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იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ 

2016 წლის განმავლობაში განხორციელებული ღონისძიებების 

სტატისტიკური მაჩვენებელი 
 

1. იუსტიციის მსმენელთა მომზადების პროგრამა 

იუსტიციის მსმენელთა მე-12 ჯგუფი: 

2016 წელს, სწავლა დაასრულა იუსტიციის მსმენელთა მე-12 ჯგუფის 10-თვიან სწავლებას 

დაქვემდებარებულმა 9 მსმენელმა. დამამთავრებელი გამოცდა ჩატარდა 2016 წლის 20 აპრილს. 

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

 6-თვიანი სწავლებას ექვემდებარება 6 მსმენელი (2016 წლის 21 ნოემბერი-2017 წლის 21 

მაისი); 

 10-თვიან სწავლებას ექვემდებარება 14 მსმენელი (2016 წლის 21 ნოემბერი-2017 წლის 21 

სექტემბერი). 

 

2.  მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების პროგრამა 

2016 წელს, იუსტიციის უმაღლესი სკოლის მიერ განხორციელდა 93 ტრენინგი, რომელშიც 

ჯამურად მონაწილეობა მიიღო 1524-მა მონაწილემ1 (გენდერული ბალანსი: 31% კაცი -  69% 

ქალი).  

ჯამური 93 აქტივობიდან, მოსამართლეთა და სასამართლოს სხვა მოხელეთა გადამზადების 

პროგრამის ფარგლებში: 

 მოქმედი მოსამართლეებისთვის განხორციელდა 67 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 1124-მა მონაწილემ. 

 სასამართლოს სხვა მოხელეთათვის განხორციელდა 26 ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობა 

მიიღო 400-მა მონაწილემ.   

 

 ჯამური 93 ტრენინგიდან  27 ტრენინგი ჩატარდა ქალაქგარეთ, აქედან:  

 1 წყალტუბოს რეგიონულ სასწავლო ცენტრში; 

 5 ბათუმის 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) 

2 

ადამიანის 

უფლებათა 

ევროპული და 

საერთაშორისო 

სამართალი 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია 

და მისი გამოყენება 
2 

ადამიანის უფლებათა ევროპული 

სასამართლოს პრეცედენტული 

გადაწყვეტილებები 

1 

ადამიანის უფლებათა ევროპული და 

საერთაშორისო სტანდარტები 
2 

სამართლიანი სასამართლოს უფლება 2 

გამოხატვის თავისუფლება, მათ შორის 

სიძულვილის ენასთან დაკავშირებული 

საკითხები 

1 

ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი 

ან პატივისა და ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის აკრძალვა 

4 

დისკრიმინაციის აკრძალვა-შიდა 

კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები 

2 

მართლმსაჯულების ხელშეწყობა 

გენდერული თანასწორობის გზით 
2 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

1 

თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და 

საერთაშორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ 

მყოფ სხვა პირთა უფლებები 

1 

ბავშვთა უფლებები 2 

ნარკომომხმარებელთა უფლებები 2 

საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და 

საქართველოს შრომის კოდექსი 
1 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 2 
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სამოქალაქო 

სამართალი 

საკორპორაციო/სამეწარმეო სამართალი 3 

ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 

აქტუალური საკითხები 
1 

სასამართლო მედიაცია/მორიგება 2 

საარბიტრაჟო წარმოება 1 

ხანდაზმულობის ვადები 1 

უსაფუძვლო გამდიდრება 1 

პირის შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარება 

და მხარდაჭერის მიმღებად ცნობა 
1 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ და საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

1 

ოჯახში ძალადობა (მათ შორის ზღვარი 

ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის 

პასუხისმგებლობას შორის; შემაკავებელი და 

დამცავი ორდერი) 

1 

საკუთრების სამართალთან დაკავშირებული 

საკითხები (მიწის დავებთან დაკავშირებული 

პრობლემატური საკითხები; უძრავი ქონების 

რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დავები) 

2 

სამშენებლო დავების განხილვის 

პრობლემატური საკითხები 
1 

ადმინისტრაციული სამართალწარმოების 

აქტუალური საკითხები 
1 

საგადასახადო 

სამართალი 

საგადასახადო დავების პრობლემატური 

საკითხები 
1 

სისხლის სამართალი 

განაჩენის დასაბუთება (სისხლის სამართლის 

საქმეზე განაჩენის ფორმა, მისი დასაბუთება 

და ტექსტის სტილისტური გამართულობა) 

2 

ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2 

ტრეფიკინგთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი საკითხები: ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, განსაკუთრებით ბავშვების 

ეფექტიანი დაცვა 

1 

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის 

დაფინანსების პრევენცია 
1 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 5 

მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა საზღვარზე 1 
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კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა 

(ეფექტიანი) განხილვა; განსაკუთრებული 

აქცენტი იურიდიული პირის 

პასუხისმგებლობაზე 

2 

აღკვეთის ღონისძიებები 1 

მტკიცებულებათა ცნება (შეფასება, დაშვება, 

გამოკვლევა, გამოქვეყნება და 

დემონსტრირება) 

1 

ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო 

განაჩენის გადასინჯვის წესი 
2 

საპროცესო შეთანხმება 1 

სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური 

საკითხები 
1 

ზოგადი საკითხები 

შესავალი სამოსამართლო ეთიკაში 2 

სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული 

კურსი 
1 

 

