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აღწერა 

 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა II  საშუალებას აძლევს სტუდენტებს  გაიღრმავონ კონსტიტუციური 

სამართალწარმოების პროცედურული და შინაარსობრივი საკითხების ცოდნა, განივითარონ ამ პროცესში 

ჩაბმული იურისტისთვის აუცილებელი კვლევის, წერის და არგუმენტაციის უნარები.  

 

პრერეკვიზიტი 

 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა  I 

 

მიზანი და სწავლის შედეგები (ზოგადი და კონკრეტული) 

კურსის კონკრეტული მიზნები: 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონმდებლობის საფუძველზე პრაქტიკული 

პრობლემების გადაწყვეტის უნარის განვითარება. 

 კონსტიტუციური უფლების სავარაუდო დარღვევის შესახებ ფაქტების ანალიზი, 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირება, კონსტიტუციური დავის 

სასამართლოში წარმართვის სავარაუდო შედეგების განსაზღვრა და კლიენტისთვის შესაბამისი 

კონსულტაციის გაწევა. 

 სადავო საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის 

შესწავლა და სხვა ქვეყნების ანალოგიური იურისდიქციის მქონე სასამართლოების პრაქტიკის 

კვლევა; 

 საქართველოში კონსტიტუციური კონტროლის ინსტიტუციონალური პრობლემების კვლევა და 

გადაწყვეტის გზების დასახვა; 

 საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტების დამუშავება, პრაქტიკის კრიტიკული 

ანალიზი. 

 კურსის ზოგადი მიზნები: 

 სასამართლო პრაქტიკის კვლევის უნარის განვითარება; 

 საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოების პრაქტიკული  უნარების 

განვითარება; 

 ფაქტობრივი მასალის ნორმატიულ მოთხოვნად გარდაქმნის უნარის განვითარება; 

 საკონსტიტუციო სამართლის პრობლემურ საკითხებზე კონსულტაციის გაწევის უნარის 

განვითარება 

შინაარსი 

 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა II არის კონსტიტუციური სამართალწარმოების პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების განვითარების ჩაღრმავებული კურსი, რომლის გავლის უფლებაც აქვთ მხოლოდ იმ სტუდენტებს, 
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რომლებსაც გავლილი აქვთ კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა I და შესწავლილი აქვთ საკონსტიტუციო 

სასამართლოს მარეგულირებელი ქართული კანონმდებლობა და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა 

კონსტიტუციური სამართლის ძირითად მატერიალური და პროცედურულ ასპექტებზე. ჩაღრმავებული 

კურსი არჩევითია და მისი დანიშნულებაა დაინტერესებულ სტუდენტებს მისცეს საკონსტიტუციო 

სამართლის პრაქტიკული ამოცანების დამოუკიდებლად, ინსტრუქტორის მინიმალური ჩარევით, 

გადაწყვეტის საშუალება. ინსტრუქტორის ზედამხედველობით, ამ კურსის ფარგლებში სტუდენტები 

ფუნქციონირებენ, როგორც კონსტიტუციური სამართლის იურისტები, რომლებიც ეწევიან ამ სფეროსთვის 

ტიპიურ სამართლებრივ საქმიანობას: აანალიზებენ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებებს, ახდენენ საკონსტიტუციო კონტროლის ფუნქციონირებისას წარმოჭრილი 

ინსტიტუციონალური პრობლემების შედარებით-სამართლებრივ და კონტექსტუალურ ანალიზს და 

აყალიბებენ მისი გადაწყვეტის გზებს, უწევენ კონსტიტუციურ-სამართლებრივ პრობლემებზე კვლევებზე- 

დაფუძნებულ კონსულტაციას დაინტერესებულ პირებს (ინდივიდებს, ადმინისტრაციულ და სხვა 

სახელმწიფო ორგანოებს), ამზადებენ სასამართლოს მეგობრის პოზიციას საკონსტიტუციო სასამართლოში 

მიმდინარე საქმეებზე და ამზადებენ კონსტიტუციურ სარჩელებს კონსტიტუციური უფლებების  სავარაუდო 

დარღვევის გამომწვევ ნორმატიულ აქტებს. 

