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სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის აქტუალური საკითხები 
 

 

თბილისის საქალაქო სასამართლოში ორთვიანი პრაქტიკის ანგარიში 

 

• წინამდებარე პრეზენტაციით, წარმოდგენილია ორთვიანი პრაქტიკის 

საკითხებზე მომზადებული  ანგარიში და, ცალკეულ კვირებში ჩატარებული 

დაკვირვებებისა და განზოგადებების საფუძველზე, შემოთავაზებულია 

კონკრეტული დასკვნები და რეკომენდაციები მიმდინარე სასამართლო 

რეფორმის, დაგროვილი იურიდიული პოტენციალის, გენდერული 

დისპროპორციისა და ახალგაზრდა კადრების პრაქტიკის ობიექტებთან 

შემდგომი თანამშრომლობის საკითხებზე.  

 

პრაქტიკის ობიექტის მოკლე დახასიათება 

 

• თბილისის საქალაქო სასამართლო, “საერთო სასამართლოების შესახებ” 

საქართველოს ორგანული კანონის 29-ე მუხლის თანახმად, არის პირველი 

ინსტანციის სასამართლო და “საჯარო სამსახურის შესახებ” საქართველოს 

კანონის მე-2 მუხლის თანახმად, მასში, როგორც სახელმწიფო ანუ სახაზინო 

(საბიუჯეტო) დაწესებულებაში საქმიანობა ითვლება საჯარო 

სამსახურად.                 

•  საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 აპრილის ბრძანებულებით, 2005 

წლის 5 მაისს, ლიკვიდირებულ იქნა გლდანი-ნაძალადევის, ისანი-სამგორის, 

დიდუბე-ჩუღურეთის, კრწანისი-მთაწმინდისა და ვაკე-საბურთალოს 

რაიონული სასამართლოები და შეიქმნა თბილისის საქალაქო სასამართლო, 

რომლის სამოქმედო ტერიტორია განისაზღვრა ქ. თბილისის 

ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული საზღვრებით.  

• პრაქტიკის ობიექტი მდებარეობს დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. N6-ში 

და მის სტრუქტურას შეადგენს სპეციალიზებული სასამართლო კოლეგიები: 1) 

ადმინისტრაციულ საქმეთა (ხელმძღვანელობს თბილისის საქალაქო 

სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი მიქაუტაძე); 2) სისხლის სამართლის 
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საქმეთა  (თავმჯომარე გიორგი ებანოიძე); 3) საგამოძიებო და წინასასამართლო 

სხდომის  (თავმჯდომარე რევაზ ნადარაია); 4) სამოქალაქო საქმეთა  

(თავმჯდომარე სერგო მეთოფიშვილი). სულ ობიექტზე დასაქმებულია 436 

საჯარო მოსამსახურე, მ.შ. 280 ქალი და 156 კაცი. 

 

პრაქტიკის პროცესში განხორციელებული საქმიანობის ანალიზი 

 

• 1) ანგარიშის ძირითადი ნაწილი 

• ა) რა სამუშაოები შესრულდა 2-თვიანი პრაქტიკის საფუძველზე 

• I-III კვირები: თბილისის საქალაქო სასამართლოს  ისტორიისა და 

სტრუქტურის გაცნობა, სასამართლო პროცესებზე  დასწრება და განხილვები 

საადვოკატო ბიუროში;  

IV-IX კვირები: 

• სასამართლო პროცესებზე დასწრება საზოგადოებრივი უსაფრთხოებისა და 

წესრიგის, საკუთრებითი ურთიერთობების, ეკონომიკური დანაშაულის, 

სიცოცხლის წინააღმდეგ დანაშაულის, ძალადობის, ნარკოტიკული 

ნივთიერებების უკანონო შემოტანის საქმეებზე, შესაბამისი განხილვები;  

X-XIII კვირები: 

• პრაქტიკა საადვოკატო ბიუროდან სასამართლოში, პროცესებზე დასწრება და  

შესაბამისი განხილვები  ქურდობისა და სამეწარმეო დანაშაულის ჩადენის 

ხერხებსა და მოტივებზე;  

XIV კვირა: 

• სისხლის სამართლის საქმის განხილვა სკუთრების წინააღმდეგ ყაჩაღობის 

დანაშაულზე, მოწმეთა გამოკითხვა, მტკიცებულებათა გამოკვლევა და 

განზოგადება. 

