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ექსპრეს კურსი სამშენებლო სამართალში 

ლექტორი 

სალომე ამაღლობელი, 
ადვოკატი, სამშენებლო 
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საკონტაქტო ინფორმაცია 

ელ-ფოსტა: 
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ტრენინგ-კურსის დრო 

18 საათი, 6 შეხვედრა 
ორშაბათი, ოთხშაბათი, 
პარასკევი, 19:00 - 22:00 
 

 

ტრენინგ-კურსის მიზნები 

ტრენინგ კურსის მიზანია: 

• მსმენელებს გააცნოს სამშენებლო სამართლის 
მარეგულირებელი კანონმდებლობა და 
სამშენებლო ურთიერთობების პროცესში 
წარმოშობილი საკითხების სამართლებრივი 
დარეგულირების მექანიზმები.   

• დაეხმაროს უძრავი ქონების და სამშენებლო 
სფეროში დასაქმებულ, ან ამ სფეროში დასაქმებით 
დაინტერესებულ პირებს  სამშენებლო პროცესის 
თანმიმდევრულად დაგეგმვასა და მართვაში, 
სამშენებლო პროცესების სამართლებრივად 
სწორად წარმართვასა და მოსალოდნელი რისკების 
განსაზღვრაში. 

 
 
 
 
 
 
 

ტრენინგ-კურსის შინაარსი 

შეხვედრა 1 - შესავალი 

F სამშენებლო საქმიანობა (რას გულისხმობს და რა პროცესებს მოიცავს); 
F სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობის მიმოხილვა; 
F სამშენებლო სამართალურთიერთობების მარეგულირებელი საკანონმდებლო 

აქტები; 
F სამშენებლო სამართალურთიერთობების მარეგულირებელი კანონქვემდებარე 

ნორმატიული აქტები; 
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შეხვედრა 2, 3, 4 - მშენებლობის ნებართვის გაცემის , სანებართვო 
პირობების შესრულებისა და შენობა ნაგებობის ექსპლუატაციაში 
მიღების პროცესები 

F მშენებლობის სახეობები; 
F სამშენებლო საქმიანობის ობიექტები; 
F სამშენებლო საქმიანობის სუბიექტები; 
F მშენებლობის გაცემის პროცესის მონაწილე ადმინისტრაციული 

ორგანოები; 
F ენერგომომარაგების, გაზმომარაგების, წყალმომარაგებისა და 

ინტერნეტკომუნიკაციების კომპანიები და მათი როლი სამშენებლო 
საქმიანობისას; 

F მშენებლობის განხორციელების სამართლებრივი საფუძვლები;  
F მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესი და სტადიები; 
F მშენებლობის ნებართვის მოსაკრებელი; 
F მშენებლობის ნებართვით განსაზღვრული სანებართვო პირობების 

შესრულების პროცესი; 
F მშენებლობის უსაფრთხოება; 
F შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღება; 
F სამშენებლო დოკუმენტის დასაშვები ცვლილებები, სამშენებლო 

დოკუმენტის დარღვევა და მისი შედეგები, ამნისტია (დარღვევით 
განხორციელებული მშენებლობების ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი 
წესი); 

F ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შექმნა; 
 

 

შეხვედრა 5 - მშენებარე უძრავი ქონება და მასზე საკუთრების 
უფლების  შეძენისა და გასხვისების წესი ;   

F უძრავი ქონების სამართლის მიმოხილვა; 
F უძრავი ქონების მარეგისტრირებელი ორგანო; 
F მშენებარე უძრავი ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში; 
F განშლის რეგისტრაცია; 

 

შეხვედრა 6 – სასამართლო პრაქტიკა 

F მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიმოხილვა; 
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ტრენინგ-კურსის სწავლის შედეგები 

ტრენინგ კურსის მსმენელებს ეცოდინებათ:  
Þ სამშენებლო პროცესის თანმიმდევრულად დაგეგმვა და მართვა 
Þ სამშენებლო და უძრავი ქონების სამართლის არსი, მნიშვნელობა და მისი 

გამოყენება პრაქტიკაში 
Þ მშენებლობის და უძრავი ქონების მართვის განხორციელებისათვის საჭირო 

მარეგულირებელი ნორმები, ამ პროცესებთან დაკავშირებულ კერძო თუ 
ადმინისტრაციულ ორგანოებთან სწორი კომუნიკაცია 

Þ სამშენებლო პროცესის მიმდინარეობისას წარმოშობილი მოსალოდნელი 
რისკები და ამ რისკების თავიდან აცილებისთვის, საქართველოში არსებული 
კანონმდებლობისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე 
შეძლებენ პრობლემის გადაჭრას. 

 

 

ტრენინგ-კურსის მოთხოვნები 
ტრენინგ-კურსი გათვლილია :  
O სამართლის სტუდენტებისა და დამწყები იურისტებისთვის, რომლებიც 

დაინტერესებულნი არიან სამშენებლო და უძრავი ქონების დეველოპერულ 
კომპანიებში მუშაობის დაწყებით; 

O სამშენებლო/უძრავი ქონების სფეროში მოღვაწე ბიზნეს კომპანიების 
მენეჯერებისთვის ან ამ ბიზნესის დაწყებით დაინტერესებული პირებისთვის; 
 

ტრენინგ-კურსის შეფასება 

შეფასების კომპონენტები 
დასწრება/აქტიურობა - 20% 
შუალედური გამოცდა/პროექტი - 30% 
საბოლოო გამოცდა/პროექტი - 50% 

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა ორენოვანი სერტიფიკატი: 
კურსის წარმატებით დასრულების სერტიფიკატის მისაღებად სტუდენტმა უნდა მოაგროვოს 
მინიმუმ 70 ქულა 
 
კურსის მინიმუმ 90 ქულაზე დასრულების შემთხვევაში, სტუდენტი დამატებით მიიღებს 
ლექტორის რეკომენდაციას. 
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ლექტორის შესახებ 

o სალომე ამაღლობელს აქვს 7+ წლის სამუშაო გამოცდილება უძრავი ქონების და 
სამშენებლო სამართლის მიმართულებით.  

o სალომე თანამშრომლობდა ისეთ ინსტიტუციებთან, როგორიცაა ქ. თბილისის 
მუნიციპალიტეტის მერია, ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური, ვაკე-საბურთალოს; 
გამგეობა, სსიპ ქონების მართვის სააგენტო, სსიპ საჯარო რეესტრი სააგენტო, სსიპ 
თბილისის იუსტიციის სახლი, თბილისის საქალაქო სასამართლო, კერძო სამშენებლო 
და ინტერნეტკომუნიკაციების კომპანიები. 

o სალომე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 
კერძო სამართლის მაგისტრი. 

o სალომეს უყვარს თხილამურებით სრიალი, მოგზაურობა და დაინტერესებულია 
ფსიქოლოგიითა და ბიზნესის მენეჯმენტით. 

 


