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შეთანხმულია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან 

ოქმი №2,  1 თებერვალი, 2018 წელი  სამსახურის უფროსი ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი 

                                                                                                                          ნინო ჯოჯუა        

განხილულია ფაკულტეტის საბჭოს სხდომაზე   

ოქმი №4, 5 თებერავლი, 2018 წელი 

ფაკულტეტის   დეკანი, ასოც. პროფ., დოქტ. ეკატერინე ბაკარაძე  

დამტკიცებულია აკადემიური საბჭოს სხდომაზე 

ოქმი №2, 5 თებერვალი, 2018 წელი   რექტორი  პროფ.,დოქტორი ილიას ჩილოღლუ 
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მიმართულება: 06 სამართალი 

დარგი / სპეციალობა: 0601 სამართალმცოდნეობა 

საგანმანათლებლო პროგრამის სახელწოდება: სამართალმცოდნეობა (Law) 

ფაკულტეტი: სამართლის 

საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელი: ვახტანგ ზაალიშვილი, ასოცირებული პროფესორი, იურიდიულ მეცნიერებთა კანდიდატი 

ტელ.: 596 555 955, ელ. ფოსტა: vzaalishvili@ibsu.edu.ge   

განათლების საფეხური: ბაკალავრიატი  (უმაღლესი განათლების I საფეხური) 

საგანმანათლებლო პროგრამის ტიპი: აკადემიური 

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია: სამართლის ბაკალავრი (Bachelor of Law)(მიენიჭება არანაკლებ 240 კრედიტის შესრულების შემთხვევაში)  

კვალიფიკაციის კოდი: 0601 

სწავლების ენა: ქართული, ინგლისური კომპონენტებით 

პროგრამის მოცულობა კრედიტებით: 240 ECTS კრედიტი (სტუდენტის ინდივიდუალური დატვირთვიდან გამომდინარე, წელიწადში 

კრედიტების რაოდენობა შეიძლება იყოს 60-ზე ნაკლები ან მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 75-ისა). 

პროგრამის სტრუქტურა: პროგრამა მოიცავს 240 კრედიტს, რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად: 

 195 კრედიტი - სავალდებულო კომპონენტი, რომელიც განაწილებულია შემდეგნაირად: 

 175 კრედიტი - სპეციალობის სავალდებულო სასწავლო კურსები (მათ შორის: 10 კრედიტი - პროფესიული პრაქტიკა); 

 10 კრედიტი - ინგლისური ენის და/ ან უცხო ენის კომპონენტი  

 5 კრედიტი - ინფორმაციული ტექნოლოგიები; 

 5 კრედიტი - აკადემიური წერა; 

 159 კრედიტი - სპეციალობის არჩევითი სასწავლო კურსები შემდეგი მოდულებიდან: სამართლის ისტორიისა და საფუძვლების მოდული 

(12 კრედიტი), სისხლის სამართლის მოდული (36 კრედიტი), კერძო სამართლის მოდული (40 კრედიტი); საჯარო სამართლის მოდული 

(44 კრედიტი), საერთაშორისო სამართლის მოდული (12 კრედიტი); 10 კრედიტი - საბაკალავრო ნაშრომი; 5 კრედიტი- დარგობრივი 

რუსული ენა;  

 15 კრედიტი - თავისუფალი კრედიტები (სტუდენტი უფლებამოსილია აირჩიოს მისთვის სასურველი სასწავლო კურსები შზსუ-ს 

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამებიდან).  

 

 პროგრამაზე დაშვების წინაპირობა:  სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტი შეიძლება გახდეს სრული ზოგადი 

განათლების მქონე პირი, ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე. 
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 სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვა, ან გადმოყვანის წესით ჩარიცხვა უცხო ქვეყნის აღიარებული 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს 

გადაწყვეტილების საფუძველზე. 

 სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე შესაძლებელია შიდა მობილობის ან გადმოყვანის წესით (გარე მობილობა) ჩარიცხვა, 

კალენდარული წლის განმავლობაში ორჯერ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ  დადგენილ ვადებში, 

სავალდებულო პროცედურებისა და უნივერსიტეტის მიერ დადგენილი წესების დაცვით. 

 

საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანი: 

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია: 

 სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამის მიზანია გააცნოს სტუდენტებს თანამედროვე სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი 

მეცნიერების სოციალური ბუნება, მისი როლი და ადგილი თანამედროვე მეცნიერებათა სისტემაში, ასევე კონსტუტიციური, სისხლის, 

საერთაშორისო, სამოქალაქო და სამართლის სხვა მნიშვნელოვანი დარგების თეორიისა და პრაქტიკის საკითხები. სტუდენტები 

შეისწავლიან და გაეცნობიან სახელმწიფო ხელისუფლების განხორციელების და საქართველოს სახელმწიფო მოწყობის საფუძვლებს, 

სახელმწიფო მმართველობის ფორმებს, ხელისუფლების შტოებს შორის ურთიერთქმედების პრინციპებს, საერთაშორისო სამართლითა 

და საქართველოს კონსტიტუციით საყოველთაოდ აღიარებული ადამიანის ძირითად უფლებებსა და თავისუფლებებს, სახელმწიფო 

მმართველობის პრინციპებს, მეთოდებს, ორგანოებს, მათსისტემასა და სახეებს, ადმინისტრაციული პროცესის განხორციელების 

პრაქტიკას; დანაშაულთან დაკავშირებულ საზოგადოებრივ ურთიერთობათა რეგულაციას, დანაშაულის კონცეფციას, სისხლის 

სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ცნებას; ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით 

მოწესრიგებული კერძოსამართლებრივი ურთიერთობების ასპექტებს, ხელშეკრულებისა და მასთან დაკავშირებული ვალდებულებების 

კრიტერიუმებს, საოჯახო, სამემკვიდრეო, სამეწარმეო და შრომითი ურთიერთობების სპეციფიკას; თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართლის თეორიისა და პრაქტიკის საკითხებს, საერთაშორისო საჯარო, კერძო და სხვა მნიშვნელოვანი დარგების ძირითად 

დებულებებს. პროგრამის ამოცანაა განუვითაროს სტუდენტებს როგორც თეორეტიკოსი, ისე პრაქტიკოსი იურისტებისათვის 

აუცილებელი სამართლებრივი და პროფესიული უნარ-ჩვევები, რაც ხელს შეუწყობს მათ შესაბამისი კვალიფიკაციის პროფესიონალებად 

ჩამოყალიბებასა და პირად წინსვლას;  

 სწავლის პროცესში განსაკუთრებით დიდი ყურადღება დაეთმობა იურიდიული მეცნიერებების თეორიული და პრაქტიკული 

საკითხების შესწავლას, სამართლებრივი ინსტიტუტების საქმიანობის შესწავლას, საქართველოში მიმდინარე კანონშემოქმედებითი, 

სამართალგამოყენებითი პრაქტიკისა და სოციალ-ეკონომიკური პროცესების, ისტორიული, სამართლებრივი, ეთიკური და სხვა 

ასპექტების დეტალურ ანალიზს, ქართული სამართლისა და მოწინავე ქვეყნების სამართლებრივი სისტემების შედარებით ანალიზს, რაც 

სტუდენტებს საშუალებას მისცემს ჩამოყალიბდნენ მოაზროვნე სამართალმცოდნეებად და მაღალი რანგის პრაქტიკოს იურისტებად. 

ამასთან, უნივერსიტეტში არსებობს სამართლის კლინიკა, სადაც სტუდენტებს აქვთ საშუალება გამოიმუშაონ პრაქტიკული უნარ-

ჩვევები იმიტირებულ სასამართლო პროცესებში მონაწილეობის საშუალებით; 
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 სწავლის პროცესი მომავალ ბაკალავრს საშუალებას მისცემს განავითაროს საკუთარი შესაძლებლობები, ჩაატაროს კვლევა და 

მონაწილეობა მიიღოს  სწავლის პროცესში ჩატარებული სხვადასხვა ღონისძიებების (სემინარები, კონფერენციები, იმიტირებული 

სასამართლო პროცესები და სხვ.) მიმდინარეობისას გამართულ დებატებში. საქართველოში და საერთაშორისო ასპარეზზე მიმდინარე  

მოვლენების დეტალური სამართლებრივი ანალიზის მეშვეობით შესაძლებელი გახდება სტუდენტისთვის სოციალურ, ეთიკურ და 

მორალურ ფასეულობათა პატივისცემის, ანალიტიკური აზროვნების, გადაწყვეტილების მიღების და კომუნიკაციის უნარების 

განვითარება, ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელთა პასუხისმგებლობის ამაღლება ქვეყნისა და საზოგადოების წინაშე, ასევე  

სტუდენტებისთვის ყველა პირობის შექმნა აკადემიური და კარიერული წინსვლისათვის; 

 თანამედროვე პროფესიული სტანდარტების შესაბამისად მოამზადოს სამართლის დარგის სპეციალისტი, რომელსაც ექნება 

პროფესიული სფეროს ძირითადი საკითხების კომპლექსური ცოდნა, შეეძლება თეორიული საკითხებისა და პრინციპების კრიტიკული 

გააზრება და კონკურენტულ გარემოში საკუთარი ინტელექტუალური რესურსების რეალიზება და განვითარება; 

 ისეთი ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირის მომზადება, რომელსაც ექნება სამართლის სფეროს თეორიული ცოდნა და 

პროფესიული პრაქტიკული უნარ-ჩვევები, რომელიც საფუძველია პროფესიული განვითარებისათვის, დამატებითი დარგობრივი და 

მულტიდისციპლინური ცოდნის მიღებისა და გაღრმავებისთვის; 

 სტუდენტს ჩამოუყალიბოს აკადემიური პატიოსნება, სამოქალაქო პოზიცია, პროფესიული და პიროვნული პასუხისმგებლობა; 

 სტუდენტს გამოუმუშავოს ისეთი ზოგადი და დარგობრივი კომპეტენციები, რომლებიც მას წარმატებით დასაქმების, პრაქტიკული 

მოღვაწეობისთვის მზადყოფნის და სწავლის შემდგომ საფეხურზე გაგრძელების საშუალებას მისცემს, ჩააბაროს შესაბამისი 

საკვალიფიკაციო გამოცდები. 