ბ) ადვოკატის მოღვაწეობის კონკრეტული შედეგი ერთ-ერთ სამაგალითო საქმეზე 

 

• პრაქტიკის პერიოდში,  ჩემზე განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა 

სასამართლო პროცესმა, რომელზეც, ადვოკატის ობიექტური   მიზნებით 

განპირობებული მაღალზნეობრივი ეთიკისა და დამაჯერებელი იურიდიული 



5 
 

 

არგუმენტაციის შედეგად, სასამართლომ გამამართლებელი განაჩენი დაადგინა 

ბრალდებული მოქალაქის მიმართ, რომელიც სხდომის დარბაზიდანვე 

განთავისუფლდა.   

 

სასამართლოს  სამართლიანობისა და უდანაშაულობის პრეზუმფციის პრინციპები 

• საქმის განხილვისას, თბილისის საქალაქო სასამართლომ, წარმოდგენილ და 

სასამართლო სხდომაზე გამოკვლეულ მტკიცებულებათა შედეგად, მიიჩნია, 

რომ “ბრალდების მხარემ ვერ წარმოადგინა უტყუარ მტკიცებულებათა 

ერთობლიობა პირის დამნაშავედ ცნობისათვის”. შესაბამისად, სასამართლომ 

ბრალდებულის სასარგებლოდ გადაწყვიტა მტკიცებულებათა შეფასების დროს 

წარმოშობილი დაუდასტურებელი ეჭვი, რითაც, ვფიქრობ, სამაგალითოდ 

სრულად იქნა დაცული სასამართლოს  სამართლიანობისა და 

უდანაშაულობის პრეზუმფციის მოთხოვნები.   

 

შეძენილი უნარები და კომპეტენციები 

 

პრაქტიკული ხასიათის განხილვების შედეგად,  არსებითად გაუმჯობესდა  

პროფესიული  ანალიტიკური უნარები და ოპერატიული მოქმედების პირობებში 

კომპეტენტური  გადაწყვეტილებების  მიღებისა და  არგუმენტირებული  დასკვნების 

გაკეთების შესაძლებლობები. 

 

რა გავლენა მოახდინა პრაქტიკამ პროფესიულ მომზადებაზე 

    პრაქტიკის  შედეგად, შეიძლება ითქვას, შეჯამდა საუნივერსიტეტო სწავლების 

ხანგრძლივი  პროცესი , რამაც გადამწყვეტი გავლენა მოახდინა პროფესიულ ჩვევებში 

საბოლოოდ დამკვიდრებასა  და, ამ მხრივ, იურისტის მტკიცე მოქალაქეობრივი 

პოზიციის ჩამოყალიბებაზე. 
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             დასკვნები და რეკომენდაციები 

 

 

• 1. ისტორიისათვის ძალზე მოკლე პერიოდში (2015-2017 წლები) გატარებულმა 

რეფორმა თბილისის საქალაქო სასამრთლოს ფორმირებისა და წარმატებული 

განვითარების მიმართულებით, აჩვენა, რომ საქართველოში დაგროვილი 

იურიდიული პოტენციალი ძალზე მნიშვნელოვანია და ჯერ კიდევ დიდი 

რეზერვებია გამოუყენებელი რეგიონებში ანალოგიური რეფორმების 

განსახორციელებლად;  

• 2. ქალაქ თბილისის სასამართლოს როგორც ფორმალურმა იერსახემ, ასევე 

სასამართლო პროცესების მიმდინარეობის შინაარსობრივმა ხარისხმა 

დაგვარწმუნა, რომ არცთუ ისე შორეული პერსპექტივაა (დაახლოებით 5-7 

წელი), როცა საქართველოში კონკურენტული ბაზრის უზრუნველყოფისათვის 

აუცილებელი სამართლებრივი ინსტიტუტების ხარისხობრივი მაჩვენებლები 

და ცხოვრების დონის ეკონომიკური პარამეტრები საშუალოევროპულ და 

მსოფლიო სტანდარტებს დაუახლოვდება;  

