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აღწერა 

 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის, სამართლის სკოლის სისხლის სამართლის კლინიკის 

პრაქტიკული კურსი სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიმყაროს სისხლის სამართლის თეორიული 

ცოდნა და გამოიმუშავოს შემდეგი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები:  

 

1. სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციის უნარი; 

2. სისხლი სამართლის დანაშაულების შესახებ კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურეობის 

გაწევის უნარი; 

3. სისხლის სამართლის შესახებ ნორმატიული აქტების კრიტიკული ანალიზის უნარი; 

4. სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის უნარი; 

  

 

პრერეკვიზიტი 

იმისათვის რათა, სტუდენტმა შეძლოს ზემოთთქმული კურსის  გავლა, მას სრულყოფილად უნდა 

ჰქონდეს შესწავლილი მატერიალური და საპროცესო სისხლის სამართალი. ასევე სტუდენტი 

უნდა ფლობდეს საქართველოს კონსტიტუციის დებულებებს, ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებისა 

და თავისუფლებების საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებში. 

 

მიზანი და სწავლის შედეგები (ზოგადი და სპეციფიური) 

სისხლის სამართლის კლინიკის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავდეთ სისხლის სამართლის 

მატერიალური და პროცესუალური ნორმების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. შეძლონ  სისხლის 

სამართლებრივი ნორმების  კრიტიკული ანალიზი და ხარვეზის მქონე სამართლის ნორმების 

იდენტიფიცირება და  გაუმჯობესება.  

 

სასწავლო კურსის გავლისას ყურადღება მიექცევა, როგორც სისხლის სამართლის ზოგად 

თეორიულ პრინციპებს, ასევე მათი გამოყენების პრაქტიკულ ნიუანსებს და მათ 

ურთიერთკავშირს.  

 

 

მიზნები: 

1. სისხლის  სამართლის გამოყენება-განმარტებისთვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-

ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება; 
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2.  სისხლის სამართლის პრაქტიკული პრობლემების გამოვლენა და 

              მათი გადაჭრის უნარებისა და მიდგომების გამომუშავება; 

3. გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება და განვითარება, 

              სამუშაოს შესრულების ამ მეთოდების კომბინირებული და ცალკე გამოყენებით; 

4. სამართლებრივ აქტებთან მუშაობისა და მათი შექმნისთვის საჭირო უნარების 

განვითარება; 

5.  მოქალაქეებთან (დაზარალებული, ბრალდებული) ურთიერთობის უნარ-ჩვევების და 

პროფესიული ეთიკის სტანდარტების განვითარება;  

 

შედეგები: 

1. სტუდენტი შეძლებს სისხლის სამართლის თეორიულ კურსებში მიღებული ცოდნის 

პირველად პრაქტიკულ გამოყენებას, განავითარებს სამართლის გამოყენება-

განმარტებისთვის აუცილებელ უნარებს; 

2.  სტუდენტი შეიძენს სისხლის სამართლის პრაქტიკული პრობლემების გამოვლენისა და 

მათი გადაჭრის უნარს; 

3.  სტუდენტი შეიძენს სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის და ანალიზის უნარებს; 

4. სტუდენტი შეიძენს გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის გამოცდილებას და უნარ-

ჩვევებს, განავითარებს კლიენტებთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს, დახვეწს 

პროფესიული ეთიკის სტანდარტებს. 

 

 

შინაარსი 

იმის გათვალისწინებით, რომ კურსისთვის აუცილებელი თეორიული ნაწილი სტუდენტს უკვე 

ათვისებული აქვს ამ კურსის პრერეკვიზიტების შესწავლისას, წინამდებარე კურსის თეორიული 

კომპონენტი მინიმალურია. კურსის თითოეული მიმართულების განხორციელების დაწყების წინ, 

სტუდენტებს ჩაუტარდებათ შესავალი ლექციები, რომელიც მოიცავს თეორიული საკითხების 

მიმოხილვას და ორგანიზაციულ საკითხებს.  

