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იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ 
2018 წლის განმავლობაში განხორციელებული  სასწავლო ღონისძიებების 

სტატისტიკური მაჩვენებელი 
 

 
1.  მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამა 

2018 წელს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ განხორციელდა 98 ტრენინგი, რომელშიც 
ჯამურად მონაწილეობა მიიღო 1376-მა მონაწილემ1 (გენდერული ბალანსი: 23% კაცი -  77% 
ქალი).  

ჯამური 98 აქტივობიდან, მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების 
პროგრამის ფარგლებში: 

 მოქმედი მოსამართლეებისთვის განხორციელდა 50 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა 
მიიღო 680-მა მონაწილემ; 

 სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის განხორციელდა 43 ტრენინგი, რომელშიც 
მონაწილეობა მიიღო 623-მა მონაწილემ.   

 ასევე განხორციელდა 5 გაერთიანებული ტრენინგი მოსამართლეებისა და სასამართლოს 
მოხელეებისთვის, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 73-მა მონაწილემ.  

 

ჯამური 98 ტრენინგიდან  27 ტრენინგი ჩატარდა ქალაქგარეთ, აქედან 10 წყალტუბოს 
რეგიონულ სასწავლო ცენტრში. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 აღნიშნული ჯამური რაოდენობა წარმოადგენს სტატისტიკურად დამუშავებულ რიცხვს, რაც გულისხმობს, რომ ჯამურ 
რაოდენობაში ერთი და იგივე მოსამართლე და სასამართლოს სხვა მოსამსახურე შესაძლოა რამდენჯერმე მეორდებოდეს, რადგან 
წლის განმავლობაში ესწრებოდა იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ ორგანიზებულ სხვადასხვა ტრენინგებს. 
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მოსამართლეთათვის განხორციელებული ტრენინგები, დეტალურად:  
 

სფერო N თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

საკონსტიტუციო 
სამართალი 

1 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებები (პრეცედენტები). 

1 

ადამიანის 
უფლებათა 
ევროპული და 
საერთაშორისო 
სამართალი 

2 ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა 1 

3 
თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და 
საერთაშორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ მყოფ 
სხვა პირთა უფლებები 

1 

4 საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართალი 1 

5 ადამიანის უფლებათა ევროპული და 
საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი) 

1 

6 
დისკრიმინაციის აკრძალვა-შიდა 
კანონმდებლობა და საერთაშორისო 
სტანდარტები 

1 

7 
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან 
პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის 
აკრძალვა 

1 

8 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
პრეცედენტული გადაწყვეტილებები 

1 

9 
ადამიანის უფლებათა ევროპული და 
საერთაშორისო სტანდარტები-ზოგადი კურსი 
(სამოქალაქო/ადმინისტრაციული სამართალი) 

1 

10 

შესავალი ევროკავშირის სამართალში და 
ადამიანის უფლებათა სტანდარტები 
ევროკავშირის მართლმსაჯულების 
სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში   

1 

11 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

1 

12 მართლმსაჯულების ხელშეწყობა გენდერული 
თანასწორობის გზით 

1 

13 
გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის 
სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული 
საკითხები 

1 

სამოქალაქო (კერძო) 
სამართალი 

14 საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი 3 

15 სასამართლო მორიგება 1 
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16 სამოქალაქო სამართალწარმოების აქტუალური 
საკითხები 

1 

17 ვალდებულებითი სამართლის პრობლემატური 
საკითხები 

1 

18 საარბიტრაჟო წარმოება 1 

19 საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და 
საქართველოს შრომის კოდექსი. 