 

• 3. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საჯარო მოსამსახურეთა გენდერულმა 

სტრუქტურამ აჩვენა ძალზე მნიშვნელოვანი დისპროპორცია მამაკაცი 

კადრების საზიანოდ, რაც, ვფიქრობ, 90-იანი წლების ცნობილი საომარი 

კონფლიქტებისა და ეკონომიკური კრიზისების შედეგია.  ამდენად, 

საგანმანათლებლო სისტემამ საქართველოში, ჩემი აზრით, მეტი ყურადღება 

უნდა დაუთმოს მამაკაცი იურისტი კადრების სწავლების წამახალისებელ 

სტიმულირებას, ვინაიდან, აღნიშნულ სფეროში, ბუნებრივია, მეტად არის 

საჭირო მამაკაცური ლოგიკის ძალა და ფიზიკური ამტანობაც; 

• 4. განსაკუთრებით ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ პრაქტიკული ხასიათის 

განხილვების შედეგად,  არსებითად უმჯობესდება  პროფესიული  

ანალიტიკური უნარები  და ოპერატიული მოქმედების პირობებში 

კომპეტენტური  გადაწყვეტილებების  მიღებისა და  არგუმენტირებული  

დასკვნების გაკეთების შესაძლებლობები. შესაბამისად, მიზანშეწონილია, რომ 
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დამკვიდრდეს პრაქტიკა ახალგაზრდა სპეციალისტების შემდგომი 

დასაქმებისათვის უკვე გავლილი პრაქტიკის ობიექტებზე, რაც სასიკეთოდ 

წაადგება როგორც ახალგაზრდა სპეციალისტებს, ასევე პრაქტიკის 

ობიექტებსაც სასამართლო პროცესების წარმოებისა და სტილისტური 

გამართულობის მოწინავე თანამედროვე საუნივერსიტეტო დონეზე 

უზრუნველსაყოფად გრძელვადიანი პერსპექტივაში. 

 

გამოყენებული წყაროები 

 

• 1. საქართველოს რესპუბლიკის კონსტიტუციური კანონი “საქართველოს 

კონსტიტუცია”. - https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346  

• 2. საქართველოს ორგანული კანონი “საერთო სასამართლოების შესახებ”. - 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/90676  

• 3. საქართველოს კანონი “საჯარო სამსახურის შესახებ”. - 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28312  

• 4. თბილისის საქალაქო სასამართლო. - http://tcc.gov.ge.  

 

 

შრომის ავტორის შესახებ 

 

 CV sergi lorTqifaniZe 

E-mail : seselortki@yahoo.com  

Address: Tbilisi, aleqsiZis 1.   

 http://sergi-lordkipanidze.simplesite.com/    

Education: A2017 wels daamTavra Tbilisis saswavlo universitetis sabakalavro programebis 

fakulteti samarTalmcodneobis mimarTulebiT da mieniWa samarTlis bakalavris 

kvalifikacia (brZ. #35 02.03.2017).  
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daasrula Tbilisis #1 sajaro skola (sruli zogadi ganaTlebis atestati 

#079109). 

  

Diplomas : შეარჩიეს adamianis uflebaTa dacvis sakiTxebSi სტუდენტური შრომების 

საუნივერსიტეტო კონკურსის გამარჯვებულთა შორის, რის შედეგად მიენიჭა უფლება 

მონაწილეობა მიეღო მოხსენებით saqarTvelos saxalxo damcvelis ofisSi გამართულ 

კონფერენციაზე და მიეღო დიპლომი UNDP egidiT. 

 

Scholarships: aris sxvadasxva (zogadad swavlaSi, maTematikaSi, sportSi) qebis 

furclis, sigelisa da diplomis mflobeli moswavleTa saerTaSoriso da 

respublikur saswavlo-SemoqmedebiT konkursebSi warmatebebisaTvis,  miRebuli aqvs 

saxelmwifo granti, iyo evropis studentTa forumis wevri, gaiara staJireba 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros sistemaSi,  Tbilisis saqalaqo sasamarTloSi, 

saadvokato biuroSi.  