 

სწავლის შედეგი: პროგრამის დასრულების შემდეგ კურსდამთავრებულს გამომუშავებული აქვს შემდეგი ზოგადი და დარგობრივი 

კომპეტენციები: 

ცოდნა და 

გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს აქვს:  

o სამართლის სფეროს ფართო ცოდნა, რომელიც მოიცავს თეორიებისა და პრინციპების კრიტიკულ გააზრებას; 

აცნობიერებს სამართლის სფეროში შემავალ კომპლექსურ საკითხებს; 

o ეროვნული სამართლის სისტემის ძირითადი თავისებურებების, პრინციპებისა და ინსტიტუტების ფართო, ხოლო 

საჯარო, კერძო, სისხლის ან საერთაშორისო სამართლის ცოდნა.  

o გაცნობიერებული აქვს სამართლის არსი და სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების მნიშვნელობა 

სამართლებრივი სისტემის ფორმირებისათვის. 

o ფართო ცოდნა სამართლის წყაროების შესახებ. როგორც შიდასახელმწიფოებრივი, ასევე საერთაშორისო სამართლის 

წყაროების, მათი ერარქიისა და ურთიერთკავშირის, კოდიფიცირებული და საერთო სამართლის ქვეყნების 

სამართლის მოქმედების ძირითადი პრინციპების ცოდნა;  

o ცოდნა თანამედროვე მსოფლიოში არსებულ სამართლებრივი სისტემების, თითოეულისათვის დამახასიათებელ 
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სამართლებრივი თავისებურებების შესახებ; 

o ქართული სამართლის განვითარების ძირითადი ასპექტების ცოდნა; 

o ნორმების განმარტების მეთოდების ცოდნა 

  

კერძო სამართლის მიმართულებით ეცოდინება: 

o კერძო სამართლის სისტემა, უზოგადესი ცნებები (პირები, ქონება, მოქმედება) და ინსტიტუტები, სამოქალაქო 

სამართლებრივ ნორმათა ურთიერმიმართება და მათი გამოყენების წესები, დასავლეთის ქვეყნებისა და ქართული 

სამოქალაქო სამართლის ძირითადი ინსტიტუტების შედარება; 

o კერძო სამართლის ცალკეული ინსტიტუტები, მათი ძირითადი მახასიათებლები, მათი გამოყენების სფერო და 

დანიშნულება, სახელშეკრულებო და კანონისმოიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები;  

o სანივთო უფლებების შინაარსი, მათი წარმოშობა და შეწყვეტა; 

o თუ როგორ წარმოიშობა ვალდებულება, აგრეთვე: ვალდებულების შინაარსი, დარღვევა, მეორადი მოთხოვნები, 

შეწყვეტა. ხელშეკრულების ტიპები, ხელშეკრულების ცალკეული სახეები, წინასახელშეკრულებო და 

ხელშეკრულების შემდგომი ურთიერთობა; 

o საოჯახო და მემკვიდრეობითი ურთიერთობების შინაარსი, მათი ფუნდამენტური პრინციპები, ცნებები და 

ინსტიტუტები; 

o კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამეწარმეო საქმიანობის არსი, სუბიექტები, მათი დამახასიათებელი 

ნიშნები, შექმნა და საქმიანობის პრინციპები; 

o ინდივიდუალური და კოლექტიური შრომითი ურთიერთობების რეგულირების პრინციპები; 

o სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები, სუბიექტები, საქმის წარმოების თავისებურებები სხვადასხვა 

ინსტანციის სასამართლოში; 

o კოლიზიური ნორმების მოქმედების პრინციპები საერთაშორისო სამართლის სფეროში; 

 

საჯარო სამართლის მიმართულებით ეცოდინება: 

o კონსტიტუციური სამართლის არსი, დანიშნულება, წყაროები, ჩამოყალიბება და განვითარება, კონსტიტუციურ-

სამართლებრივი ინსიტუტები, საქართველოს სახელმწიფო მოწყობისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის 

საკითხები; 

o მსოფლიოში და საქართველოს კონსტიტუციით აღიარებული ადამიანის ფუნდამენტური უფლებები და 

თავისუფლებები; 

o ადმინისტრაციულ-სამართლებრივიურთი ერთობის სუბიექტების შინაარსი, ადმინისტრაციული წარმოების 

სახეები, და მათი განხორციელების წესები, საჯარო მოხელეებთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული სამართლის 

ნორმები; 

o ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პრინციპები, საქმის წარმოების თავისებურებები სხვადასხვა ინსტანციის 

სასამართლოში; 
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სისხლის სამართლის მიმავალდებურთულებით ეცოდინება: 

o სისხლის სამართლის, როგორც სამართლის დარგის და ასევე სისხლის სამართლის მეცნიერების არსი, მისი 

დანიშნულება და ადგილი იურიდიულ მეცნიერებათა შორის, სისხლის სამართლის ფუნდამენტური ცნებები 

(დანაშაული, ქმედების შემადგენლობა, მართლწინააღმდეგობა, ბრალი, სასჯელი და სხვ.), სისხლის სამართლის 

სუბიექტები, სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი; 

o დანაშაულთა კლასიფიკაცია, ცალკეულ დანაშაულთა სახეები; 

o სისხლის სამართლებრივი წარმოების სახეები, მისი პრინციპები, სუბიექტები, სუბიექტთა უფლება-მოვალეობები, 

სისხლის სამართლის საქმეთა წარმოება საქართველოს სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში; 

 

საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით ეცოდინება: 

o საერთაშორისო საჯარო სამართლის არსი, ჩამოყალიბება და ფუნქციები, ძირითადი პრინციპები, საერთაშორისო 

სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობები; 

 

სამართლის საფუძვლების მიმართულებით ეცოდინება: 

o სამართლის არსი, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორიები, ძირითადი პრინციპები, განმარტება, სახელმწიფოთა 

და მათში მოქმედი სამართლის ტიპები, სამართლის მიმართება სახელმწიფოსთან, რელიგიასთან, ჩვეულებებთან, 

მორალთან, კულტურასთან; 

o სამართლებრივი კვლევის მეთოდები, საბაკალავრო ნაშრომის, შედგენის სპეციფიკა; 

 

სამართლის ისტორიის მიმართულებით ეცოდინება: 

o ქართული სამართლის ისტორიული წყაროები, ქართული სამართლის განვითარების ისტორია; 

 

ინგლისური ენის მიმართულებით ეცოდინება: 

o ინგლისური ენა B2 დონეზე /საერთო ევროპული ჩარჩო-სტანდარტი/ შესაბამისი სიძლიერით ოთხივე ენობრივ 

კომპონენტში (წერა, კითხვა, საუბარი, მოსმენა), აღნიშნულის პრაქტიკაში გამოყენება (ინგლისური ენა I, II და III, 

დარგობრივი ინგლისური ენა (B1, B1+, B2). 

 

ცოდნის პრაქტიკაში 

გამოყენების უნარი 

კურსდამთავრებულს გააჩნია: 

o სამართლებრივი პრობლემების იდენტიფიცირების, მათი გადაწყვეტისათვის ნორმატიული საფუძვლების 

მოძიების, განმარტებისა და გამოყენების უნარი. შეუძლია იურიდიული შინაარსის დოკუმენტების (ნორმატიული 

აქტის პროექტის, ხელშეკრულების, საჩივრის, სარჩელის და ა.შ.) შედგენა. 

o მიღებული ცოდნის საფუძველზე მუშაობის პროცესში პრობლემის დანახვის და პრობლემის არსის განსაზღვრის, 

ჩამოყალიბების უნარი; 

o პრობლემის გადასაჭრელად საჭირო ინფორმაციის მოძიების, ასევე პრობლემის გადაჭრის გზის დასახვისა, 

სფეროსათვის დამახასიათებელი მეთოდების გამოყენება.  
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o უნარი მოახდინოს პრობლემის სამართლის კონკრეტული დარგისადმი მიკუთვნება; 

o პრობლემის გადაჭრის სამართლებრივად სწორი გზის მოძიების უნარი; 

o უნარი, რამოდენიმე ალტერნატივის არსებობის შემთხვევაში მათი ეფექტურობის შედარების საფუძველზე აირჩიოს 

უკეთესი ალტერნატივა და არგუმენტირებულად დაასაბუთოს საკუთარი არჩევანი; 

o სამართალშემოქმედებითი და სამართალგამოყენებითი საქმიანობისათვის საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები 

(ინდივიდუალური და გუნდური მუშაობის, რამოდენიმე დავალების ერთდროულად შესრულების, დაძაბულ 

სიტუაციაში მუშაობის, კრიტიკულ სიტუაციაში სწრაფი რეაგირებისა და სხვა უნარები). 

დასკვნის უნარი კურსდამთავრებულს აქვს: 

o სამართლებრივი პრობლემის მრავალმხრივი ხედვისა და ანალიზის საფუძველზე მისი გადაწყვეტის თეზისის 

განვითარებისა და შერჩეული მიდგომის დასაბუთების უნარი. 

o სფეროსათვის დამახასიათებელი მონაცემების შეგროვებისა და  განმარტების, ასევე განყენებული მონაცემებისა 

და/ან სიტუაციების ანალიზის უნარი სტანდარტული და ზოგიერთი გამორჩეული მეთოდის გამოყენებით 

დასაბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბება; 

o მისი კომპეტენციის სფეროში შემავალ საკითხებზე და საბუთებული დასკვნის ჩამოყალიბების უნარი. 

კომუნიკაციის 

უნარი 

კურსდამთავრებულს გააჩნია: 

 ინფორმაციის მშობლიურ და უცხოურ ენაზე მოძიების და იურიდიული ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი 

და წერილობით ფორმით გადაცემის უნარი. 