1 

20 ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
აქტუალური საკითხები 

1 

21 
საერთაშორისო სამართლებრივი 
ურთიერთდახმარება სამოქალაქო სამართლის 
საქმეებზე 

1 

22 ნასყიდობის საერთაშორისო ხელშეკრულებები 1 

23 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მნიშვნელოვანი განმარტებები (სამოქალაქო 
სამართალი) 

1 

ადმინისტრაციული 
სამართალი 

24 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 1 

25 
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 
აქტუალური საკითხები 

1 

26 
კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ“ და საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა 

1 

27 ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები 1 

28 
სამშენებლო დავების განხილვის 
პრობლემატური საკითხები  

1 

29 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მნიშვნელოვანი განმარტებები 
(ადმინისტრაციული სამართალი) 

1 

საგადასახადო 
სამართალი 

30 საგადასახადო სამართალი 2 

სისხლის 
სამართალი 

31 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 1 

32 
კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა 
(ეფექტიანი) განხილვა 

1 

33 
სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური 
საკითხები 

1 

34 
კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეთა 
(ეფექტიანი) განხილვა 

1 

35 სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული 1 

36 
საერთაშორისო სამართლებრივი 
ურთიერთდახმარება სისხლის სამართლის 
საქმეებზე 

1 
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37 
სისხლის სამართლის პროცესში ბრალდებულთა 
პროცესუალური უფლებები 

1 

38 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მნიშვნელოვანი განმარტებები (სისხლის 
სამართალი) 

1 

ზოგადი საკითხები 

39 სამოსამართლო ეთიკის საბაზისო კურსი 1 

40 სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კურსი 3 

41 ლიდერობა და მენეჯმენტი სასამართლოში 1 

42 საქმეთა ნაკადის მართვა 1 

43 სტრესის მართვა 1 

44 პრაქტიკული ფსიქოლოგია 1 

45 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 
კომუნიკაციის სტანდარტები 

1 

   

 
სასამართლოს სხვა მოხელეთათვის განხორციელებული ტრენინგები, დეტალურად:  

 

სფერო N თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

საკონსტიტუციო 
სამართალი 

1 
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 
მიერ მიღებული მნიშვნელოვანი 
გადაწყვეტილებები (პრეცედენტები) 

1 

ადამიანის 
უფლებათა 
ევროპული და 
საერთაშორისო 
სამართალი 

2 ადამიანის უფლებათა ევროპული და 
საერთაშორისო სტანდარტები (ზოგადი კურსი) 

1 

3 ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა 1 

4 
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან 
პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის 
აკრძალვა 

1 

5 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს 
პრეცედენტული გადაწყვეტილებები 

1 

6 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 
პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

1 

7 სასწავლო პროგრამა ადამიანის უფლებათა 
სტანდარტებში (სისხლის სამართალი) 

1 

8 
სასწავლო პროგრამა ადამიანის უფლებათა 
სტანდარტებში (სამოქალაქო/ადმინისტრაცილი 
სამართალი) 

1 
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სამოქალაქო (კერძო) 
სამართალი 

9 სამოქალაქო სამართალწარმოების აქტუალური 
საკითხები 

1 

10 ვალდებულებითი სამართლის პრობლემატური 
საკითხები 

1 

11 საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი 3 

12 საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და 
საქართველოს შრომის კოდექსი 

1 

13 გადაწყვეტილების დასაბუთება 1 

14 ნორმის განმარტება 1 

15 ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
აქტუალური საკითხები 

1 

16 რელაცია და სუბსუმციის ტექნიკები 2 

17 ნორმის განმარტება და გადაწყვეტლების 
დასაბუთება 

1 

18 

საერთაშორისო სიტუაციებში მყოფ ბავშვთა 
დაცვა 
(ბავშვთა საერთაშორისო გატაცების სამოქალაქო 
ასპექტების შესახებ ჰააგის 1980 წლისა და 
მშობლის პასუხისმგებლობისა და ბავშვთა 
დაცვის ზომების შესრულებასთან დაკავშირებით 
იურისდიქციის, გამოსაყენებელი სამართლის, 
აღიარების, შესრულებისა და თანამშრომლობის 
თაობაზე 1996 წლის კონვენციები) 

1 

19 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია (სამოქალაქო 
სამართალი) 

1 

ადმინისტრაციული 
სამართალი 

20 
ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 
აქტუალური საკითხები 

1 

21 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 1 

22 
კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ“ და საჯარო ინფორმაციის 
ხელმისაწვდომობა 

2 

23 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია 
(ადმინისტრაციული სამართალი) 

