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ეკა ლომთათიძე 

 ელ. ფოსტა  

     

 

აღწერა 

 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს კონსტიტუციური კონტროლის 

ყველა ძირითად პრობლემას გაეცნონ, კონტექსტში აღიქვან ამ პრობლემების არსი და ჩამოაყალიბონ 

პოზიცია მათი გადაწყვეტის უპირატესი გზების შესახებ. კურსის ფარგლებში სტუდენტები ასევე 

განივითარებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებისთვის აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. 

 

პრერეკვიზიტი 

 

პრერეკვიზიტი არ არის გათვალისწინებული 

 

მიზანი და სწავლის შედეგები (ზოგადი და სპეციფიური) 

კურსის სპეციფიკური მიზნები: 

 კონსტიტუციური კონტროლის ფორმების ნაკლებისა და უპირატესობების და სასამართლო 

აქტვიზმის შესახებ დებატის გაცნობა. 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონმდებლობის დეტალური შესწავლა და 

პრაქტიკული გამოყენების უნარის განვითარება. 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის შესწავლა. 

      კურსის ზოგადი მიზნები: 

 სასამართლო პრაქტიკის კვლევის უნარის განვითარება; 

 საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოების უნარების განვითარება, 

სასამართლოსადმი მიმართვა, სარჩელისა და სასამართლოს მეგობრის დასკვნის მომზადება, საქმის 

პრეზენტაცია, დავა და ა.შ.; 

 ფაქტობრივი მასალის ნორმატიულ მოთხოვნად გარდაქმნის უნარის განვითარება. 

შინაარსი 

 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა მიზნად ისახავს სტუდენტებს მისცეს კონსტიტუციური 

სამართალწარმოების ყველა მონაწილისთვის (მოსარჩელე, მოპასუხე, სასამართლოს მეგობარი სასამართლო) 

აუცილებელი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა. შესაბამისად, კურსი ერთის მხრივ მიზნად ისახავს 

მსოფლიოში არსებული კონსტიტუციური კონტროლის ფორმების და უფლებამოსილებების შედარებას, 

სასამართლო აქტივიზმის პრობლემის მიმოხილვას, საქართველოში არსებული კონსტიტუციური 

კონტროლის მოდელის თეორიულ ანალიზს. ამასთან, კურსის ფარგლებში შეხვედრების უდიდესი ნაწილი 

ორიენტირებულია საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ საქართველოს კანონმდებლობისა 

და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის შესწავლაზე. კურსის ფარგლებში სტუდენტები 

განივითარებენ პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს და მოამზადებენ სასამართლოს მეგობრის დასკვნას, სარჩელს, 

განჩინების პროექტს. კურსის დამასრულებელ ეტაპზე სტუდენტები მოემზადებიან და ჩაატარებენ 
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იმიტირებულ პროცესებს, რაც  წერითი უნარების გარდა, სასამართლოს წინაშე კონსტიტუციური 

არგუმენტაციის წარდგენის, სასამართლოსთან და კლიენტთან ურთიერობის ეთიკის და მოწინააღმდეგე 

მხარესთან დავის ჩვევების განვითარებას შეუწყობს ხელს. 

 

სწავლების და სწავლის სტრატეგია 

 

კურსი იყოფა ორ ნაწილად: თეორიული და პრაქტიკული.  

 

თეორიული სწავლების პერიოდში სტუდენტები ეცნობიან საკითხავ მასალას და სემინარებზე მსჯელობენ 

მასალის გარშემო. ლექტორები და სტუდენტები ხვდებიან კვირაში ორჯერ და თითოეული შეხვედრა 

გრძელდება ორ აკადემიური საათის განმავლობაში. შესაბამისად პირველი ხუთი კვირის განმავლობაში 

სტუდენტებს ყოველ კვირაში აქვთ ლექტორებთან ერთად საკლასო   მუშაობის  ოთხი აკადემიური საათი 

(ორი ორ-საათიანი შეხვედრა). 

 

სწავლების მეექვსე კვირას პირველი ორ-საათიანი შეხვედრა სტუდენტებთან დაეთმობა გავლილი მასალის 

გამეორებას, გამოცდისთვის მომზადებას და სტუდენტების კითხვების და მათ მიერ გამოვლენილი 

პრობლემური საკითხების შემდგომ განხილვას. მე-6 კვირის მეორე ორ-საათიანი შეხვედრა დაეთმობა 

შუალედური გამოცდის წერას. გამოცდაზე წარმოდგენილი იქნება ტესტი და ჰიპოტეთურ საქმე, სადაც 

სტუდენტები გადაწყვეტენ არსებითად განსახილველად მიღების საკითხს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

პრაქტიკაზე დაყრდნობით.  