 ვერბალური კომუნიკაცია 

o საკუთარი პოზიციის ნათლად და დეტალურად გადმოცემის  უნარი; 

o უნარი, გააკეთოს წერილობით დოკუმენტებში ასახული ინფორმაციის ზეპირი პრეზენტაცია; 

o მოსმენილი ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფის და მათი დამუშავებული სახით ზეპირად 

გადაცემის უნარი; 

o საქმიანი დისკუსიის წარმართვის, დარგის სპეციალისტებთან დისკუსიაში მონაწილეობის მიღების უნარი; 

o როგორც დარგის სპეციალისტების, ისე არასპეციალისტებისათვის სამართლებრივი სიტუაციის, 

სამართლებრივი დოკუმენტის შინაარსისა და სამართლებრივი სიტუაციების მათთვის გასაგებად ახსნის უნარი; 

o საუბრისას შესაბამისი სამართლებრივი ტერმინოლოგიის თავისუფლად გამოყენების უნარი; 

o იურიდიული ხასიათის დებატებში, სასამართლო პროცესებში, მოლაპარაკებებში მონაწილეობის მიღებისა 

დასაკუთარი პოზიციის არგუმენტირებულად დაცვის უნარი; 

o  უნარი, გაწიოს ზეპირი კონსულტაციები იურიდიულ საკითხებზე; 

 წერილობითი კომუნიკაცია 

o განსხვავებულ საკითხებთან დაკავშირებით დეტალური წერილობითი ანგარიშისა და ანალიტიკური ხასიათის 

მასალის მომზადების უნარი; 

o წერის აკადემიური სტანდარტების გამოყენების უნარი; 

o არგუმენტირებული მოსაზრების წერილობითი სახით ჩამოყალიბების უნარი; 

o დიდი მოცულობის მქონე ინფორმაციიდან მნიშვნელოვანი ნაწილების გამოყოფისა და წერილობით ასახვის 
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უნარი; 

o იურიდიული ტერმინოლოგიით დაწერილი ტექსტების თავისუფლად კითხვისა და მათი შინაარსის 

სრულყოფილად აღქმის უნარი; 

 საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები  

o საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების 

უნარი; 

o დოკუმენტების ელექტრონული სახით შექმნისა და დამუშავების, ელექტრონული სახით არსებულ 

დოკუმენტებთან მუშაობის უნარი; 

o ძირითადი სამართლებრივი ბაზების (ონლაინ ჟურნალები, ბიბლიოთეკები, ნორმატიული აქტების შემცველი 

ვებ–გვერდები და სხვ.) გამოყენების, მათში მუშაობის უნარი. 

 

სწავლის უნარი კურსდამთავრებულს 

o აქვს საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკის, მეცნიერების სიახლეების მიდევნებისა და ცოდნის 

მუდმივად განახლების უნარი; 

o სამართლის თითოეულ ქვე-დარგთან მიმართებაში საკუთარი სწავლის პროცესის სისტემატიზირების, იურიდიულ 

საკითხებთან დაკავშირებული ცოდნის მუდმივად გაღრმავების უნარი; 

ღირებულებები კურსდამთავრებული: 

o იცნობს იურისტის საქმიანობის ეთიკის ფარგლებს. მოწოდებულია, ხელი შეუწყოს ინდივიდთა უფლებების 

განხორციელებას და იმოქმედოს სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული 

ფასეულობების გათვალისწინებით. 

o მიისწრაფის მონაწილეობა მიიღოს ღირებულებების ფორმირების პროცესში; 

o მაღალი საზოგადოებრივი თვითშეგნებისა და მოქალაქეობრივი მოვალეობის გრძნობა; 

o ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებული უფლებებსა და თავისუფლებების პატივისცემა.  

o უნარი, გაითვალისწინოს სამართლიანი შენიშნვები და კრიტიკა. 

სწავლის შედეგების რუკა 

 

სასწავლო კურსი /პრაქტიკა კომპეტენციების ჩამონათვალი 



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 9/1 

 

ც
ო

დ
ნა

დ
აგ

აც
ნო

ბ
ი

ერ
ებ

ა 

ც
ო

დ
ნი

სპ
რ

აქ
ტ

ი
კა

ში
გ

ამ
ო

ყ

ენ
ებ

ი
სუ

ნა
რ

ი
 

დ
ას

კვ
ნი

სუ
ნა

რ
ი

 

კო
მუ

ნი
კა

ც
ი

ი
სუ

ნა
რ

ი
 

სწ
ავ

ლ
ი

სუ
ნა

რ
ი

 

ღ
ი

რ
ებ

უ
ლ

ებ
ებ

ი
 

I. სავალდებულო კომპონენტი        

ინგლისური ენა (A1, A2) 

გერმანული ენა (A1, A2, B1, B2) 

თურქული ენა (A1, A2, B1, B2) 

ესპანური ენა (A1, A2, B1, B2) 

რუსული ენა (A1, A2, B1, B2) 

ფრანგული ენა (A1, A2, B1, B2) 

X X  X X  

ინფორმაციული ტექნოლოგიები X X  X X  

აკადემიური წერა X X X X X X 

კონსტიტუციური სამართალი X X X X X X 

საზღვარგარეთის ქვეყნების  სამართლის ისტორია 
X X X X X X 

სამართლის საფუძვლები 
X X X X X X 

ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 
x x x x x x 

სამოქალაქო სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 
x x x x x x 

სისხლის სამართალი (ზოგადი ნაწილი-დანაშაული) 
x x x x   

ქართული სამართლის ისტორია x x x x x  

დარგობრივი ინგლისური ენა- სამართალი (B1) X X  X X  
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დარგობრივი ინგლისური ენა- სამართალი (B1+) 
X X  X X  

დარგობრივი ინგლისური ენა-სამართალი (B2) 
X X  X X  

მუნიციპალური სამართალი 
X X X X X X 

სანივთო სამართალი 
X X  X  X 

სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი) I 
X X X X   

საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი 
X X X X X X 

ადმინისტრაციული სამართალი (ზოგადი ნაწილი) 
X X X X X X 

საერთაშორისო საჯარო სამართალი 
X X X X  X 

სისხლის სამართალი (კერძო ნაწილი) II  
X X X X   

ვალდებულებითი სამართალი 
X X X X  X 

სამართლის ფილოსოფია 
x x x X x x 

სახელშეკრულებო სამართალი 
X X X X X X 

სისხლის სამართლის პროცესი 
X X X X X X 

საერთაშორისო კერძო სამართალი 
X X X X  X 

საქმიანი მიმოწერა 
X X X X X  

სამეწარმეო  სამართალი 
X X X X X X 

საგადასახადო სამართალი 
X X X X   

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 
X X X X X X 
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კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები 
X X X X   

სამოქალაქო სამართლის პროცესი 
X X X X X X 

საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 
x x x x x x 

საპროცესო უნარ-ჩვევები 
X X  X  x 

შრომის სამართალი 
X X X X X X 

რომის სამოქალაქო სამართალი  
x x x x   

დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები  X X X X  
      x  x x x x  

ევროკავშირის სამართალი 
X X  X  X 

აკადემიური სამართლებრივი  კვლევა და წერა 
X X X X X X 

იურიდიული პრაქტიკა 
X X X X X X 

II.  არჩევითი კომპონენტი       

იურიდიული ეთიკა X X X X X  

იურიდიული ფსიქოლოგია X X X X X X 

სამართლებრივი აზრის ისტორია x X x X x  

სასჯელაღსრულების სამართალი X X  X  X 

სასჯელები სისხლის სამართალში X X X X X X 

კრიმინალისტიკა X X X X X  

კრიმინოლოგია X X X X   
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კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში x x x x   

ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის საერთაშორისო 

სამართალი 
x x x  X X 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება X X X X  X 

საერთაშორისო სისხლის სამართალი X X X X   

სანოტარო სამართალი x x x    

გაკოტრების სამართალი x x x    

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი x x x x x x 

მედიაცია x x x x x x 

კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა კერძო სამართალში x x x  X  

სადაზღვევო სამართალი x x x x   

მედია სამართალი x x x x  x 

ხელშეკრულების შედგენა x x  x   

საარჩევნო სამართალი X X  X X X 

ჯანდაცვის სამართალი x x x x  x 

სამოხელეო სამართალი X X X X   

ფასიანი ქაღალდების სამართალი x x x x  X 

განათლების სამართალი x x x x   

ადმინისტრაციული სამართალდარღვევები X X X X   



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 13/1 

 

ეკოლოგიური სამართალი X X X X   

ევროპის ქვეყნების სახელმწიფო ხელისუფლების ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური პრინციპები 
x             x x    

საზღვაო სამართალი X X X X  X 

დიპლომატიური და საკონსულო სამართალი x x x x   

 საბანკო სამართალი 
x x x x   

ყოფილი სოციალისტური ქვეყნების მმართველობის თანამედროვე 

ტენდენციები X X X X X X 

ლტოლვილთა საერთაშორისო სამართალი X X X X   

ადამიანის უფლებათა  საერთაშორისო სამართალი X X X X  X 

შესავალი საერთაშორისო ტერორიზმში X X  X   

დებატებისა და საჯარო გამოსვლების ტექნიკა იურისტებისთვის X X  X   

რეპეტიტორიუმი სისხლის სამართალში X X  X   

რეპეტიტორიუმი კერძო სამართალში X X  X   

რეპეტიტორიუმი ადმინისტრაციულ სამართალში X X  X X  

საფინანსო სამართალი 
X X X X X  

საინვესტიციო სამართალი 
X X X X   

სააღსრულებო სამართალი 
X X X X   

საბაკალავრო ნაშრომი 
X X X X X X 
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სამართლებრივი აზროვნებისა და არგუმენტირების საფუძვლები 
X X X X   

დარგობრივი რუსული ენა 
X X X X   

 

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები: სწავლებისა და სწავლის ფორმატი მოიცავს: ლექცია-სემინარებს, ინდივიდუალურ, ჯგუფურ 

დაპრაქტიკულ სამუშაოებს, საშინაო დავალებებს, პრეზენტაციებს, სასწავლო პრაქტიკას (იმიტირებული სასამართლო პროცესები, 

სამართლებრივი კაზუსები, სიმულაცია), პრაქტიკოს იურისტთა მასტერკლასებს, იურიდიულ კლინიკას. 

სასწავლო პროცესში გამოიყენება სწავლებისა და სწავლის შემდეგი მეთოდები:  

 

 არგუმენტების კლასიფიცირება (classifying arguments) – არგუმენტების კლასიფიცირება სასამართლო პრაქტიკის შესწავლის ერთ-ერთ 

ვარიანტს წარმოადგენს. ამ აქტივობის პროცესში, სტუდენტები შეისწავლიან შემთხვევებს, შემდეგ კი გადაეცემათ არგუმენტების სია. ეს სია 

აუცილებლად უნდა შეიცავდეს ორივე მხარის არგუმენტებს. სტუდენტები კითხულობენ დააფასებენ თითოეულ არგუმენტს, შემდეგ კი 

იღებენ გადაწყვეტილებას იმის შესახებ,თუ რომელი მხარი სმიერ არის წარმოდგენილი არგუმენტები - მოსარჩელის თუ მოპასუხის. ეს 

აქტივობა წარმოადგენს პირველ ნაბიჯს, რომლითაც სტუდენტები ეცნობიან უზენაესი სასამართლოს საქმეებზე არსებულ არგუმენტებს. 