1 

სისხლის 
სამართალი 

24 
სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური 
საკითხები 

1 

25 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 1 

26 
კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა 
(ეფექტიანი) განხილვა 

1 

27 ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1 

28 სიძულვილის მოტივით ჩადენილი დანაშაული 1 
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29 
კიბერდანაშაულთან დაკავშირებულ საქმეთა 
(ეფექტიანი) განხილვა 

1 

30 

ბავშვთა უფლებები 
(მათ შორის ბავშვებით ვაჭრობა, ბავშვთა 
სექსუალური ექსპლუატაციის და ბავშვთა  
მიმართ სექსუალური ძალადობის საკითხები) 

1 

31 
კაზუსის ამოხსნის მეთოდოლოგია (სისხლის 
სამართალი) 

1 

ზოგადი საკითხები 

32 
ეფექტიანი კომუნიკაცია/კომუნიკაციის 
სტანდარტები 

1 

33 საქმეთა ნაკადის მართვა 1 

34 აკადემიური მართლწერა 1 

35 ლიდერობა და მენეჯმენტი სასამართლოში 1 

36 
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 
მნიშვნელოვანი განმარტებები  

1 

37 სტრესის მართვა 1 

38 პრაქტიკული ფსიქოლოგია 1 

39 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან 
კომუნიკაციის სტანდარტები 

1 

 

გაერთიანებული ღონისძიებები მოსამართლეებისა და სასამართლოს მოხელეებისთვის: 

სფერო N თემატიკა 
განხორციელებული  

რაოდენობა 

სამოქალაქო (კერძო) 
სამართალი 

1 ახლად აღმოჩენილ გარემოებათა გამო 
საქმისწარმოების განახლება 

1 

სისხლის 
სამართალი 

2 ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო 
განაჩენის გადასინჯვის წესი 

1 

3 მიგრაციასთან დაკავშირებული საკითხები 1 

4 ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 1 

5 
განაჩენის დასაბუთება (სისხლის სამართლის 
საქმეზე განაჩენის ფორმა, მისი დასაბუთება და 
ტექსტის სტილისტური გამართულობა) 

1 
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2. ტრენინგები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით 

2018 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ გასული, 2017 წლის მსგავსად გააგრძელა სპეციალური 
ტრენინგები მოსამართლეებისა და სასამართლოს სხვა მოხელეებისთვის იუსტიციის უმაღლესი 
სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით. ჯამურად, 2018 წელს ჩატარდა 15  
ტრენინგი და მომზადება გაიარა 200-მა მომხმარებელმა. 

 

3. დისტანციური სწავლების კურსი 

2018 წელს განხორციელდა პირველი დისტანციური სწავლების კურსი HELP-ის პლატფორმის 
ფარგლებში, თემაზე - “განაჩენის დასაბუთება სისხლის სამართლის საქმეებზე“. კურსში 
მონაწილეობა მიიღო სასამართლოს ოცმა მოხელემ.  

 

4. სასწავლო მოდულები (კურიკულუმები) 

2018 წელს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ პარტნიორ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით 
კვლავ გაგრძელდა საქმიანობა სასამართლო სისტემისთვის პრიორიტეტულ თემებზე სასწავლო 
კურიკულუმების შემუშავების თვალსაზრისით.  

N კურიკულუმის თემა სტატუსი 

1 
ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტები  
(ზოგადი კურსი) 

დასრულებული 

2 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება (სამოქალაქო სამართალი) დასრულებული 

3 სამოსამართლო უნარები (judgecraft)  მიმდინარე 

4 ფსიქიატრიული ჯანდაცვა მიმდინარე 

5 პრაქტკული ფსიქოლოგია მიმდინარე 

 

5. ტრენერთა ტრენინგი (ToT) 

N ტრენერთა ტრენინგის თემატიკა 
განხორციელებული 

რაოდენობა 
მონაწილეთა რაოდენობა 

 
 
1 

ადამიანის უფლებათა ევროპული და 
საერთაშორისო სტანდარტები  (ზოგადი 

კურსი) 

 
 
1 

 
3 მონაწილე 

(იუსტიციის უმაღლესი 
სკოლის ტრენერები) 

 