 

კურსი შედგება თეორიული და პრაქტიკული კომპონენტებისაგან. თეორიული კომპონენტი 

მოიცავს შემდეგ ლექციებს (იხ. სალექციო კომპონენტების სილაბუსები): 

 

1. სისხლის სამართლის გავრცელებული დანაშაულების თავისებურებები;  

 

სისხლის სამართლის კლინიკის კურსის მატერიალური სისხლის სამართლებრივი ნაწილი 

მოიცავს სალექციო ფორმით, აგრეთვე სასამართლო პრაქტიკიდან აღებული კაზუსების 

განხილვის გზით, მეოთხე კურსის სტუდენტებისათვის ამომწურავი ინფორმაციის მიწოდებას 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებულ ზოგიერთ 

ისეთ დანაშაულთა კვალიფიკაციის სპეციფიკურ თავისებურებათა შესახებ, რომლებიც 

შედარებით უფრო გავრცელებულია და ამის შედეგად ხშირად გვხვდება სასამართლო 

პრაქტიკაში. მხედველობაშია შემდეგი სახის დანაშაულები: მკვლელობის მცდელობა; სხვადასხვა 

ხარისხით ჯანმრთელობის დაზიანებები განზრახ და გაუფრთხილებლობით; ქურდობა; ძარცვა; 

თაღლითობა; გამოძალვა; ხულიგნობა; ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, 

ფლობა და გასაღება. 

აღნიშნული კურსის მოცემული ნაწილის გავლამდე სტუდენტებს წინა სემესტრების 

განმავლობაში უკვე მიღებული აქვთ მითითებულ დანაშაულთა თაობაზე საბაზისო თეორიული 

ცოდნა სისხლის სამართლის ზოგადი და კერძო ნაწილებიდან. ამის გათვალისწინებით, ამჯერად 

სალექციო დრო მთლიანად დაეთმობა ხსენებულ დანაშაულთა კვალიფიკაციის  სპეციფიკურ და 

პრობლემულ მხარეებს, რომლებიც თავს იჩენენ სასამართლო პრაქტიკაში და ინტერესს იწვევენ 

თეორიულ–შემეცნებითი  თვალსაზრისითაც. სრულფასოვანი ინფორმაციის  მიწოდებასთან 
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ერთად ლექციების დროს მოხდება  ასევე  თემასთან დაკავშირებით სასამართლო პრაქტიკიდან 

აღებული კაზუსების განხილვა სტუდენტების აქტიური მონაწილეობით. ამასთან ერთად, 

სტუდენტებს დამატებით დაევალება შესაბამის თემებზე ლექტორის მიერ შერჩეული 

ლიტერატურისა თუ სხვა სპეციალური მასალის გაცნობა. 

სალექციო მუშაობის დასრულების შემდეგ, სტუდენტების მიერ შეძენილი ცოდნისა და 

პრაქტიკაში მისი გამოყენებისათვის აუცილებელი უნარ–ჩვევების საერთო დონის 

შესამოწმებლად, ჩატარდება წერითი გამოცდა, რა დროსაც მათ დაევალება სალექციო მუშაობისას 

განხილულ თემებზე მიცემული კაზუსების ამოხსნა (სულ 15 კაზუსი). 

საგანში სტუდენტის მომზადების დონე შეფასდება როგორც გამოცდის შედეგებით, ასევე  

ლექციებზე გამოვლენილი აქტიურობისა და კაზუსების განხილვაში მონაწილეობის 

მაჩვენებლებით, რაც საერთო ჯამში შეადგენს 10%–ს სისხლის სამართლის კლინიკის მთლიანი 

კურსისათვის შეფასების შკალით  გათვალისწინებულ კომპონენტებს შორის. 