ერთიმხრივ, სტუდენტებს აქვთ მთავარი არგუმენტები, მეორე მხრივ კი მათ შეუძლიათ აღმოაჩინონ საკუთარი არგუმენტები უკანა პლანზე 

არსებული ინფორმაციის გაცნობის შემდეგ; 

 ახსნა-განმარტების მეთოდი – ეფუძნება მსჯელობას მოცემული საკითხის ირგვლივ. ლექტორი და სტუდენტები დეტალურად მსჯელობენ 

ამა თუ იმ საკითხზე კონკრეტულ მაგალითზე დაყრდნობით. ამ მეთოდს აქვს ორმაგი ეფექტი - სტუდენტებს განემარტებათ კომპლექსური 

საკითხები, ხოლო ლექტორს ეძლევა შესაძლებლობა გადაამოწმოს, რამდენად მიიღწევა საკითხების სრული გაცნობიერება; 

 გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება – ეხმარება სტუდენტს მოერგოს პროფესიულ როლს და გაითავისოს იგი. ეს მეთოდი უვითარებს 

სტუდენტს პრობლემის გადაჭრის უნარებს; ეხმარება კომუნიკაციისა და პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარებაში; ასევე იმის გაგებაში, 

თუ როგორ უნდა ისწავლოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით. გამოცდილებაზე დაფუძნებული სწავლება პასუხობს სტუდენტის რეალურ 

მოთხოვნილებებსა და ინტერესს. 

 დებატები – სავარჯიშო სტუდენტებისთვის, რომელიც მათ უვითარებს არგუმენტების შედგენის, დამადასტურებელი მტკიცებულებების 

გამოყენების და აღნიშნულის ზეპირი ფორმით დამაჯერებლად გადმოცემის უნარს. სტუდენტი იძენს სტრესთან და ეჭვებთან გამკლავების 

გამოცდილებას მაშინ, როცა მისი მოწინააღმდეგე მხარე მის პოზიციას მკაცრად აკრიტიკებს. ასეთი გამოცდილება სტუდენტებს ეხმარება 

ისწავლონ აღნიშნულ სიტუაციებთან გამკლავება და აიმაღლონ თავდაჯერებულობა. სტუდენტებს მიეცემათ საშუალება ივარჯიშონ და 

გაიუმჯობესონ საჯარო გამოსვლის და რიტორიკის უნარები. 

 დემონსტრირების მეთოდი - სწავლების მეთოდი, რომელიც ინფორმაციის ვიზუალურად წარმოდგენას გულისხმობს. შედეგის მიიღწევის 

თვალსაზრისით ის საკმაოდ ეფექტურია. შესასწავლი მასალის დემონსტრირება შესაძლებელია განხორციელდეს როგორც ლექტორის, ისე 

სტუდენტის მიერ. ეს მეთოდი გვეხმარება თვალსაჩინო გავხადოთ სასწავლო მასალის აღქმის  სხვადასხვა საფეხური, დავაკონკრეტოთ, თუ 

რისი შესრულება მოუწევთ სტუდენტებს დამოუკიდებლად.  ამავე დროს, ეს სტრატეგია ვიზუალურად წარმოაჩენს საკითხის/პრობლემის 

არსს. 

 დიალოგი სოკრატეს მეთოდით - სოკრატეს მეთოდი წინასწარ შექმნილი ან არასწორად გაგებული სასამართლო გადაწყვეტილებების 

გამოკვლევის მიზნით ეხმარება სტუდენტებს, ჩამოუყალიბდეთ კვლევისა და კრიტიკული აზროვნების უნარი. სამართლის სტუდენტებთან 
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პროდუქტიულია სოკრატეს დიალოგის შემდეგი ტიპების გამოყენება: ცოდნა, ანალოგია-შედარება და კრიტიკული აზროვნება. ა) ცოდნა - 

აღნიშული ტიპის დიალოგის ჩატარების წესი მოიცავს ცოდნის კონცეფციის იდენტიფიცირებას, რომელიც ლექტორს სურს, რომ 

სტუდენტმა გაიგოს იმ კითხვების მეშვეობით, რომელიც სტუდენტებს მიიყვანს ამ ცოდნამდე. ბ) ანალოგია - წინასწარ შეირჩევა კაზუსი, 

შესაბამისი კითხვებით, რომლის ფაქტებიც შესაძლებელი იქნება შეიცვალოს მათი განხილვის დროს. სწორად დასმულ კითხვებს 

სტუდენტები მიჰყავთ დასკვნებამდე. გ) კრიტიკული აზროვნება - აღნიშნული სოკრატეს მეთოდი იყენებს კითხვებს იმისათვის, რომ 

შეამოწმოს სტუდენტთა ღირებულებები, პრინციპები. აქცენტი კეთდება აზროვნებაზე იდეების მიღმა, და არა იდეების ცოდნაზე. მოითხოვს 

საკლასო გარემოს, რომელსაც ახასიათებს ე.წ. „პროდუქტიული დისკომფორტი“ და უფრო მეტად გამოიყენება იმისთვის, რომ წარმოჩენილ 

იქნას სირთულე, კომპლექსურობა და გაურკვევლობა, ვიდრე ფაქტების გამოვლენაზე.  

 დისკუსია/დებატები – ინტერაქტიული სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული მეთოდია. დისკუსიის პროცესში სტუდენტებს 

უვითარდებათ არგუმენტების წარმოდგენის და საკუთარი პოზიციის დაცვის უნარი. ამასთანავე, დისკუსია შესაძლებელია გადაიზარდოს 

კამათში. ეს პროცესი არ შემოიფარგლება მხოლოდ ლექტორის მიერ დასმული შეკითხვებით. იგი უვითარებს სტუდენტს კრიტიკული 

კომენტარების და შენიშვნების მიღების, აგრეთვე სტრესულ სიტუაციაში მათზე რეაგირების უნარს.  

 ვერბალური ანუ  ზეპირსიტყვიერი მეთოდი - ახალი მასალის გადაცემა ზეპირსიტყვიერად,  თხრობითი სახით, რომლის დროსაც 

კომპლექსურად გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდი თემატიკის შინაარსიდან გამომდინარე. ეს მათ ეხმარება სასწავლო კურსისთვის საჭირო 

თეორიული საფუძვლების ფორმირებაში.  

 თანამშრომლობითი (Cooperative) სწავლება - სწავლების ისეთი სტრატეგია, სადაც ჯგუფის თითოეული წევრი ვალდებულია არა მხოლოდ 

თვითონ შეისწავლოს, არამედ დაეხმაროს თავის თანაგუნდელს საგნის უკეთ შესწავლაში. ჯგუფის თითოეული წევრი მუშაობს 

პრობლემაზე, ვიდრე ყველა მათგანი არ დაეუფლება საკითხს. 

 იმიტირებული სასამართლო პროცესი -იმიტირებული სასამართლო პროცესი წარმოადგენს როლურ თამაშს, რომელიც გულისხმობს 

სააპელაციო ან უზენაესი სასამართლოს განხილვებს. სასამართლო ნაფიც მსაჯულთა შემადგენლობით განიხილავს ქვემდგომი 

სასამართლოს გადაწყვეტილებას.  მოწმეებს არ იძახებენ.  ძირითადი ფაქტებიც არ არის სადავო. არგუმენტები მომზადებულია და 

წარმოდგენილი სასამართლო კომპეტენციაშიშემავალსაკითხებთანდაკავშირებით(მაგ: რომელიმე კანონის კონსტიტუციურობა). მვინაიდან 

იმიტირებული სასამართლო პროცესები არ არის დამყარებული მხოლოდ მოწმის სანდოობაზე, ისინი წარმოადგენენ ეფექტურ სტრატეგიას 

სტუდენტების ყურადღების ფოკუსირებისათვის სამართლის ძირითად პრინციპებსა და კონცეფციებზე. 

 ინდუქცია, დედუქცია, ანალიზი და სინთეზი – ინდუქციური მეთოდი გულისხმობს კერძო მაგალითებზე დაყრდნობით ინფორმაციის 

განზოგადების პროცესს, ხოლო დედუქცია ზოგად ინფორმაციაზე დაყრდნობით ახალი ცოდნის შექმნას უწყობს ხელს - მსჯელობა 

მიმდინარებოს ზოგადიდან კერძო მიმართულებით. ანალიზი გვეხმარება მთლიანი მასალა დავყოთ შემადგენელ ნაწილებად, რაც 

ამარტივებს საკითხის ირგვლივ ცალკეული დეტალების განხილვის პროცესს. მეორეს მხრივ, სინთეზი გულისხმობს ცალკეული საკითხების 

ერთ მთლიან საკითხად გაერთიანებას. აღნიშნული მეთოდი სტუდენტებს ეხმარება პრობლემა მთლიანობაში აღიქვან.  

 ინტერაქტიული ლექციები – ეს მეთოდი გულიხმობს სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სალექციო თემის შესახებ დისკუსიაში. მცირე 

ჯგუფებში ან წყვილებში ამ მეთოდის გამოყენებით, ლექტორი ხვდება, რამდენად ესმით სტუდენტებს აღნიშნული თემა, სანამ მოხდება 

აუდიტორიისთვის მისი დაწვრილებით ახსნა. ლექციები უფრო ინტერაქტიული ხდება, თუ სტუდენტებს შევეკითხებით საკუთარი 

გამოცდილების შესახებ, რაც თემასთან უნდა იყოს კავშირში. სტუდენტებს შეუძლიათ ერთმანეთს გაუზიარონ კონკრეტული შემთხვევები, 

დაკვირვებები, ასახსნელ თემასთან მიმართებაში. ამასთანავე, თანაგუნდელები ხელს უწყობენ სხვებს თხრობის დროს, როდესაც არსებობს 

დამატებითი ხელშეწყობის საჭიროება. აღნიშნული ქმნის თავისუფალ და მეგობრულ გარემოს სწავლებისათვის. 
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 კაზუსის მომზადება: კაზუსი არის ლექტორის მიერ დასმული სამართლებრივი პრობლემა, რომელიც საჭიროებს გადაჭრას. ამ დროს 

სტუდენტები წარმოიდგენენ, რომ ქმნიან დეტექტიურ ისტორიას. კაზუსის მომზადებას იწყებენ იმ პრობლემათა ჩამონათვალით, რომელთა 

განხილვაც მათ სურთ კაზუსის მეშვეობით. სასურველიაა კაზუსი შეიცავდეს: შესავალს; ფაქტების და წინაისტორიის აღწერას; 

გამოსაყენებელ სამართლის ნორმებს;  სამართლებრივ პრობლემას, რომლის გადაჭრაც უნდა მოხდეს. 

 კონტინუუმი (მჭიდროდ დაკავშირებული მოვლენების ერთობლიობა)- კონტინუმმი არის მეთოდი, რომლის მიზანია წაახალისოს 

სტუდენტები საკამათო საკითხების ირგვლივ საკუთარი აზრის გამოხატვაში. მეთოდი ძალიან სასარგებლოა ლექციამდე და ლექციის 

შემდეგ მიღებული ცოდნის შესაფასებლად. ვინაიდან ეს მეთოდი გულისხმობს სტუდენტების  აქტივობას, როგორც წესი, იგი ხელს უწყობს 

ყველაზე წყნარი სტუდენტების აქტიურად ჩართვასაც.  