 

სწავლების და სწავლის სტრატეგია 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა შედგება ოთხი კომპონენტისგან. 

 

სასამართლოს მეგობრის წერილობითი მოსაზრების მომზადება. თავისუფალი უნივერსიტეტის 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის სტუდენტები საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში 

მიმდინარე საქმეებიდან შერჩეულ 2-4 საქმეზე (კლინიკის სტუდენტების რაოდენობის მიხედვით) 

მოამზადებენ სასამართლოს მეგობრის მოსაზრებას. ისინი გაეცნობიან კონსტიტუციურ სარჩელს, მოახდენენ 

კონსტიტუციური საკითხების იდენტიფიცირებას საოქმო ჩანაწერის მიხედვით, ჩაატარებენ შედარებით-

სამართლებრივ, საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკის და საქართველოს რელევანტური 

კანონმდებლობის კვლევას, რის შემდეგაც ჩამოაყალიბებენ თავიან პოზიციას განსახილველ კონსტიტუციურ 

სარჩელთან დაკავშირებით. 

 

კონსტიტუციური სარჩელის მომზადება. კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის სტუდენტები 

დაინტერესებულ პირებს, ვისაც მიაჩნიათ რომ დაერღვათ ან შეიძლება უშუალოდ დაერღვეთ უფლებები, 

დაეხმარებიან საკონსტიტუციო სარჩელის მომზადებაში და ამ მიზნისთვის საჭირო ყველა დოკუმენტაციის 

შეგროვებაში, ისევე როგორც საქმის სასამართლოში წარდგენაში. 

 

საკონსტიტუციო სასამართლოს ინსტიტუციონალური პრობლემის ანალიზი. საკონსტიტუციო კონტროლის 

ინსტიტუტი საქართველოში მხოლოდ 17 წელია არსებობს. ამ ხნის განმავლობაში გამოვლინდა მთელი რიგი 

ასპექტები, რომლებიც გარკვეულწილად აბრკოლებენ კონსტიტუციური კონტროლის ეფექტურ 

ფუქნციონირებას ან რომელთა გარდაქმნითაც კონსტიტუციური კონტროლის ეფექტურობის არსებითი 

გაუმჯობესებაა შესაძლებელი. ამის მაგალითია, საერთო სასამართლოების წარდგინებები, რომლებიც 

თეორიულად საერთო და საკონსტიტუციო სასამართლოების ურთიერთობის მნიშნველოვანი მექანიზმია, 

მაგრამ პრაქტიკაში არ მუშაობს. სტუდენტები იკვლევენ ამგვარი პრობლემებს, სოციალურ-ეკონომიკური, 

პოლიტიკური ანალიზის, შედარებით-სამართლებრივი და სამართლებრივი ანალიზის კვლევის მეთოდების 

გამოყენებით და მიგნებების საფუძველზე სახავენ ამ პრობლემების გადაწყვეტისთვის რეკომენდაციებს. 

 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტების ანალიზი. საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს კლინიკის მიზანია შექმნას და უზრუნველყოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების და აგრეთვე განსაკუთრებით მნიშნველოვანი განჩინებებისა და საოქმო ჩანაწერების 

ელექტრონულად ხელმისაწვდომი მონაცემთა ბაზა. კონსტიტუციური სამართლის კლინიკის სტუდენტები 

მონაწილეობას მიიღებენ აღნიშნული ბაზის შექმნასა და სისტემატურ განახლებასა და განვითარებაში. 

პირველ ეტაპზე მოხდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მნიშნველოვანი გადაწყვეტილებების ბრიფების 

მომზადება და კონსტიტუციის მუხლების მიხედვით სისტემატიზება. საჭირო იქნება საკონსტიტუციო 

სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილებების მუდმივად დამატება მონაცემთა ბაზაში. 