 

Certificates: FFrom “Norwegian refugee council” with Swedish International Development Agency 

for the Training on Prevention of HIV/AIDS/DRUG Addiction. 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE : marTlmadideblur Jurnal “qarozSi” gamoqveynebulia 

sergi lorTqifaniZის Sroma “ra codnaa WeSmariti, vin SeiZleba iyos WeSmaritad 

ganaTlebuli da ra mniSvneloba aqvs religiasa da samarTals globalur terorizmTan 

brZolisa da teqnikuri progresisaTvis”, 2006 weli, #5 (42), gverdebi 16-17; კვლევის 

ნაწილი შესულია წმინდა ქაშვეთში მოღვაწე მამა ღვთისოს (შალიკაშვილი) შესახებ საიუბილეო 

გამოცემაში; sergi lorTqifaniZის 2011 წლის 26 დეკემბრის publikacia www.education.ge-ს 

სამართლის გვერდზე http://education.ge/index.php?do=definition%2Fview&id=1337; interviu 

sergi lorTqifaniZesTan Jurnal “animaSi” (2012, N3); Aaris wignis “novatoruli 

araordinaruli menejmenti da marketingi uaxloesi strategiisaTvis” Tanaavtori (Tbilisi, 

2014, ISBN 978-9941-0-6302-2, http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/29381).  
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საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ციფრულ ფონდში „ივერიელი“ 

გამოქვეყნებულია სერგი ლორთქიფანიძის შრომა „რელიგია და სამართალი ტერორიზმის 

წინააღმდეგ და ურთიერთხელსაყრელი საერთაშორისო ბიზნესისათვის“. - თბილისი, 2016, 

ISBN 978-9941-0-8454-6, http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/138214 ჰყავს მეუღლე და ვაჟი, 

სტიქაროსანია. 

 

Sergo Lordkipanidze was chosen among the winners in the university student competition, 
which gave the right to speak at the Ombudsman's conference on human rights and received a 
diploma from the United Nations Development Program.  
 
Серго Лордкипанидзе отличился среди победителей в университетском конкурсе 
студенческих трудов, что дало право выступить на конференции Омбудсмена по 
вопросу прав человека и получил диплом Программы развития ООН.  
 
სერგო ლორთქიფანიძე აღინიშნა ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში სტუდენტური 
შრომების საუნივერსიტეტო კონკურსის გამარჯვებულთა შორის, რის შედეგად მიენიჭა 
უფლება მონაწილეობა მიეღო მოხსენებით საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისში 
გამართულ კონფერენციაზე და მიეღო დიპლომი გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით. 
 
Sergo Lordkipanidze loves mathematics, received the State grant after successful entrance 
examinations to the University and prepared and published scientific work "The Religion and 
Law Against Terrorism and for Mutually Beneficial International Business" in the student years 
by the Digital fund of the Parliament of Georgia http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/138214  
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Серго Лордкипанидзе любит математику, получил Государственный грант после 
успешных вступительных экзаменов в Университет, подготовил и издал научный 
труд "Религия и право против терроризма и для взаимовыгодного международного 
бизнеса" в студенческие годы при цифровом фонде Библиотеки Парламента Грузии 
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/138214  
 
სერგო ლორთქიფანიძის ჰობია მათემატიკა, მიიღო სახელმწიფო გრანტი საუნივერსიტეტო 
მისაღები გამოცდების წარმატებით დაძლევის შემდეგ და სტუდენტურ წლებში მოამზადა 
და გამოაქვეყნა სამეცნიერო შრომა "რელიგია და სამართალი ტერორიზმის წინააღმდეგ და 
ურთიერთხელსაყრელი საერთაშორისო ბიზნესისათვის" საქართველოს პარლამენტის 
ციფრულ ფონდში http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/138214 
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Sergo Lordkipanidze is in the Monastery, whose grace dictated the writing of his works: The 
Orthodox magazine "Qarosi" published the work of S. Lordkipanidze "What knowledge is true, 
who can be truly educated and what significance do religion and law have in fighting with a 
global terrorism and for Technical progress ", 2006, N5 (42), Pages 16-17; Sergo developed 
previous research in the anniversary edition about Father Gvtiso (Shalikashvili, Tbilisi, Holy 
Church of Kashveti); 
 