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 კონვენცია 

და მისი გამოყენება 
1 

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 

პირთათვის მართლმსაჯულების ეფექტური 

ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 

2 

ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან 

პატივისა და ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის აკრძალვა 

2 

პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა 2 

თავშესაფრის მაძიებელთა, ლტოლვილთა და 

საერთაშორისო დაცვის საჭიროების ქვეშ 

მყოფ სხვა პირთა უფლებები 

1 
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სამოქალაქო 

სამართალი 

ხანდაზმულობის ვადები 1 

სახელშეკრულებო სამართალი: 

ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები; 

ხელშეკრულების მოშლა, შეწყვეტა, გასვლა, 

ბათილობა და მათი სამართლებრივი 

შედეგები 

1 

სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 

აქტუალური საკითხები 
1 

ადმინისტრაციული 

სამართალი 

კანონი ,,პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ“ და საჯარო ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა 

2 

ოჯახში ძალადობა 1 

ადმინისტრაციული და სამოქალაქო 

ხელშეკრულებების გამიჯვნა 
1 

ადმინისტრაციული სამართალწაროების 

აქტუალური საკითხები 
1 

სისხლის სამართალი 

განაჩენის დასაბუთება (სისხლის სამართლის 

საქმეზე განაჩენის ფორმა, მისი დასაბუთება 

და ტექსტის სტილისტური გამართულობა) 

2 

მტკიცებულებათა ცნება (შეფასება, დაშვება, 

გამოკვლევა, გამოქვეყნება და 

დემონსტრირება) 

1 

ტრეფიკინგთან დაკავშირებული 

მნიშვნელოვანი საკითხები: ტრეფიკინგის 

მსხვერპლთა, განსაკუთრებით ბავშვების 

ეფექტიანი დაცვა 

1 

მიგრანტთა უკანონო გადაყვანა საზღვარზე 1 

სისხლის სამართლის პროცესის აქტუალური 

საკითხები 
1 

ზოგადი საკითხები საპროცესო დოკუმენტების შედგება 3 
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3. სასამართლოს მოხელეთა სპეციალური სასწავლო კურსი 

 

 2016 წლის 29 იანვარს, დამამთავრებელი გამოცდა ჩატარდა იმ 38 მსმენელისთვის, 

რომლებმაც სპეციალური სასწავლო კურსი გაიარეს  2015 წლის 2 ნოემბრიდან 30 დეკემბრის 

ჩათვლით. 

 2016 წელს სასამართლოს მოხელეთა სპეციალურ სასწავლო კურსზე ჩაირიცხა 26 

მსმენელი. 

 სწავლის პერიოდი: 14 ნოემბერი, 2016 წელი - 17 იანვარი, 2017 წელი. 

 

4. ტრენინგები იუსტიციის უმაღლესი სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით 

2016 წელს, იუსტიციის უმაღლესმა სკოლამ გასული, 2015 წლის მსგავსად გააგრძელა სპეციალური 

ტრენინგები მოსამართლეებისა და სასამართლოს სხვა მოხელეთათვის იუსტიციის უმაღლესი 

სკოლის ვებ-პორტალის გამოყენებასთან დაკავშირებით.  

ჯამურად, 2016 წელს ჩატარდა 20 ტრენინგი და მომზადება გაიარა 193-მა მომხმარებელმა, აქედან 

72-მა მოსამართლემ და 121-მა სასამართლოს სხვა მოხელემ. 

 

5. შემუშავებული კურიკულუმები 

2016 წელს, ინტენსიური საქმიანობა გაგრძელდა სასამართლო სისტემისთვის პრიორიტეტულ 

თემებზე სასწავლო კურიკულუმების შემუშავების თვალსაზრისით. შედეგები: 

 

N კურიკულუმის 

თემა 

სტატუსი 

1 
საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები და 

საქართველოს შრომის კოდექსი 
დასრულებული 

 

2 
სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული კური დასრულებული 

3 
ადამიანის უფლებათა ევროპული და საერთაშორისო 

სტანდარტები (ზოგადი კურსი) 
დასრულებული 

4 
ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა 

და ღირსების შემლახავი მოპყრობის აკრძალვა 
მიმდინარე 

5 სამეწარმეო სამართლის კურსი მიმდინარე 

 

6 

კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ და 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა 

 

მიმდინარე 

7 
კორუფციასთან დაკავშირებულ საქმეთა (ეფექტიანი) 

განხილვა 
მიმდინარე 

8 

 

კიბერდანაშაული 

 

მიმდინარე 

 

 



7 
 

6. ტრენერთა ტრენინგები (TOT) 

N ტრენერთა ტრენინგის თემატიკა განხორციელებული 

რაოდენობა 

მონაწილეთა რაოდენობა 

1 
ზრდასრულთა განათლების 

მეთოდოლოგია 

1 

(ორ ეტაპიანი) 
16 მონაწილე 

2 
საერთაშორისო შრომითი სტანდარტები 

და საქართველოს შრომის კოდექსი 
1 5 მონაწილე 

3 
სამოსამართლო ეთიკის სიღრმისეული 

კური 
1 4 მონაწილე 

4 

ადამიანის უფლებათა ევროპული და 

საერთაშორისო სტანდარტები  

(ზოგადი კურსი) 

2 5 მონაწილე 

 

7. სპეციალური სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის 

2016 წელს შემუშავდა „სპეციალური სასწავლო კურსი ჟურნალისტებისთვის სამართლებრივ 

საკითხებზე“. კურსის მიზანია საქართველოში ჟურნალისტთა სამართლებრივი ცნობიერების 

ამაღლება. 2016 წელს, შემუშავებული კურსის გამოყენებით 3 ტრენინგი ჩატარდა ჟურნალისტთა 

კორპუსის წარმომადგენლებისთვის. 


