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საარჩევნო სამართლის კურსი იურიდიული კლინიკის ფორმატში 

განკუთვნილია საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიისა და სსიპ საარჩევნო სისტემების 

განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის პარტნიორი უნივერსიტეტების იურიდიული 

ფაკულტეტის/სამართლის სკოლის საბაკალავრო და მაგისტრატურის საფეხურების სტუდენტებისთვის 

სასწავლო კურსის 

მიზანი 

საარჩევნო სამართლის კურსი იურიდიული კლინიკის ფორმატში შემუშავებულია 

სსიპ საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

მიერ. კურსი მაქსიმალურად დატვირთულია პრაქტიკული სწავლების 

კომპონენტებით, რაც თეორიული მასალის თანდათანობითი შესწავლისა და მისი 

დამოუკიდებლად გამოყენების ჩვევების გამომუშავების საფუძველია. 

სასწავლო კურსის 

შინაარსი 

სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ ძირითად თემატიკას: 

▪ არჩევნების საკანონმდებლო ჩარჩო და დემოკრატიული არჩევნების 

საერთაშორისო სტანდარტები; 

▪ საარჩევნო სისტემების მიმოხილვა - მსოფლიო პრაქტიკა და საქართველოში 

მოქმედი საარჩევნო სისტემები (ცვლილებები რეფორმის ფარგლებში); 

▪ საარჩევნო სისტემების გავლენა პოლიტიკაში ქალთა წარმომადგენლობაზე 

(საერთაშორისო გამოცდილების გაცნობა); პოლიტიკაში ქალთა 

წარმომადგენლობის ზრდის ხელშემწყობი მექანიზმები საქართველოში 

(გენდერული კვოტები). 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

პრაქტიკული კომპონენტი: თემატური სავარჯიშოები. 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

▪ მსოფლიოში გავრცელებული არჩევნების მართვის ორგანოთა მოდელები და 

საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია (სტრუქტურა, ძირითადი 

კომპეტენციები საარჩევნო ციკლის ჭრილში). 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

პრაქტიკული კომპონენტი: საარჩევნო ადმინისტრაციის 

წარმომადგენლებთან/დარგის ექსპერტეთან შეხვედრები - საარჩევნო რეფორმის 

ძირითადი მიმართულებების გაცნობა და საარჩევნო ადმინისტრაციის 

გამოცდილების გაზიარება არჩევნებში ტექნოლოგიების გამოყენებასთან 

დაკავშირებით. 

ცესკოს საარჩევნო პროცესების მართვის დეპარტამენტი 

▪ არჩევნებში ჩართული მხარეები და საარჩევნო ეთიკა, საარჩევნო პროცესზე 

დაკვირვების სტანდარტები; 

▪ წინასაარჩევნო კამპანია და ადმინისტრაციული რესურსები -  

არამართლზომიერად გამოყენების პრევენცია და რეაგირების მექანიზმები; 

▪ არჩევნები და მედია - კონკურენტუნარიანი საარჩევნო გარემოს 

უზრუნველსაყოფად საარჩევნო სუბიექტების მედიაზე ხელმისაწვდომობის 

საკანონმდებლო რეგულაციების მიმოხილვა; 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

▪ სიძულვილის ენა და დეზინფორმაციის უარყოფითი გავლენა საარჩევნო 

პროცესზე; საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის გამოცდილება 

დეზინფორმაციაზე რეაგირებისა და პრევენციული ღონისძიებების 

გატარებასთან დაკავშირებით. 

ცესკოს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი 
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პრაქტიკული კომპონენტი: თემატური სავარჯიშოები. 

▪ არჩევნებში ამომრჩევლის მონაწილეობის როლის მნიშვნელობა და საარჩევნო 

უფლების რეალიზების გარანტიები; საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციის 

მიერ ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის მექანიზმები და 

ამომრჩევლებისთვის შეთავაზებული სერვისები;  

▪ არჩევნები და უსაფრთხოება - ჩართული მხარეების როლი არჩევნების 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში; საკანონმდებლო მექანიზმები 

კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა პერსონალური მონაცემების დაცვის, ხმის 

მიცემის ფარულობის და კენჭისყრის უსაფრთხო გარემოში მიმდინარეობის 

უზრუნველსაყოფად. 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

პრაქტიკული კომპონენტი: მოდელირებულ საარჩევნო უბანზე კენჭისყრის 

ჩატარება 

სტუდენტების შუალედური შეფასება - ტესტირება  

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

▪ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

განსაკუთრებული ნაწილის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტის, 

საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გამართვისა და არჩევნების შეჯამების 