 კრიტიკული აზროვნება – სოკრატეს მეთოდი, რომელიც იყენებს შეკითხვებს სტუდენტების ღირებულებების და პრინციპების 

შესაფასებლად.  ხაზგასმულია არა ცოდნა, არამედ აზროვნების უნარი. ამ მეთოდისთვის საჭიროა აუდიტორიაში იყოს ისეთი გარემო, 

რომელსაც უწოდებენ „პროდუქტიულ დისკომფორტს“ და იყენებენ იმ მიზნით, რომ ხაზი გაესვას სირთულეებს, კომპლექსურობას და 

გაუგებრობას, და არა წმინდა ფაქტებს. 

 მაგალითების შესწავლა: სამართლებრივი საკითხების სწავლების ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და ეფექტური მეთოდი, რაც 

სტუდენტებს აძლევს საშუალებას კანონი რეალურ საქმეებსა და სიტუაციებს მიუსადაგონ. მაგალითები წინასწარ უნდა იყოს შედგენილი და 

სწავლების მიზანს მორგებული.  სასურველია, მეთოდი გაერთიანდეს სხვა ისეთ მეთოდებთან,  როგორიც არის დისკუსია მცირე ჯგუფებში, 

როლური თამაშები, აზრთა/იდეების გაცვლა და სხვა. 

 პირდაპირი სწავლება (ლექცია), სადაც გამოყენებული იქნება: სტრუქტურირებული პრაქტიკა (ლექტორის მიერ პრობლემის ან ამოცანის 

ნაბიჯ-ნაბიჯ ანალიზი სტუდენტებთან ერთად); მიზანმიმართული პრაქტიკა (სტუდენტების მიერ დამოუკიდებელი მუშაობა და 

ლექტორის მხრიდან მათი სამუშაოს კონტროლი);დამოუკიდებელი პრაქტიკა (სტუდენტების დამოუკიდებელი მუშაობა ლექტორთან 

უშუალო კავშირის გარეშე და დავალების წარდგენა სემინარზე). 

 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა (PBL) – ეს მეთოდი პრობლემას იყენებს, როგორც ცოდნის მოპოვების პირველწყაროს, რაც თავის მხრივ 

ხელს უწყობს როგორც თეორიული ცოდნის, ასევე პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ფორმირებას. სტუდენტები მუშაობენ ინდივიდუალურად 

ან მუშაობენ წყვილებად ან ჯგუფებად (ერთობლივი-თანამშრომლობითი მუშაობა) პრაქტიკული დავალებების ამოსახსნელად. 

 პროექტის შემუშავება/პრეზენტაცია - პროექტზე მუშაობა პროფესორის კონსულტაციებით და ხელმძღვანელობით ხორციელდება, რაც ხელს 

უწყობს მეცნიერული დიალოგის წარმართვას გარკვეულ ისტორიულ თემებზე / საკითხებზე / პრობლემებზე სააუდიტორიო ფორმატში. 

შემდგომ, სტუდენტები ინდივიდუალურად (ან თანაგუნდელებთან ერთად) ამზადებენ პრობლემაზე-ორიენტირებულ საკითხს და ახდენენ 

მის საჯარო პრეზენტაციას.  

 როლური თამაში - სპონტანური, კრეატიული და რეალურთან მიახლოებული სწავლების სტრატეგია, რაც გულისხმობს მონაწილეების მიერ 

სხვა პირთა როლის მორგებას და გათამაშებას. როლური თამაში არის სწავლის ეფექტური სტრატეგია, რადგან იგი აიძულებს მონაწილეებს, 

კარგად გაიაზრონ იმ ინდივიდის როლი, რომელსაც ისინი მოცემულ მომენტში განასახიერებენ. ამასთანავე როლური თამაში გულისმობს 

სტუდენტის უშუალო ჩართულობას და რეალურ სიტუაციასთან მიახლოებას.  როლური თამაშები კარგად გამოიყენება იურიდიული 

განათლების კონტექსტში, სადაც სასამართლოს საქმიანობის წარმოსახვას ითვალისწინებს. სტუდენტებისთვის უჩვეულო როლში ყოფნა 

მათ აძლევთ საშუალებას სიტუაცია დაინახონ სხვა პერსპექტივიდან.როლურითამაშისაინტერესოაკრიტიკულიაზროვნების, 

გადაწყვეტილებისმიღებისადამტკიცებისუნარებისგანვითარებისათვის. 

 კანონშემოქმედებითი სიმულაცია - ამ აქტივობის გამოყენება შესაძლებელია ნებისმიერ საკითხზე, რომლის საკანონმდებლო მოსმენა 

შესაძლებელია ქალაქის საბჭოსა თუ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოში. მნიშვნელოვანია,სტუდენტების ნაწილი წარმოადგენდეს 
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კანონმდებელს, ხოლო მეორე ნაწილი მოსახლეობას ან დაინტერესებულ ჯგუფს. სტუდენტები გაყოფილნი იქნებიან შემდეგ როლებზე: ა) 

კანონმდებლები ან კომიტეტის წევრები - საშუალოდ 5-9 კანონმდებელი, მაგრამ ეს რიცხვი შეიძლება შეიცვალოს სტუდნტების 

რაოდენობის გათვალისწინებით. ერთი კანონმდებელი დაინიშნება კომიტეტის თავმჯდომარედ. ბ) მოწმეები - მოწმეები რაოდენობა და 

ტიპი დამოკიდებულია კონკრეტულ საქმეზე. მოწმებმა აუცილებლად უნდა წარმოადგინონ განსხვავებული შეხდულებები.    

 საკლასო სიმულაციები სამართლის სწავლებისთვის - მოიცავს შემდეგს: სასამართლო განხილვები, იმიტირებული პროცესები; დავის 

გადაწყვეტის ალტერნატიული საშუალებები: მედიაცია, არბიტრაჟი, მოლაპარაკებები. კლიენტის გამოკითხვა და კლიენტის 

კონსულტირება; კანონის მიღების პროცესი; საპარლამენტო დებატები; საკანონმდებლო საქმიანობა (კანონის მომზადების პროცესი). 

საკლასო სიმულაციის ეტაპები: იმ საგანმანათლებლო მიზნის განსაზღვრა, რომელსაც ემსახურება სიმულაცია; შესაბამისი კაზუსის 

მომზადება, რომელიც საფუძვლად უნდა დაედოს სიმულაციას; სიმულაციის გათამაშება; სიმულაციის შეფასება; სიმულაციის 

გადამუშავება. 

სალექციო მეთოდი - ლექცია წარმოადგენს ლექტორის მხრიდან საკითხის ზეპირ პრეზენტაციას. აღნიშნული მეთოდი გულისხმობს 

ინფორმაციის გადაცემას, რაც მოიცავს მოცემულ თემასთან დაკავშირებულ პრინციპებს, ცნებებს, იდეებს და მთლიან თეორიულ ცოდნას. 

ლექციის განმავლობაში, ლექტორი ხსნის და განმარტავს იმ ინფორმაციას, რომლის ცოდნაც სტუდენტებს მოეთხოვებათ. 

 სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა - სასამართლო პრაქტიკის შესწავლა მოითხოვს სტუდენტებისაგან პრობლემური სიტუაციების 

გაანალიზებას და დასკვნების გამოტანას შესაბამის გადაწყვეტილებებში. არსებობს სასამართლო პრაქტიკის შესწავლის სხვადასხვა ფორმა:  

სასამართლო პრეცედენტებზე დაფუძნებული სამართლებრივი საქმეები; სავარაუდო სიტუაციები, რომლებიც მოიცავს დავების ან რაიმე 

დილემის გადაწყვეტას; ასევე რეალურ სიტუაციებს ჟურნალ-გაზეთებიდან, წიგნებიდან ან სხვა რესურსებიდან. სასამართლო პრაქტიკის 

შესწავლა ძირითადად დაფუძნებულია წერილობით ფორმაზე, ასევე შესაძლოა წარმოდგენილი იყოს აუდიოვიზუალური საშუალებებით, 

როგორიცაა ფილმის ყურება და აუდიო ჩანაწერის მოსმენა. პრაქტიკა ძირითადად მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ფაქტების აღწერას; 

პრობლემების გადაწყვეტას; არგუმენტებზე და განსხვავებულ პრობლემებზე მითითებას; გადაწყვეტილებას ან შედეგს წარმოდგენილ 

საქმეზე; მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველს. 

 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება – ეს მეთოდი მოითხოვს ლექტორებისა და სტუდენტების აქტიურ ჩართულობას სწავლების 

პროცესში, სადაც განსაკუთრებულ დატვირთვას იძენს თეორიული მასალის პრაქტიკული ინტერპრეტაცია. 

 შემთხვევის/სიტუაციის ანალიზი (Case study) - ეს მეთოდი გულისხმობს, რომ სტუდენტებმა გააანალიზონ პრობლემური სიტუაცია და 

გააკეთონ საბოლოო დასკვნა. ის შეიძლება ეხებოდეს რეალური ცხოვრების მაგალითებს - რომლებიც აღებულია ჟურნალებიდან, 

გაზეთებიდან, წიგნებიდან ან სხვა წყაროებიდან. შემთხვევა უმეტესად მოიცავს შემდეგ ელემენტებს: ფაქტების აღწერას და საკითხის 

დებულებას ან პრობლემას, რომელიც სიტუაციამ გამოიწვია. საბოლოოდ ხდება პრობლემური საკითხის გადაწყვეტა და შედეგის 

გაანალიზება. 

 წიგნზე მუშაობის მეთოდი – ეს მეთოდი უზრუნველყოფს სასწავლო კურსით გათვალისწინებული სავალდებულო ცოდნის მიღებას 

შესაბამისი ლიტერატურისა და სხვა წყაროების გამოყენებით, ხელს უწყობს ცნობიერების ფორმირებას, რაც სტუდენტებს დაეხმარება 

დამოუკიდებელი სამუშაოს შესრულებისას.  