 

შეფასების სისტემა 
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სარჩელი - 30 % 

სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება - 30 % 

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტების ანალიზი - 15 % 

საქართველოში საკონსტიტუციო სამართალწარმოების ინსტიტუციონალური პრობლემის ანალიზი - 15% 

 

შეფასების  შკალა შემდეგია: 

 

შეფასება აღწერა პროცენტული ინტერვალი 
 

რიცხვითი 

ექვივალენტი

ბალიან შკალაში 

 

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 
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სავარაუდო კალენდარული გეგმა 

 

 

კვირა მეცადინ.  თემა დავალება 

1 

 1. სასამართლო მეგობრის წერილობითი 

მოსაზრების ფორმის განხილვა. საკონსტიტუციო 

სასამართლოში მიმდინარე საქმეების 

პრეზენტაცია და საქმეების შერჩევა. ჯგუფებად 

დაყოფა შერჩეული საქმეების მიხედვით. 

 

2. თითოეულ სტუდენტზე დასამუშავებელი 

საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების გადაცემა (3-5 

გადაწყვეტილება) და დაბრიფული 

გადაწყვეტილებების ჩაბარების დროის 

განსაზღვრა. 

 

   

2 

 ცალკეულ ჯგუფებთან მუშაობა სასამართლოს 

მეგობრის მოსაზრების მომზადებაზე, საკითხების 

იდენტიფიცირება, კვლევის მიმართულებების 

დასახვა 

 

  

3 

 ცალკეულ ჯგუფებთან მუშაობა სასამართლოს 

მეგობრის მოსაზრების მომზადებაზე. კვლევის 

მიგნებების განხილვა.   

 

  

4  სასამართოს მეგობრის მოსაზრების პირველადი 

ვერსიის განხილვა. 

 

  

5 

 ცალკეულ ჯგუფებთან მუშაობა სასამართლოს 

მეგობრის მოსაზრების მომზადებაზე. მოსაზრების 

საბოლოო რედაქციის განხილვა და 

საკონსტიტუციო სასამართლოში გაგზავნის 

ორგანიზება. 

 

  

6 

 კონსტიტუციური კონტროლის 

ინსტიტუციონალური პრობლემის პრეზენტაცია 

და მუშაობის გეგმის განსაზღვრა. სამუშაოს 

განაწილება სტუდენტებს შორის 

 

  

7 
 კვლევის მიგნებების შეფასება, დამატებით 

საკვლევი საკითხების იდენტიფიცირება. 

 

  

8 
 კვლევის შეჯამება, რეკომენდაციების 

ჩამოყალიბება. 

 

  

9 

 სტუდენტების მიერ გამოკვლეული საკითხების 

ერთიან დოკუმენტად შეკვრა, რეკომენდაციების 

გაერთიანება. სავარაუდოდ დაინტერესებული 

ორგანიზაციების და ადმინისტრაციული 

ორგანოებისა და სასამართლოებისთვის კვლევის 

გაცნობა. 

 

  

10 

 სარჩელის მოსამზადებლად სადავო ნორმების 

იდენტიფიცირება. სავარაუდოდ 

უფლებადარღვეულ პირთან შეხვედრა. 

პერსპექტიული ან საინტერესო საქმეების არჩევა 

და ჯგუფებს შორის სადავო ნორმების განაწილება. 

 

  

11 

 სარჩელისთვის იდენტიფიცირებული 

კონსტიტუციურ-სამართლებრივი პრობლემების 

კვლევა. 

 

  



თავისუფალი უნივერსიტეტი    

 

12 
 კონსტიტუციური სარჩელების პირველადი 

ვარიანტის განხილვა 

 

  

13 
 კონსტიტუციური სარჩელების საბოლოო 

ვარიანტის განხილვა. 

 

  

14 

 საკონსტიტუციო სასამართლოს აქტების 

მონაცემთა ბაზის განვითარების გზების დასახვა. 

სტუდენტების მიერ მომზადებული ბრიფებზე 

შენიშვნების განხილვა. 

 

  

15 

 საკონსტიტუციო სასამართლოს 

გადაწყვეტილებების რედაქტირებული ბრიფების 

პრეზენტაცია და მონაცემთა ბაზაში  შეტანა 

 

  

16 

 კურსის ფარგლებში მომზადებული ყველა 

პროდუქტის პრეზენტაცია ჯგუფების მიხედვით.  

კვლევის შედეგად გამოვლენილი პრობლემური 

საკითხების და სამომავლოდ კლინიკის 

ფარგლებში გამოსაკვლევი პრობლემების 

გამოყოფა. 

 

  

    

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 

 