რეგულაციების გაცნობა. 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

პრაქტიკული კომპონენტი: თემატური სავარჯიშოები 

▪ საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 

განსაკუთრებული ნაწილის მიხედვით  მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 

არჩევნების გამართვისა და არჩევნების შეჯამების რეგულაციების გაცნობა. 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

პრაქტიკული კომპონენტი: თემატური სავარჯიშოები  

▪ სამართლებრივი წერა და ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტების ექსპერტიზის ტექნიკის სწავლება; 

ცესკოს სწავლების ცენტრი 

▪ საარჩევნო დავები - მოსარჩელეთა წრე; გასაჩივრების ვადები და წესი; საარჩევნო 

დავებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წარმოება; ადმინისტრაციულ-

სამართალდარღვევებთან დაკავშირებული წარმოება. 

ცესკოს იურიდიული დეპარტამენტი 

პრაქტიკული კომპონენტი: თემატური სავარჯიშოები  

სტუდენტების ფინალური შეფასება  

ცესკოს სწავლების ცენტრი  

სასწავლო კურსის 

შედეგი 

კურსი ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების საარჩევნო კულტურის განვითარებას, მათ 

ინფორმირებულ ამომრჩევლებად ჩამოყალიბებას და ამასთან, საარჩევნო სფეროში 

თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი პოტენციური საკადრო რესურსის 

ფორმირებას. 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

გამოიყენება სწავლების კომბინირებული მეთოდოლოგია: 

✓ წიგნზე მუშაობის მეთოდი - სტუდენტები უშუალოდ მუშაობენ მათთვის 

სპეციალურად მომზადებულ სახელმძღვანელოსთან, საარჩევნო კოდექსთან და 

სხვა საკანონმდებლო თუ კანონქვემდებარე აქტებთან. 
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✓ ჯგუფური მუშაობის მეთოდი -  აგებულია პრაქტიკულ სწავლებაზე, 

გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის პრაქტიკული 

სავარჯიშოების მიცემას, რაც ზრდის სტუდენტთა ჩართულობას სასწავლო 

პროცესში. 

✓ შემთხვევების შესწავლა (Case study) - სწავლების ეს მეთოდი დაფუძნებულია 

კონკრეტული პრაქტიკული მაგალითების (ქეისების) განხილვაზე და 

წარმოადგენს ერთგვარ ინსტრუმენტს, რომელიც მიღებული თეორიული 

ცოდნის გამოყენების საშუალებას იძლევა პრაქტიკული ამოცანების 

გადაწყვეტისთვის. თეორიისა და პრაქტიკის შეხამებით, მეთოდი ეფექტიანად 

ავითარებს დასაბუთებული გადაწყვეტილებების მიღების უნარს და 

ანალიტიკური აზროვნებას. 

✓ გონებრივი იერიში (Brain storming)  - მეთოდი გულისხმობს თემის ფარგლებში 

კონკრეტული საკითხის შესახებ მაქსიმალურად მეტი  განსხვავებული აზრის, 

იდეის ჩამოყალიბებისა და გამოთქმის ხელშეწყობას. 

✓ როლური და სიტუაციური თამაშები - ამ მეთოდის საფუძველზე  ჯგუფში 

ნაწილდება როლები და სტუდენტები მიცემული დავალებების შესაბამისად 

ახდენენ სიტუაციის მოდელირებას, რაც ხელს უწყობს მიღებული ცოდნის 

პრაქტიკაში რეალიზების დემონსტრირებას. 

✓ დისკუსია/დებატები - ინტერაქტიული სწავლების გავრცელებული მეთოდია, 

ამაღლებს სტუდენტთა ჩართულობის ხარისხსა და აქტიურობას,  ავითარებს 

მსჯელობისა და საკუთარი აზრის დასაბუთების უნარს. 

✓ ელექტრონული სწავლება (E-learning) - გულისხმობს სწავლებას დისტანციური 

ელექტრონული პლატფორმების საშუალებებით.  

კურსის 

ხანგრძლივობა 2022 წლის ოქტომბერი-დეკემბრის პერიოდში.  

სასწავლო კურსის 

განმახორციელებელი 

კურსი ხორციელდება საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაციისა და სსიპ 

საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის 

პარტნიორობით. 

 