 

2. სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე აღწერის მომზადება - კომპონენტის ფარგლებში 

სტუდენტები შეისწავლიან სასამართლო გადაწყვეტილებების მოკლე აღწერის 

სტრუქტურას და წერას. ლექციის შემდეგ თავად შეადგენენ სასამართლო 

გადაწყვეტილებების მოკლე აღწერებს 

 

3. პროცესუალური უნარჩვევები  - კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან 

გამოძიების და სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების თეორიულ და პრაქტიკულ 

საფუძვლებს:  

გამოძიების ეტაპზე მოწმის ან ბრალდებულის დაკითხვის მიზნით საგამოძიებო 

ორგანოებში მოყვანის (მოწვევის) როგორც სპეციფიკური საგამოძიებო ქმედების არსს, მისი 

წარმოების წესს; 

დაკითხვის პროცესში მოპოვებული დოკუმენტური და ნივთიერი მტკიცებულებების 

პროცესუალური დამაგრების წესს; 

ძირითადი საგამოძიებო მოქმედებების (ჩხრეკა, ამოღება, დათვალიერება, შემთხვევის 

ადგილის დათვალიერება, ამოცნობა და სხვა) ჩატარების წესს და პირობებს. 

განაზოგადებენ პრაქტიკულ მაგალითებს; 

მხარეთა მიერ მტკიცებულებათა მოპოვების ხერხებს, მტკიცებულებათა გაცვლის და 

სასამართლოში წარმოდგენის უნარჩვევებს სისხლის სამართლის წარმოებაში არსებული 

პრაქტიკის გაანალიზებით. 

 

 

სალექციო კომპონენტის გავლის შემდეგ სტუდენტები იწყებენ პრაქტიკულ საქმიანობას შემდეგი 

მიმართულებებით: 

 

იურიდიული კონსულტაცია - მოიცავს შემდეგ სისხლის სამართლის დანაშაულებს: მკვლელობის 

მცდელობა, ჯანმრთელობის დაზიანება, ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა და ფლობა,  

ქურდობა, ძარცვა, თაღლოთობა, ხულიგნობა, გამოძალვა. 

 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი - სასამართლოს პრაქტიკის ანალიზი გაადვილებს  იმ მრავალი 

კოლიზიის აღმოჩენას და აღმოფხვრას რაც ჩნდება სასამრთლოების მიერ ერთი და იგივე ნორმათა 

განსხვავებული ინტერპრეტაციით, რომლებიც პრაქტიკაში  ართულებს სისიხლის სამართლის 

კანონმდებლობის ერთმნიშვნელოვნად  გამოყნებას და შეიძლება გახდეს უხეში საპროცესო 

დარღვევის წყარო. განავითარებს საქართველოში ერთგვაროვანი სასამართლო პრაქტიკის 

ჩამოყალიბებას, რაც დახმარებას გაუწევს როგორც სტუდენტებს და პრაქტიკოს იურისტებს, ასევე 

სისხლის სამრთლის პრობელმატიკით დაინტრესებულ პირებს. 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი შემოიფარგლება შემდეგი დანაშაულებით: მკვლელობის 

მცდელობა, ჯანმრთელობის დაზიანებები. სტუდენტი გაანალიზებს 2010-2012 წლებში მიღებულ 

სასამართლო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც მიიღებულ იქნა საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს და ქუთაისისა და თბილისის სააპელაციო სასამართლოების მიერ. 

კლინიკის ხელმძღვანელს უფლება აქვს სტუდენტებს მისცეს დამატებითი დავალება, იმ 

შემთხვევაში თუ თვლის, რომ კონკრეტული სტუდენტი არ არის საკმარისად დატვირთული 

კლინიკაში შემოსული საქმეებით და ეს დავალება კავშირში იქნება კლინიკის საქმიანობასთან.  

 

სწავლების და სწავლის სტრატეგია 

იმის გათვალისწინებით, რომ კურსისთვის აუცილებელი თეორიული ნაწილი სტუდენტს უკვე 

ათვისებული აქვს ამ კურსის პრერეკვიზიტების შესწავლისას, წინამდებარე კურსის თეორიული 

კომპონენტი მინიმალურია. კურსის თითოეული მიმართულების განხორციელების დაწყების წინ, 

სწავლება ეფუძნება ურთიერთთანამშრომლობას სტუდენტსა და კურსის ხელმღვანელს შორის, 

კოლეგიურობას გუნდური მუშაობისას და იურისტის პროფესიული სტანდარტების დაცვას. 