 ჯგუფური/ერთობლივი (Collaborative) მუშაობა - ეს მეთოდი გულისხმობს სტუდენტთა ჯგუფებად დაყოფას და მათთვის სხვადასხვა ტიპის 

სასწავლო დავალების მიცემას. ჯგუფის წევრები ინდივიდუალურად ამუშავებენ საკითხებს და პარალელურად უზიარებენ შედეგებს 

ჯგუფის დანარჩენ წევრებს. დასახული ამოცანებიდან გამომდინარე შესაძლებელია ჯგუფის მუშაობის პროცესში წევრებს შორის მოხდეს 

ფუნქციების გადანაწილება. ეს სტრატეგია უზრუნველყოფს ყველა სტუდენტის მაქსიმალურ ჩართულობას სასწავლო პროცესში. 
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სტუდენტის ცოდნის შეფასების სისტემა:  

 

შეფასების პრინციპები: 

გამჭვირვალობა - შეფასების მეთოდების და კრიტერიუმების შესახებ ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ყველა პირისათვის. 

სტუდენტს ყოველი აკადემიური სემესტრის დაწყებისთანავე ეცნობება, თუ როდის და რა კრიტერიუმებით შეფასდება მისი ცოდნა; 

სისტემატიური ხასიათი – შეფასება არ წარმოადგენს ცალკეულ ქმედებას. ეს არის პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს სტუდენტის მუდმივ 

მზაობას გამოავლინოს მისი ცოდნა და უნარები, ხოლო ლექტორს ეხმარება დააკვირდეს სტუდენტის მიერ ცოდნის მიღების და 

განვითარების პროცესს;  

სამართლიანობა - სტუდენტის სწავლების შეფასების სტანდარტული მიდგომა.  

 

შეფასების ფორმატი და მეთოდოლოგია: 

შეფასების სისტემა (შეფასების ფორმატი, მეთოდოლოგია და თითოეული კომპონენტისათვის მინიჭებული ქულა) გაწერილია შესაბამის 

სილაბუსში და სტუდენტებს ეცნობებათ სემესტრის დასაწყისში.  

შუალედური, დასკვნითი, საპატიო და აღდგენითი გამოცდები ჩატარდება წერილობითი, ზეპირი ან  შერეული ფორმატით. 

ზეპირი გამოცდები ტარდება კომისიის თანდასწრებით, რომელიც შედგება ფაკულტეტის საბჭოს მიერ დანიშნული სამი წევრისაგან. 

კომისიის შემადგენლობაში შედის შესაბამისი სასწავლო კურსის ლექტორი და ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო 

დაწესებულებების ლექტორები, რომლებსაც მოპოვებული აქვთ ხარისხი იმავე/მომიჯნავე სფეროში. ზეპირი გამოცდა ტარდება სასწავლო 

კურსის სწავლების ენაზე. კომისიის წევრები სტუდენტს ინდივიდუალურად აფასებენ, შესაბამის სილაბუსებში მითითებული შეფასების 

კრიტერიუმების მიხედვით. საბოლოო შეფასება აისახება ოქმში (უნდა მიეთითოს საშუალო შეფასება). შეფასების დოკუმენტაცია და ოქმი 

შეინახება არქივში ისევე, როგორც საგამოცდო ნაშრომები. 

 

სტუდენტის ცოდნის შეფასება ხორციელდება ზეპირი და/ან წერილობითი ფორმით. სასწავლო კურსის/კომპონენტის მაქსიმალური 

შეფასება 100 ქულის ტოლია. შეფასება ითვალისწინებს შუალედურ და დასკვნით შეფასებას, რომელთა ჯამი შეადგენს 100 ქულას. 

შეფასების  სისტემა უშვებს: 

ხუთი სახის დადებით შეფასებას: 

1) (A) ფრიადი – შეფასების 91 - 100 ქულა; 

2) (B) ძალიან კარგი – მაქსიმალური შეფასების 81 - 90 ქულა; 

3) (C) კარგი – მაქსიმალური შეფასების 71 - 80 ქულა; 

4) (D) დამაკმაყოფილებელი – მაქსიმალური შეფასების 61 - 70 ქულა; 

5) (E) საკმარისი – მაქსიმალური შეფასების 51 - 60 ქულა. 

ორი სახის უარყოფით  შეფასებას: 
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1)  (FX) ვერ ჩააბარა – მაქსიმალური შეფასების 41 - 50 ქულა, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 

ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება; 

2)  (F) ჩაიჭრა – მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები, რაც ნიშნავს, რომ სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 

საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი. 

კრედიტის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ სტუდენტის მიერ სილაბუსით დადგენილი სწავლის შედეგების მიღწევის შემდეგ, ქვემოთ 

მოყვანილი აუცილებელი მოთხოვნების გათვალისწინებით: 

ა) შუალედური და დასკვნითი შეფასებების მინიმალური კომპეტენციის ზღვრის გადალახვის შემთხვევაში; 

ბ) საბოლოო შეფასების მაქსიმალური 100 ქულიდან მინიმუმ 51 ქულის მოგროვების შემთხვევაში. 

შეფასებათა მინიმალური კომპეტენციის ზღვრები 

შუალედური და დასკვნითი შეფასებებისთვის განსაზღვრულია მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 

კომპეტენციის ზღვრის ხვედრითი წილი არ აღემატება დასკვნითი შეფასების 60%-ს.  

შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულობრივი განაწილება, მათი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი და შეფასების რუბრიკები 

გაწერილია შესაბამისი კომპონენტის სილაბუსში.  

საპატიო (შუალედური/დასკვნითი) გამოცდები 

თუ სტუდენტი ვერ დაესწრება გამოცდას (შუალედურს ან დასკვნითს), მას უფლება აქვს ისარგებლოს საპატიო გამოცდაზე გასვლის 

უფლებით, შზსუ-ს აკადემიურ კალენდარში მითითებული პერიოდის განმავლობაში.  

სტუდენტებმა უნდა დაასაბუთონ გამოცდის გაცდენის მიზეზი ფაკულტეტზე შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენით შუალედური 

გამოცდის ჩატარებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში და დასკვნითი გამოცდის ჩატარებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.  

საპატიო გამოცდაზე მიღებული ქულა ჩაითვლება შუალედური/დასკვნითი გამოცდის ქულად. აღდგენითი ან საპატიო გამოცდების 

გაცდენის შემთხვევაში, სტუდენტი ვეღარ ისარგებლებს საპატიო გამოცდაზე გასვლის უფლებით. 

დამატებითი გამოცდა 

სტუდენტს უფლება აქვს ისარგებლოს დამატებითი გამოცდით, თუ:  

ა) სტუდენტის საერთო შეფასება (შუალედური და დასკვნითი შეფასებების ქულათა ჯამი) არის 41-50 ქულა; 

ბ) სტუდენტის საერთო შეფასება (შუალედურდა დასკვნითი შეფასებების ქულათა ჯამი) არის მინიმუმ 51 ქულა, მაგრამ დასკვნითი 

შეფასებისას ვერ გადალახა ამ ეტაპისათვის განსაზღვრული მინიმალური კომპენტენციის ზღვარი  

 

შეფასების ფორმატია: 

 

 შუალედური გამოცდა; 

 აქტიურობა სემინარებზე / ჯგუფური მუშაობისას; 

 პრეზენტაცია; 

 საშინაო დავალება; 

 პრაქტიკული სამუშაოს შესრულება; 

 მომზადებული მასალის წარდგენა; 

 რეფერატი; 
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 ნაშრომის პრეზენტაცია და დაცვა; 

 კლინიკური კომპონენტის შესრულება; 

 დასკვნითი გამოცდა (წერითი ან ზეპირი ფორმით). 

 

სწავლების ორგანიზების თავისებურებები 

პროგრამით გათვალისწინებული 240 კრედიტი გადანაწილებულია 4 აკადემიური წლის, 8 სემესტრის განმავლობაში, თითოეულ სემესტრში 30-

35 კრედიტის ოდენობით. კრედიტების დაანგარიშების საფუძვლად აღებულია ევროპული კრედიტების ტრანსფერის სისტემა (ECTS): 1 

კრედიტი = 25 სთ., რომელიც ფარავს როგორც სააუდიტორიო, ისე და მოუკიდებელ მუშაობას. სტუდენტს ეძლევა საშუალება საფუძვლიანად 

შეისწავლოს ინგლისური ენა. სტუდენტების ჯგუფებად დაკომპლექტება მოხდება შესაბამისი დონის მიხედვით. 

შზსუ-ს სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამაზე ჩარიცხულ სტუდენტს უტარდება საუნივერსიტეტო გამოცდა ინგლისურ ენაში (B1) 

(ინგლისური ენის გამოცდის ჩაბარებისგან თავისუფლდებიან პირები, რომელთაც აქვთ ინგლისური ენის B1 დონეზე ფლობის 

დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატი (TOEFL IBT, IELTS) ამ შემთხვევაში სტუდენტი 10 სავალდებულო კრედიტის დაგროვებას 

უცხო ენის კომპონენტში ახორციელებს სხვა ენების შესწავლის ხარჯზე, რომლებიც შეთავაზებულია პროგრამის ფარგლებში. ის სტუდენტები, 

ვინც იწყებს დარგობრივი ინგლისური ენის შესწავლას, გადანაწილდებიან შესაბამის ჯგუფებში კომპეტენციის დონეების მიხედვით (B1 ან B1+), 

რომელიც დგინდება სპეციალური შიდასაფაკულტეტო ტესტის მეშვეობით. 

მეექვსე სემესტრიდან გათვალისწინებულია პროფესიული პრაქტიკა შზსუ-ს სამართლის კლინიკაში ან შესაბამის ორგანიზაციებში, 

რომლებთანაც უნივერსიტეტს გაფორმებული აქვს თანამშრომლობის მემორანდუმები. მერვე სემესტრში სტუდენტი ამზადებს საბაკალავრო 

ნაშრომს (ამ კომპონენტის არჩევის შემთხვევაში). თავისუფალი კრედიტების ფარგლებში სტუდენტი უფლებამოსილია აირჩიოს მისთვის 

სასურველი სასწავლო კურსები უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საფეხურიდან 15 კრედიტის ოდენობით.  

 

დასაქმების სფერო: კურსდამთავრებულის პროფესიული საქმიანობის სფეროა: 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს შესაძლებლობა ექნებათ შესაბამისი სპეციალობით გააგრძელონ 

სწავლა მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში, მათ შორის შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში. 

სამართლის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს საშუალება ექნება დასაქმდეს საკანონმდებლო, აღმასრულებელ 

და სასამართლო ხელისუფლების ორგანოებში; შესაბამის კერძო და საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, არასახელმწიფო 

(არასამთავრობო ორგანიზაციები) სტრუქტურებში, კერძო საადვოკატო ბიუროებში.  ასევე, ყველა იმ ორგანოში, სადაც არ არის აუცილებელი 

სახელმწიფო სასერტიფიკაციო გამოცდის ჩაბარება ან/და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დამატებითი წინაპირობები.  