 

სწავლების მეორე ნაწილი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას და სასამართლოს პრეცედენტული 

სამართლის შესწავლას ეთმობა.  ჰიპოთეტურ ან რეალურ ნორმაზე კონსტიტუციური სარჩელი დაიწერება 

ინდივიდუალურად. სასსამართლო მეგობრის წერილობითი მოსაზრების მოსამზადებულად კლასი გაიყოფა 

რამდენიმე მცირე  და თანაბარი ზომის ჯგუფად (კლასში სტუდენტების რაოდენობის მიხედვით). 

თითოეულ ჯგუფს  მიეცემა საკონსტიტუციო სასამართლოში რეგისტრირებულ კონკრეტულ სარჩელთან ან 

მიმდინარე საქმესთან დაკავშირებით სასამართლო მეგობრის მოსაზრების მომზადების დავალება. 

აღნიშნულ ჯგუფებთან ინდივიდუალური მუშაობის გასაგრძელებლად, კვირაში თითოეულ ჯგუფთან 

გაიმართება ერთი ერთსაათიანი შეხვედრა, ხოლო ჯგუფის საჭიროების შემთხვევაში  - დამატებითი 

შეხვედრა. საკლასო მუშაობა მიეძღვნება ჯგუფის მიერ ლექტორთან შეხვედრებს შორის პერიოდში გაწეული 

კვლევის მიგნებების პრეზენტაციას, კითხვა-პასუხს და მომავალი შეხვედრისთვის საკვლევი საკითხების 

იდენტიფიცირებას.  

 

მე-7 კვირიდან მე-13 კვირის ჩათვლით, კვირაში ერთი ორ-საათიანი შეხვედრა დაეთმობა საკონსტიტუციო 

სასამართლოს შესაბამის მუხლზე/მუხლებზე არსებული პრაქტიკის დეტალურ განხილვას და კრიტიკულ 

ანალიზს.  

 

საბოლოო ეტაპია იმიტირებული პროცესების ორგანიზება. იმიტირებული პროცესებისთვის კლასი დაიყოფა 

სამ ჯგუფად და სამი იმიტირებული პროცესი ჩატარდება. ყველა ჯგუფს ექნება საშუალება მონაწილეობა 

მიიღოს მოსამართლის, მოსარჩელისა და მოპასუხის როლებში. კურსის ბოლო სამი კვირა დაეთმობა 

იმიტირებული პროცესისთვის მომზადებული ჰოპოტეტურ საქმეებზე მუშაობას, პოზიციების მომზადებას 

და პროცესის გამართვას.  

 

შეფასების სისტემა 

 

მონაწილეობა  - 20% 

შუალედური გამოცდა - 30% 

სარჩელი - 20 % 

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება - 15 % 

იმიტირებული პროცესი - 15 % 

 

შეფასების  შკალა შემდეგია: 
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შეფასება აღწერა პროცენტული ინტერვალი 
 

რიცხვითი 

ექვივალენტი

ბალიან შკალაში 
(grade points, quality 

points) 

A ფრიადი 91 – 100 3.39 – 4.0 

B ძალიან კარგი 81 – 90 2.78 – 3.38 

C საშუალო 71 – 80 2.17 – 2.77 

D დამაკმაყოფილებელი 61 – 70 1.56 – 2.16 

E საკმარისი 51 – 60 1.0 – 1.55 

FX 
ვერ ჩააბარა 

(ხელახლა ძაბარების უფლება)  
41 – 50 0 

F 
ჩაიჭრა 

(საგანი ახლიდან შესასწავლი) 
0 - 40 0 

აუცილებელი მასალები 

 

1. ალეკ სტოუნ სვიტი, საკონსტიტუციო სასამართლოები, ოქსფორდის შედარებითი 

საკონსტიტუციო სამართლის სახელმძღვანელო. 