Work of S. Lordkipanidze from December 26, 2011 "Religion and law in the fight against 
terrorism" on the web-page of the Law  
http://education.ge/index.php?do=definition%2Fview&id=1337;  
 
Interview with student - S. Lordkipanidze in the magazine "Anima" (2012, N3); S. Lordkipanidze 
is the co-author of the book "Innovative unordinary management and marketing for the nearest 
strategy" (Tbilisi, 2014, ISBN 978-9941-0-6302-2, http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/29381, 
 P. 75, §29. The attitude of the center and local self-government and its impact on business:  
juridical and economic views).  
 
Серго Лордкипанидзе в монастыре, чья благодать обусловила написание его трудов: 
Православный журнал «Карози» опубликовал труд С. Лордкипанидзе «Какое знание 
истинное, кто может быть истинно образованным и какое значение имеют религия и 
право для борьбы с глобальным терроризмом и технического прогресса», 2006 год, N5 
(42), страницы 16-17; Предыдущее исследование Серго развил в юбилейном издании об 
Отце Гвтисо (Шаликашвили, Тбилиси, Святая Церковь Кашвети);  
 
Труд С. Лордкипанидзе от 26 декабря 2011 года «Религия и право в борьбе с 
терроризмом» на веб-странице права  
http://education.ge/index.php?do=definition%2Fview&id=1337;  
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Интервью со студентом - С. Лордкипанидзе в журнале «Анима» (2012, N 3); С. 
Лордкипанидзе соавтор книги «Инновационный неординарный менеджмент и 
маркетинг для ближайшей стратегии» (Тбилиси, 2014, ISBN 978-9941-0-6302-2, 
http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/29381, стр. 75, §29. Отношение центра и местного 
самоуправление и его влияние на бизнес: правовой и экономический 
взгляды).  
 
სერგი ლორთქიფანიძე მონასტერში, რომლის მადლით დაიწერა მისი შრომები: 
მართლმადიდებლურ ჟურნალ "ქაროზში" გამოქვეყნებულია სერგი ლორთქიფანიძის შრომა 
"რა ცოდნაა ჭეშმარიტი, ვინ შეიძლება იყოს ჭეშმარიტად განათლებული და რა მნიშვნელობა 
აქვს რელიგიასა და სამართალს გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლისა და ტექნიკური 
პროგრესისათვის“, 2006 წელი, N5 (42), გვერდები 16-17; კვლევის 
ნაწილი წარმოჩინდა წმინდა ქაშვეთში მოღვაწე მამა ღვთისოს (შალიკაშვილი) შესახებ 
საიუბილეო გამოცემაში (თბილისი, ქაშვეთის ტაძარი); სერგი ლორთქიფანიძის 2011 წლის 
26 დეკემბრის პუბლიკაცია "რელიგია და სამართალი ტერორიზმთან წინააღმდეგ 
ბრძოლაში" www.educatiоn.ge-ს  
სამართლის გვერდზე http://education.ge/index.php?do=definition%2Fview&id=1337;  
ინტერვიუ სტუდენტ სერგი ლორთქიფანიძესთან ჟურნალ “ანიმაში” (2012, N3); არის წიგნის 
“ნოვატორული არაორდინალური მენეჯმენტი და მარკეტინგი უახლოესი 
სტრატეგიისათვის” თანაავტორი 
 (თბილისი, 2014, ISBN 978-9941-0-6302-2, http://dspace.nplg.gov.ge/handle/1234/29381,  
გვ. 75, §29. ცენტრისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 
ურთიერთობა და მისი გავლენა ბიზნესზე: სამართლებრივი და ეკონომიკური 
თვალთახედვა). 
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