 

       ინფორმაცია პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი მატერიალური რესურსების შესახებ:  



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 21/1 

 

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის მისიაა სტუდენტები და სასწავლო პერსონალი უზრუნველყოს უმაღლესი სტანდარტის 

მატერიალურ რესურსთა ბაზით, რომელიც ხელს შეუწყობს ნაყოფიერი საგანმანათლებლო პროცესისათვის მოქნილი და 

თანამშრომლობითი გარემოს ჩამოყალიბებას და პროგრესულ აკადემიურ საქმიანობას, კერძოდ: 

 აუდიტორიები აღჭურვილია სასწავლო ინსტრუმენტების ძირითადი ნაკრებით;   

 სხვადასხვა მოცულობის საკონფერენციო დარბაზები გამოიყენება ლექციების ჩასატარებლად და აგრეთვე სხვა კლასგარეშე 

აქტივობებისთვის: საჯარო ლექციების, კონფერენციების, სიმულაციების და სამუშაო შეხვედრების მოსაწყობად. 

 სტუდენტთა მონაცემთა ბაზა (SIS) თითოეული სტუდენტისათვის მოიცავს ინდივიდუალურ გვერდს, რაც საშუალებას აძლევს 

სტუდენტებს დარეგისტრირდნენ, აირჩიონ სასწავლო კურსები, ჰქონდეთ წვდომა ნიშნების ფურცელზე, შეუკვეთონ სხვადასხვა სახის 

სერტიფიკატები და მონაწილეობა მიიღონ საგანმანათლებლო პროცესის შეფასებაში; 

 სტუდენტების პორტალი - სმარტი წარმოადგენს ლექტორსა და სტუდენტებს შორის კომუნიკაციის ფორმალურ ინსტრუმენტს, სადაც 

ხელმისაწვდომია სასწავლო მასალები, ხდება სტუდენტების ინფორმირება სასწავლო განრიგში შეტანილი ცვლილებების შესახებ, და 

სხვ.; 

 საკაბელო ინტერნეტი კომპიუტერულ ლაბორატორიაში (ბიბლიოთეკა) და აგრეთვე უფასო Wi-Fi სტუდენტებისა და სასწავლო 

პერსონალისათვის; 

 ბიბლიოთეკის რესურსები და შესაბამისი აღჭურვილობა განათლების საერთაშორისო სტანდარტების დასაკმაყოფილებლად: 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა აღჭურვილია თანამედროვე ტექნოლოგიებით, ინტერნეტთან წვდომით (Wi-Fi და საკაბელო), წიგნების 

მდიდარი არჩევანით, ჟურნალებით და აგრეთვე ელექტრონული კატალოგით, რაც სტუდენტებს საშუალებას აძლევს დამოუკიდებლად 

მოიძიონ მათთვის სასურველი რესურსები (23 000 დასახელების); სილაბუსებით გათვალისწინებული ძირითადი ლიტერატურა 

ხელმისაწვდომია ბიბლიოთეკაში (ბეჭდური ან ელექტრონული სახით); 

 EBSCO საძიებო სისტემა (ხელმისაწვდომია შიდა ქსელის მეშვეობით როგორც სტუდენტების, ასევე სასწავლო პერსონალისათვის); 

 უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული იმიტირებული პროცესების ჩასატარებლად განკუთვნილი კაბინეტი; 

 იურიდიული კლინიკის კაბინეტები; 
 უნივერსიტეტის კამპუსში ხელმისაწვდომი სხვა რესურსები; 

 იმ ორგანიზაციების მატერიალურ-ტექნიკური რესურსები, რომლებთანაც უნივერსიტეტს/ფაკულტეტს გაფორმებული აქვს 

მემორანდუმი.  

 

ინფორმაცია საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელებისათვის აუცილებელი ადამიანური რესურსის შესახებ: პროგრამის 

ხელმძღვანელის, პროგრამაში მონაწილე პერსონალის რეზიუმეები და კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტები 

ხელმისაწვდომია შზსუ-ს კანცელარიაში. 

სასწავლო გეგმა 
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10 5 5       82 86 12 8 188 312 500 6 6 12 

 

ინგლისური ენა (A1, A2) 

გერმანული ენა (A1, A2, B1, 

B2) 

თურქული ენა (A1, A2, B1, 

B2) 

ესპანური ენა (A1, A2, B1, B2) 

რუსული ენა (A1, A2, B1, B2) 

ფრანგული ენა (A1, A2, B1, 

B2) 
 

სავალდებულო* 10 5 5       52 30 

8 4 

94 156 250 0 4 8 

II 
ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
სავალდებულო 5 5     

    
14 29 2 2 47 78 125 2 1 3 

III აკადემიური წერა სავალდებულო 5 5        16 27 2 2 47 78 125 1 2 3 

IV თავისუფალი კრედიტები  15                   

V 
ძირითადი სპეციალობის 

კურიკულუმი 
 175                   
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ა) 
სპეციალობის 

სავალდებულო კომპონენტი 
                    

1 
კონსტიტუციური 

სამართალი 
სავალდებულო 5 5        30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

2 
სამართლის საფუძვლები 

სავალდებულო 5 5        29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

3 
საზღვარგარეთის ქვეყნების  

სამართლის ისტორია სავალდებულო 5 5        30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

4 

ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 
სავალდებულო 5  5       30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

5 
სამოქალაქო სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი) სავალდებულო 5  5       28 15 2 2 47 78 125 2 1 3 

6 

სისხლის სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი- 

დანაშაული) 
სავალდებულო 6  6       30 28 

2 

2 62 88 150 2 2 4 

7 
ქართული სამართლის 

ისტორია 
სავალდებულო 5  5       29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

8 
დარგობრივი ინგლისური 

ენა-სამართალი (B1) 

სავალდებულო 
5   5 5     28 30 2 2 62 63 125 2 2 4 

9 
დარგობრივი ინგლისური 

ენა-სამართალი (B1+) 

სავალდებულო 
5   5 5     28 30 2 2 62 63 125 2 2 4 

10 
დარგობრივი ინგლისური 

ენა- სამართალი (B2) 

სავალდებულო 
5    5 5    26 32 2 2 62 63 125 2 2 4 

11 
მუნიციპალური 

სამართალი 
სავალდებულო 

3      3   14 14 
2 

2 32 43 75 1 1 2 

12 სანივთო სამართალი სავალდებულო 5   5      29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

13 
სისხლის სამართალი 

სავალდებულო 6   6      31 27 
 

2 
2 62 88 150 2 2 4 
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(კერძო ნაწილი) I 

14 

საზღვარგარეთის ქვეყნების 

კონსტიტუციური 

სამართალი 
სავალდებულო 5    5     

29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

15 

ადმინისტრაციული 

სამართალი (ზოგადი 

ნაწილი) 
სავალდებულო 4    4     30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 

16 
საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი სავალდებულო 4    4     29 14 2 2 47 53 100 2 1 3 

17 
სისხლის სამართალი 

(კერძო ნაწლი) II სავალდებულო 6    6     32 26 
2 

2 62 88 150 2 2 4 

18 
ვალდებულებითი 

სამართალი სავალდებულო 5   5      29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

19 სამართლის ფილოსოფია სავალდებულო 3     3    29 14 2 2 47 78 75 2 1 3 

20 
სახელშეკრულებო 

სამართალი სავალდებულო 5    5     32 14 2 2 50 75 125 2 1 3 

21 
სისხლის სამართლის 

პროცესი სავალდებულო 6     6    32 26 
2 

2 62 88 150 2 2 4 

22 
საერთაშორისო კერძო 

სამართალი სავალდებულო 4     4    28 15 2 2 47 53 100 2 1 3 

23 საქმიანი მიმოწერა სავალდებულო 3     3    14 12 2 2 32 43 75 1 1 2 

24 სამეწარმეო სამართალი სავალდებულო 5     5    28 15 2 2 47 53 100 2 1 3 

25 საგადასახადო სამართალი სავალდებულო 5       5  26 13 3 3 48 77 125 2 1 3 

26 
ადმინისტრაციული 

საპროცესო სამართალი სავალდებულო 4      4   30 13 2 2 48 52 100 2 1 3 

27 
კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 
სავალდებულო 4     3    30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 
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ურთიერთობები 

28 
სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი სავალდებულო 5      5   30 28 2 2 62 63 125 2 2 4 

29 

საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი 

სამართალი 
სავალდებულო 5     5    30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

30 საპროცესო უნარ-ჩვევები სავალდებულო 6      6   17 39 4 4 64 86 150 1 3 4 

31 შრომის სამართალი სავალდებულო 3       3  15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

32 
რომის სამოქალაქო 

სამართალი 

სავალდებულო 
5  5       29 14 2 2 47 78 125 2 1 3 

33 ევროკავშირის სამართალი სავალდებულო 4       4  17 26 2 2 47 53 100 1 2 3 

34 

აკადემიური 

სამართლებრივი კვლევა და 

წერა 
სავალდებულო 5        5 16 27 2 2 47 78 125 2 1 3 

35 იურიდიული პრატიკა სავალდებულო 10       10   121  1 121 129 250  8 8 

36 

დავის გადაწყვეტის 

ალტერნატიული 

საშუალებები 
სავალდებულო 4       4  29 14 2 2 47 53 100 1 2 3 

 

ბ) 

სპეციალობის არჩევითი 

მოდულები 
არჩევითი 31                   

 საბაკალავრო ნაშრომი არჩევითი 10        10     30 220 250    

 დარგობრივი რუსული ენა არჩევითი 5    5     15 28 2 2 47 78 125 1 2 3 

 
სამართლის ისტორიისა და 

მეთოდების მოდული: 
 12                   

1 იურიდიული ეთიკა არჩევითი 3    3     15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

2 იურიდიული ფსიქოლოგია არჩევითი 3   3      15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

3 
სამართლებრივი აზრის 

ისტორია 
არჩევითი 3   3      16 12 

2 
2 32 43 75 1 1 2 
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4 
დებატებისა და საჯარო 

გამოსვლების ტექნიკა 

იურისტებისთვის 

არჩევითი 

3    3     17 10 2 2 31 44 75 1 1 2 

 
სისხლის სამართლის 

მოდული: 

 
36           

 
       

1 
სასჯელაღსრულების 

სამართალი 
არჩევითი 4      4   14 14 2 2 32 68 100 2 1 3 

2 
სასჯელები სისხლის 

სამართალში 
არჩევითი 3   3      15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

3 
კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა სისხლის 

სამართალში 

არჩევითი 3         15 13 

2 

2 32 43 75 1 1 2 

4 კრიმინალისტიკა არჩევითი 3      3   15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

5 კრიმინოლოგია არჩევითი 3       3  15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