 

სასწავლო კურსის შესწავლისას თავდაპირველად სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ლექციები, 

შეასრულებენ საშინაო დავალებებს (იხ. სალექციო კომპონენტის სილაბუსები), შემდგომ მათ 

ევალებათ ლექტორის ზედამხედველობის ქვეშ და მასთან შეთანხმებით განახორციელონ 

პრაქტიკული საქმიანობა. 

 

კლინიკის საქმიანობის წესები განსაზღვრულია სამართლის სკოლის კლინიკის მუშაობის წესების 

შესახებ დოკუმენტში;  

 

  

შეფასების სისტემა 

 

სალექციო კომპონენტი - 15% გადანაწილებულია 4 სალექციო კომპონენტზე:  

იურიდიული კონსულტაცია - 65 % 

სასამართლო პრაქტიკის ანალიზი - 20% 

 

სალექციო კომპონენტი: 

სალექციო კომპონენტი მოიცავს ოთხ ლექციას (იხ. სალექციო კომპონენტის სილაბუსი): 

ა.  სისხლის სამართლის გავრცელებული დანაშაულების თავისებურებები 

ბ. სასამართლო გადაწყვეტილების მოკლე აღწერის მომზადება; 

გ. პროცესუალური უნარჩვევები  

დ. სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შედარებით სამართლებრივი ანალიზის მომზადება 

 

 
: 

 

 

შეფასება   

 

 

(grade points, quality 

points) 

A ფრიადი 91 – 100 3.39 – 4.0 

B ძალიან კარგი 81 – 90 2.78 – 3.38 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
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 
ძაიჭრა 

(საგანი ახლიდან შესასწავლი) 
0 - 40 0 

აუცილებელი მასალები 

ძირითადი ლიტერატურა და დამხმარე მასალები; 

 

თინათინ წერეთელი, დანაშაულის მცდელობა. ნებაყოფლობით ხელის აღება დანაშაულზე. 

წიგნში: სისხლის სამართლის პრობლემები. 1 ტომი, გამორმცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 

2007, გვ.გვ. 422–482; 529–563. 

 

ქეთევან მჭედლიშვილი– ჰედრიხი, სისხლის სამართალი, ზოგადი ნაწილი –2– დანაშაულის 

გამოვლინების ცალკეული ფორმები. თავი 1 §4, §5, §6. გამორმცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2011, გვ.გვ. 35–133. 

 

ოთარ გამყრელიძე, - საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება, ზოგადი 

ნაწილი. პირველი წიგნი მეორე შევსებული გამოცემა. თბილისი, 2008. სსკ–ის მე–19 მუხლის 

განმარტება. 

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი.  სახელმძღვანელო. გამომცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2007 გვ. 159–185. მე–11 თავი– §4,§5,§6. 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კომენტარები (ნაწილი პირველი), 

გამომცემლობა  „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1976 წ.   (სსკ–ის მე–17 მუხლის 

კომენტარი). 

 

მერაბ ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. გვ. 132–138 

(ევენტუალური განზრახვით დანაშაულის მცდელობის შესაძლებლობა). 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი 1. მე–4 გამოცემა. გამომცემლობა „მერიდიანი“, 

თბილისი, 2011. 

 

ო. გამყრელიძე, გ. ტყეშელიაძე და სხვ., სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის 

კომენტარი. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (სსკ–ის მე–19 და მე–20 თავებიდან: 108–ე, 109–

ე, 116–ე მუხლები; 117–ე, 118 და 120–ე მუხლები), თბილისი, 2002, გვ. 5–55; გვ. 94–97. 

ო. გამყრელიძე, მ. ტურავა და სხვ., სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის კომენტარი 

(ეკონომიკური დანაშაული), გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2004, გვ. 2004. გვ.გვ. 4–72; 

127–163. 

 

ნონა თოდუა, გოჩა მამულაშვილი, ნინო გვენეტაძე, დანაშაული საზოგადოებრივი 

უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ, გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2005, გვ.გვ. 63–

73; 83–88. 

 

ვ. მაყაშვილი, თ. წერეთელი, თ. შავგულიძე, დანაშაული პიროვნების წინააღმდეგ  



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
(სამეცნიერო–პრაქტიკული კომენტარი),  თბილისი,  1980.  სსკ–ის 104–ე, 105–ე, 108–ე, 110–ე, 

111–ე და 112–ე მუხლების კომენტარები. 