2. დიდიე მო, უცხო ქვეყნების სასამართლო პრაქტიკის გამოყენება და დიალოგი 

საკონსტიტუციო სასამართლოებს შორის, საკონსტიტუციო სამართლის მიმოხილვა ნო. 2 

3. THE EUROPEAN MODEL OF CONSTITUTIONAL REVIEW OF LEGISLATION: TOWARD 

DECENTRALIZATION? Victor Ferreres Comella (შესავალი და პირველი თავი) 

4. JUDICIAL ACTIVISM IN POST-COMMUNIST POLITICS , Shannon Ishiyama Smithey, John 

Ishiyama 

5. Roe v. Wade,  410 U.S. 113 (1973)  
6. გაული ვოლფგანგ, კონსტიტუციის შემუშავება და მიღება საქართველოში (1993-1995) 

7. დავით სულაქველიძე, სისხლის სამართლის კანონის უკუძალის შესახებ – კომენტარი 

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, საკონსტიტუციო სამართლის 

მიმოხილვა ნო. 2 

8. ქეთევან ერემაძე, მოსაზრებები საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ 

– პასუხი დ. სულაქველიძის კომენტარზე, საკონსტიტუციო სასამართლის მიმოხილვა, ნო. 3 

9. თეიმურაზ ტუღუში, გიორგი ბურჯანაძე, გიორგი მშვენიერაძე, გიორგი გოცირიძე და 

ვახუშტი მენაბდე, ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

სამართალწარმოების პრაქტიკა, 2013 

10. Scalia and Garner's Making Your Case: The Art of Persuading Judges by Antonin Scalia, Bryan A. 

Garner 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A4%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92
http://west.thomson.com/store/authorbio2.aspx?R=146377&MaterialNumber=40646555&AuRec=2000021476Auth
http://west.thomson.com/store/authorbio2.aspx?R=146377&MaterialNumber=40646555&AuRec=2000010037Auth
http://west.thomson.com/store/authorbio2.aspx?R=146377&MaterialNumber=40646555&AuRec=2000010037Auth
http://west.thomson.com/store/authorbio2.aspx?R=146377&MaterialNumber=40646555&AuRec=2000010037Auth
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სავარაუდო კალენდარული გეგმა 

 

 

კვირა მეცადინ.  თემა დავალება 

1 

 კონსტიტუციური კონტროლის მექანიზმები აშშ-სა 

და ევროპაში 

ალექ სტოუნ სვიტი, 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოები, 
THE EUROPEAN MODEL OF 

CONSTITUTIONAL REVIEW 

OF LEGISLATION: TOWARD 

DECENTRALIZATION? 
Victor Ferreres Comella 
(პირველი ორი თავი) 

 სისტემების შედარება  დიდიე მო, უცხო ქვეყნების 

სასამართლო პრაქტიკის 

გამოყენება და დიალოგი 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოებს შორის, 

საკონსტიტუციო 

სამართლის მიმოხილვა ნო. 

2 

2 

 სასამართლო აქტივიზმი და პოლიტიკა JUDICIAL ACTIVISM IN 

POST-COMMUNIST 

POLITICS   
Shannon Ishiyama Smithey, 

John Ishiyama 

 სასამართლო აქტივიზმის დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები 
Roe v. Wade, 410 U.S. 

113 (1973) 

3 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

შექმნა, უფლებამოსილებები, სტრუქტურა 

გაული ვოლფგანგ, 

კონსტიტუციის 

შემუშავება და მიღება 

საქართველოში (1993-

1995) 

 რა არის  „ნორმატიული აქტი“ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით? 

1. კანონი 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს შესახებ 

2. კანონი ნორმატიული 

აქტების შესახებ 

(განმარტებები და 

იერარქია) 

2007-11-09 

3. საკონსტიტუციო 

სასამართლოს განჩინება, 

შპს ,,კავკასუს ონლაინი" 

საქართველოს 

კომუნიკაციების 

ეროვნული კომისიის 

წინააღმდეგ, 2007-11-09 

4 

 საკონსტიტუციო და საერთო სასამართლოებს 

შორის უფლებამოსილებების გამიჯვნა 

დავით სულაქველიძე, 

სისხლის სამართლის 

კანონის უკუძალის 

შესახებ – კომენტარი 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილებაზე, 

საკონსტიტუციო 

http://www.nplg.gov.ge/ec/ka/cart/search.html?cmd=search&pft=biblio&qs=700%3A%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98+%E1%83%95%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%A4%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%92
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სამართლის მიმოხილვა 

ნო. 2 

ქეთევან ერემაძე, 

მოსაზრებები 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

გადაწყვეტილების 

შესახებ – პასუხი დ. 

