადგენლობა 

ადმინისტრაციული სამართალი 

8 საპროცესო დოკუმენტების შედგენა და სასამართლოში 

წარმომადგენლობა 

სისხლის სამართალი 

9 შრომის სამართლის საერთაშორისო სტანდარტები, 

ეროვნული კანონმდებლობა და სასამართლო პრაქტიკა 

სამოქალაქო/ადმინისტრაციული 

სამართალი 

10 კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო/ადმინისტრაციული 

სამართალი 

11 კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალი 

 
 

4. ტრენინგები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ გასული, 2016 წლის მსგავსად გააგრძელა სპეციალური 

ტრენინგები მოსამართლეებისა და სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჯამურად, 2017 წელს ჩატარდა 5  

ტრენინგი და მომზადება გაიარა 73-მა მომხმარებელმა. 

5. შემუშავებული კურიკულუმები 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 

კვლავ ინტენსიური საქმიანობა გაგრძელდა სასამართლო სისტემისთვის პრიორიტეტულ 

თემებზე სასწავლო კურიკულუმების შემუშავების თვალსაზრისით. შედეგები: 

N კურიკულუმის 

თემა 

სტატუსი 

1 
კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა ეფექტიანი 

განხილვა 
დასრულებული 

 

2 

კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეთა ეფექტიანი 

განხილვა 
დასრულებული 

3 ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) დასრულებული 
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4 ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა დასრულებული 

5 საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი დასრულებული 

6 
სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების 

ეფექტიანი განხილვა 
დასრულებული 

7 
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა 

და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 
დასრულებული 

8 საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართლის კურსი დასრულებული 

 

9 

კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 
დასრულებული 

10 მორიგების წარმოება სასამართლოში დასრულებული 

11 

სიღრმისეული კურსი სასამართლოს მენეჯმენტში 

სასამართლოს თავმჯდომარეებისა და სასამართლოს 

მენეჯერებისთვის 

დასრულებული 

12 მენეჯმენტი და ლიდერობა მოსამართლეებისთვის დასრულებული 

13 
ეფექტიანი კომუნიკაცია სასამართლოს 

მოხელეებისთვის 
დასრულებული 

 

6. ტრენერთა ტრენინგი (ToT) 

N ტრენერთა ტრენინგის თემატიკა განხორციელებული 

რაოდენობა 

მონაწილეთა რაოდენობა 

 

 

1 

ტრენერთა ტრენინგი HELP-ის 

ელექტრონული სწავლების პლატფორმის 

გამოყენებაზე 

 

 

1 

 

4 მონაწილე 

(იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის ტრენერები) 

2 
კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა 

ეფექტიანი განხილვა 
1 3 მონაწილე 

3 
კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ 

საქმეთა ეფექტიანი განხილვა 
1 4 მონაწილე 

4 ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1 2 მონაწილე 

5 
ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში 

ძალადობა 
1 4 მონაწილე 

6 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული 

სამართალი 
1 3 მონაწილე 

7 
სიძულვილის მოტივით ჩადენილი 

დანაშაულების ეფექტიანი განხილვა 
1 4 მონაწილე 

8 

ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, 

სასტიკი ან პატივისა და ღირსების 

შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 

1 2 მონაწილე 

9 
საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართლის 

კურსი 
3 5 მონაწილე 

10 

კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ და საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

1 3 მონაწილე 



9 
 

11 მორიგების წარმოება სასამართლოში 1 4 მონაწილე 

12 

სიღრმისეული კურსი სასამართლოს 

მენეჯმენტში სასამართლოს 

თავმჯდომარეებისა და სასამართლოს 

მენეჯერებისთვის 
1 5 მონაწილე 

13 
მენეჯმენტი და ლიდერობა 

მოსამართლეებისთვის 

14 
ეფექტიანი კომუნიკაცია სასამართლოს 

მოხელეებისთვის 
1 4 მონაწილე 

 

7. ზრდასრულთა განათლება 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ პარტნიორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით 

საქმიანობა განხორციელდა მასწავლებლებისა და კურიკულუმების ექსპერტების ზრდასრულთა 

განათლების მეთოდოლოგიაში სწავლების მიმართულებით. 

N თემა განხორციელებული 

რაოდენობა 

მონაწილეთა რაოდენობა 

 

 

1 

ზრდასრულთა განათლების 

მეთოდოლოგია 

 

2 

 

26 მონაწილე 

 

2 ზრდასრულთა სწავლების შეფასების 

მეთოდოლოგია 

 

2 

 

16 მონაწილე 

 

8. სპეციალური სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის 

2017 წელს ჟურნალისტთა ერთმა ჯგუფმა გაიარა „სპეციალური სასწავლო კურსი 

ჟურნალისტებისთვის სამართლებრივ საკითხებზე“, რომლის მიზანია საქართველოში 

ჟურნალისტთა კორპუსის სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება.   

9. სამუშაო შეხვედრები/კონფერენციები 

ჟურნალისტები: 

წინა წლების მსგავსად, 2017 წელს იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ ჟურნალისტთა კორპუსის 

წარმომადგენლებისთვის ორი სამუშაო შეხვედრა ჩაატარა. შეხვედრების უმთავრესი მიზანი 

მონაწილეთათვის იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში განხორციელებული საქმიანობის შესახებ 

ინფორმაციის მიწოდება იყო. ღონისძიებებზე მონაწილეებს ასევე მიეწოდებათ ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლებების დაცვის შესახებ, პროფესიული საქმიანობის პროცესში მათთვის 

საჭირო სამართლებრივი შინაარსის ინფორმაცია.  

შრომის სამართლის თემა: 

2017 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად 

გამართა მოსამართლეთა და ადვოკატთა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა შრომის სამართლის 
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თემაზე. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს, შრომის სამართლის თემაზე შემუშავებული 

სასწავლო კურიკულუმის მოსამართლე/ექსპერტებმა და ადვოკატებმა. ღონისძიებაზე 

განხილული იქნა საქართველოს შრომის კოდექსი და მასში განხორციელებული 

ცვლილებები;  შრომის სამართლის პრაქტიკული გამოწვევები, საკანონდებლო ბაზის დახვეწის 

პერპსექტივები. 