 

რამაზ კვარაცხელია, განზრახი მკვლელობისა და სიცოცხლის მოსპობის სხვა 

შემადგენლობათა კვალიფიკაცია, „ბონა კაუზა“, თბილისი, 2008 

 

თამარ ებრალიძე, ჯანმრთელობის განზრახ დაზიანება. ჟურნალი „საქართველოს 

მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე. სამართლის სერია“. №1, 2005, გვ. 138–146. 

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლო. სახელმძღვანელო წინადადებები და რეკომენდაციები 

სისხლის სამართლის სასამართლო პრაქტიკის პრობლემატურ საკითხებზე. თბილისი, 2007 

წელი. 

 

საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა პალატის 

მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები სისხლის სამართლის საქმეებზე. (იხ. საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე). 

 

საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესის ჯემალ გახოკიძე, ირაკლი მამნიაშვილი, 

ირაკლი გაბისონია 2012)  
 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები ზურაბ ლომსაძე, 2011  
 

სახელმძღვანელო იურისტებისთვის: სასამართლო ექსპერტიზის, ექსპერტი მოწმის 

დაკითხვისა და მტკიცებულებათა წარდგენის შესახებ. ამერიკის იურისტთა ასოციაცია/ 

კანონის უზენაესობის ინიციატივა, თბილისი 2011 წელი  
 

სახელმძღვანელო ადვოკატებისათვის სასამართლო უნარჩვევებში (ამერიკის იურისტთა 

ასოციაცია/ კანონის უზენაესობის ინიციატივა, 2012) 

 

სავარაუდო კალენდარული გეგმა 

 

სალექციო კომპონენტის დასრულების შემდეგ სტუდენტები იწყებენ პრაქტიკულ საქმიანობას. 

კლინიკა გრძელდება 19 კვირა. პრაქტიკული კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტის 1 კვირის 

განმავლობაში მოუწევს ჯამში 3 საათი პრაქტიკული მუშაობა და 6 საათი დამოუკიდებლად 

მუშაობა. 

კვირა მეცადინ

.  

თემა დავალება 

1 

3 მკვლელობის მცდელობა და 

ჯანმრთელობის დაზიანებები 

კაზუსების ამოხსნა; 

ლიტერატურის და მასალების 

გაცნობა, რომელიც 

მიეწოდება ლექციის 

პროცესში. 

3 საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული 

დანაშაულები: სსკ-ის 177-ე;178-ე;180-

ე; 181-ე და 185-ე მუხლები.  

 

   

2 

3 ხულიგნობა; ცეცხლსასროლი იარაღის 

მართლსაწინააღმდეგო შეძენა და 

ფლობა 

 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
3 საპროცესო ხელმძღვანელობა (ჩხრეკა, 

ამოღება, ამოცნობა, შემთხვევის 

ადგილის დათვალიერება) 

 

 

3 გამოცდა დ. სულაქველიძე 

2 საპროცესო ხელმძღვანელობა 

(დაკითხვა, მტკიცებულებათა გაცვლა, 

დაცვის ტაქტიკა) 

 

3. 

2 გამოცდა გ. ძებნიაური 

 სასამართლოს გადწყვეტილების 

მოკლე აღწერის შედგენის ტექნიკა 

დ. ზედელაშვილი 

   

    

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 

1. სტუდენტი ვალდებულია გადახედოს, მისთვის უკვე ცნობილ საკითხებს, იმ შემთხვევაში, თუ 

ლექტორი დაასკვნის, რომ მისთვის ეს აუცილებელია. 

2. ვინაიდან სამართალი პრაქტიკაში, სამართლის ერთ–ერთი ყველაზე დინამიური ნაწილია, 

შესაძლებელია, მოხდეს მასალის შევსება სწავლების პროცესშიც, რის შესახებაც სტუდენტს 

ეცნობება, არანაკლებ 1 კვირით ადრე. 

 
 

 

 