სულაქველიძის 

კომენტარზე, 

საკონსტიტუციო 

სამართლის მიმოხილვა 

ნო. 3 

 

 მსჯელობა უკუძალის საქმეზე საქართველოს მოქალაქე 
ელგუჯა საბაური და 
სხვები საქართველოს 
პარლამენტის 
წინააღმდეგ 

5 

 სამართალწარმოების წესი საკონსტიტუციო 

სასამართლოში 

საქართველოს კანონი 

„საკონსტიტუციო 

სამართალწარმოების 

შესახებ“ 

 არსებითად განსახილველად მიღების ტესტები განჩინებების პროექტის 

მომზადება 

6 
 შუალედური გამოცდა  

 ტესტი, განჩინების მომზადება   

7 

 ძირითადი კვლევითი რესურსების მიმოხილვა. 

გადაწყვეტილების დაბრიფვის ტრენინგი 

კვლევის რესურსებთან 

დაკავშირებული 

პრეზენტაციის გაცნობა 

 საკითხავი მასალის განხილვა. სტუდენტების მიერ 

მომზადებული ბრიფების განხილვა. 

მე-14 მუხლი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

8 

 კონსტიტუციური სარჩელის სასამართლოს მიერ 

დამტკიცებული ფორმის განხილვა. ჰიპოთეტური 

საქმის განხილვა, ძირითადი კონსტიტუციური 

საკითხების იდენტიფიცირებაზე საკლასო 

მუშაობა. 

მე-18 მუხლი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება, 

ნაწილი პირველი 

 საკითხავი მასალის განხილვა. ჰიპოთეტური 

საქმის დარიგება, რომლის საფუძველზეც 

სტუდენტებმა ინდივიდუალურად უნდა დაწერონ 

სარჩელი. 

 

მე-18 მუხლი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება, 

ნაწილი მეორე 

9 

 სტუდენტების მიერ მომზადებული სარჩელების 

პროექტების გაცნობა, საერთო შეცდომების 

საკლასო განხილვა. ინდივიდუალური მუშაობა 

სტუდენტებთან მათ მიერ მომზადებული 

21-ე მუხლი, პირველი 

ნაწილი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 
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დოკუმენტის განხილვისთვის. საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

 საკითხავი მასალის განხილვა. კომენტარების 

შესაბამისად რედაქტირებული სარჩელების 

წარდგენის ბოლო ვადა. 

21-ე მუხლი, მეორე 

ნაწილი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

10 

 სასამართლო მეგობრის მოსამზადებლად, 

საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე 

საქმეების განხილვა. კლასის ჯგუფებად დაყოფა. 

სასამართლო მეგობრის ფორმის განხილვა. 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოში 

შეტანილი, შერჩეული  

კონსტიტუციური 

სარჩელების გაცნობა 

 საკითხავი მასალის განხილვა მე-19, 24-ე და 25-ე 

მუხლები, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

11 

 მუშაობა ჯგუფებთან სასამართლოს მეგობრის 

პოზიციის მომზადებისთვის. 

 

 საკითხავი მასალის განხილვა 30-ე მუხლი, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

12 

 მუშაობა ჯგუფებთან სასამართლოს მეგობრის 

პოზიციის მომზადებისთვის. პირველი პროექტის 

განხილვა. 

 

 საკითხავი მასალის განხილვა მე-16, მე-20 და 41-ე 

მუხლები, ადამიანის 

უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

13 

 სასამართლო მეგობრის მოსაზრების საბოლოო 

ვარიანტის პრეზენტაციები ყველა ჯგუფის მიერ 

 

 საკითხავი მასალის განხილვა მე-40 და 42-ე მუხლები, 

ადამიანის უფლებები და 

საქართველოს 

საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

სამართალწარმოება 

14 

 იმიტირებული პროცესისთვის ჯგუფებად 

დაყოფა. ჰიპოთეტური საქმეების და როლების 

განაწილება. 

 

 ჯგუფებთან მუშაობა პოზიციის 

ჩამოსაყალიბებლად. 

 

15  ჯგუფებთან მუშაობა პოზიციის  
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ჩამოსაყალიბებლად. 

 ჯგუფებთან მუშაობა პოზიციის 

ჩამოსაყალიბებლად. 

 

16 
 იმიტირებული პროცესების ჩატარება  

  

    

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 

 