6 
ორგანიზებულ 

დანაშაულთან ბრძოლის 

საერთაშორისო სამართალი 

არჩევითი 4      4   31 12 2 2 47 53 100 2 1 3 

7 
არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 
არჩევითი 3       3  14 13 

2 
2 33 42 75 1 1 2 

8 
რეპეტიტორიუმი სისხლის 

სამართალში 
არჩევითი 5        5 34 24 2 2 62 63 125 2 1 3 

9 
საერთაშორისო სისხლის 

სამართალი 
არჩევითი 5         30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 

10 
შესავალი საერთაშორისო 

ტერორიზმში 
არჩევითი 3         15 13 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

 
კერძო  სამართლის 

მოდული: 
 40                   

1 სანოტარო სამართალი არჩევითი 4      4   15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

2 გაკოტრების სამართალი არჩევითი 3     3    16 12 2 2 32 43 75 1 1 2 

4 
ინტელექტუალური 

საკუთრების სამართალი 
არჩევითი 4     4    29 14 2 2 47 53 100 2 1 3 

5 მედიაცია 
არჩევითი 

4      4   14 29 
2 

2 47 53 100 1 2 3 

7 
კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა კერძო 

სამართალში 

არჩევითი 3    3     15 13 
2 

2 32 43 75 1 1 2 
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8 სადაზღვევო სამართალი არჩევითი 3     3    16 12 2 2 32 43 75 1 1 2 

9 მედია სამართალი არჩევითი 4    4     16 12 2 2 32 43 75 1 1 2 

10 
რეპეტიტორიუმი კერძო  

სამართალში 
არჩევითი 5       5  30 26 4 4 64 86 150 2 2 4 

11 ხელშეკრულების შედგენა არჩევითი 3    3     14 14 2 2 32 43 75 1 1 2 

12 
ფასიანი ქაღალდების 

სამართალი 
არჩევითი 3      3   16 12 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

13 საინვესტიციო სამართალი არჩევითი 4        4 13 15 2 2 32 68 100 1 1 2 

 
საჯარო სამართლის 

მოდული: 
 44                   

1 საარჩევნო სამართალი არჩევითი 3      3   13 15 2 2 32 43 75 1 1 2 

2 ჯანდაცვის სამართალი არჩევითი 3     3    15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

3 

ევროპის ქვეყნების 

სახელმწიფო 

ხელისუფლების 

ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური 

პრინციპები 

არჩევითი 4   4      30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 

4 სამოხელეო სამართალი არჩევითი 3       3  16 12 2 2 32 43 75 1 1 2 

5 განათლების სამართალი არჩევითი 3       3  15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

6 
ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევები 
არჩევითი 4    4     30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 

7 ეკოლოგიური სამართალი არჩევითი 4     4    30 13 2 2 47 53 100 2 1 3 

8 
რეპეტიტორიუმი 

ადინისტრაციულ 

სამართალში 

არჩევითი 5        5 30 13 2 2 47 78 125 2 1 3 

9 საფინანსო სამართალი 
არჩევითი 

3     3    15 13 
2 

2 32 43 75 1 1 2 

10 საბანკო სამართალი 
არჩევითი 

3     3    16 12 
2 

2 32 43 75 1 1 2 

11 

ყოფილი სოციალისტური 

ქვეყნების მმართველობის 

თანამედროვე 

ტენდენციები 

არჩევითი 

3   3      14 14 

2 

2 32 43 75 1 1 2 



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 28/1 

 

შენიშვნა: ჯამური საათების დაანგარიშების მიზნით სასწავლო გეგმაში გათვალისწინებული საათობრივი განაწილება აღებულია პირობითად 

თავისუფალი კრედიტებისა და არჩევითი საგნების შემთხვევაში, კვირაში სამი საკონტაქტო საათის გაანგარიშებით.   

 

 

 

 

 

სასწავლო გეგმის დამატებითი ცხრილი 

●შენიშვნა: სასწავლო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში კანონმდებლობაში შესულმა ცვლილებებმა შესაძლოა გავლენა მოახდენოს სალექციო 

თემებსა და მითითებულ ლიტერატურაზე, ამის შესახებ სტუდენტი ინფორმირებული იქნება. 

12 სააღსრულებო სამართალი 
არჩევითი 

3      3   28 4 
2 

2 36 39 75 1 1 2 

13 

სამართლებრივი 

აზროვნებისა და 

არგუმენტირების 

საფუძვლები 

არჩევითი 
3   3      14 12 

 

 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

 
საერთაშორისო სამართლის 

მოდული: 

 
12                   

1 საზღვაო სამართალი არჩევითი 3     3    15 13 2 2 32 43 75 1 1 2 

2 
დიპლომატიური და 

საკონსულო სამართალი 
არჩევითი 3     3    15 13 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

3 
ლტოლვილთა 

საერთაშორისო სამართალი 
არჩევითი 3     3    15 13 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

 4 
ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი 

არჩევითი 
3     3    15 13 

2 
2 32 43 75 1 1 2 

სულ  240 30 30 30 30 30 30 30 30           
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№ 

სასწავლო კურსი / 

პრაქტიკული 

კომპონენტი 

კოდი 

სე
მე

სტ
რ

ი
 

წინაპირობა 

 

ლექტორი 

 

ძირითადი ლიტერატურა 

I 
სპეციალობის 

სავალდებულო 

კომპონენტი 

   
  

1 
ადამიანის ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებები 

LAW189 
II 

კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

დავით გეფერიძე-

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი 

1. ი. ბურდული, ე. გოცირიძე, თ. ერქვანია, ბ. ზოიძე, ლ. იზორია, ი. 

კობახიძე, ა. ლორია, ზ. მაჭარაძე, მ. ტურავა, ა. ფირცხალაშვილი, ი. 

ფუტკარაძე, ბ. ქანთარია, დ. წერეთელი, ს. ჯორბენაძე: „საქართველოს 

კონსტიტუციის კომენტარი, თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა. 

ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი“, თბილისი, 2013, 

გამომცემლობა შპს „პეტიტი“; 

2. კონსტანტინე კუბლაშვილი, ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები, 

თბილისი, 2017 

3. საქართველოს კონსტიტუცია 

4. საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს მოქალაქეობის 

შესახებ“. 

5. საქართველოს ორგანული კანონი „მოქალაქეთა პოლიტიკური 

გაერთიანებების შესახებ“. 

6. საქართველოს კანონი „შეკრებისა და მანიფესტაციების შესახებ“ 
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2 ადმინისტრაციული 

საპროცესო სამართალი 
LAW062 

VI 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართალი(ზ

ოგადი 

ნაწილი) 

მადონა ღიბრაძე-

სამართლის 

მაგისტრი,დოქტორ

ანტი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

 

1. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა 

კოლექტივი, რედ. ვ.ლორია, მესამე გამოცემა, თბ.,2008. საქართველოს 

კანონი საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური 

2. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, 

3. მ. ვაჩაძე, ი. თორდია, პ. ტურავა, ნ. წკეპლაძე, „საქართველოს 

4. მ.კოპალეიშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.ქარდავა, პ.ტურავა(რედ.), თბ.,2008; 

5. მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, 2006წ.; 

6. რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა 

სოციალური დაცვის შესახებ, 1997წ. 

7. სალექციო თემის მიხედვით სხვადასხვა საკანონმდებლო მასალა, 

8. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, 1999წ.; 

9. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999წ.; 

10. საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ,2005წ.; 

11. საქართველოს კანონი ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების 

შესახებ, 2011წ.; 

12. საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში 

ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ, 2006წ.; 

13. საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ, 

2001წ.; 

14. საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური 

15. საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ, 1998წ.; 

16. საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ, 2006წ.; 

17. საქართველოს კონსტიტუცია, 1995წ.; 

18. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, 1997 წ.; 

3 
ადმინისტრაციული 

სამართალი (ზოგადი 

ნაწილი) 

LAW108 IV 
კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

მადონა ღიბრაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

მალხაზ 

ჩახნაშვილი- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი. 

1. ტურავა პაატა, ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, თბილისი, 

2016 წ.  

2. ნორმატიული აქტები: 

3. საქართველოს კონსტიტუცია, 1995 წლის 24 აგვისტო; 

4. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999; 

5. საქართველოს კანონი საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, 

6. უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ, 2004; 

7. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ, 2015; 

8. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ, 1997 

9. www.justice.gov.ge 
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4 აკადემიური წერა FSS001 I არ გააჩნია 

ანა დოლიძე-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. ანა დოლიძე, აკადემიური წერა სამართალში, 2017. გამოცემის 

2. ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია სტუდენტებისათვის. 

3. ქ.ლ. თურაბიანი, სახელმძღვანელო რეფერატების, თეზისების და 

4. დისერტაციის ავტორებისთვის, ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მე-7- ე 

5. განახლებული გამოცემა. 

5 ვალდებულებითი 

სამართალი 
LAW154 IV 

სამოქალაქო 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი) 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

იურიდულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ზურაბ 

ჭეჭელაშვილი- 

პროფესორი,სამართ

ლის დოქტორი. 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები - www.gccc.ge 

2. ავტორთა კოლექტივი, სახელშკრულებო სამართალი, 

სახელმძღვანელოს სამართლის სკოლებისათვის, „მერიდიანი“, თბილისი, 

2014 

3. კერესელიძე დ., სამოქალაქო სამართლი უზოგადესი სისტემური 

ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, თბილისი, 2009 წ.; 

4. ჰ. ბიოლინგი, პ. ლუტრინგჰაუსი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბ., 2009 

5. ზ. ახვლედიანი, ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი, 1999; 

6. ჭეჭელაშვილი ზურაბ _ სახელშეკრულებო სამართალი (შედარებით- 

სამართლებრივი კვლევა ძირითადად ქართული სამართლის 

საფუძველზე), გამომც. “ბონა კაუზა”, თბილისი, 2014 

 

6 
დარგობრივი 

ინგლისური ენა - 

სამართალი (B2) 
LAW 283 IV 

ინგლისური 

ენა A2 

ეკატერინე ბაკარაძე- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

ფილოლოგიის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

1. International Legal English, Cambridge University Press, 2007 

2. Professional English in Use – Law, G.D. Brown, Sally Rice, Cambridge 

University Press, 2007 

3. Oates, L. &amp; Enquist, A. (2009). Just Writing: Grammar, Punctuation, and 

Style for the Legal Writer (3 rd ed.) New York: Aspen Publishers. ISBN: 978-0- 

7355-7668- 1 

5. TOLES – Test of Legal English Skills, 2013 

6. Practice Papers for TOLES Foundation and Higher: Practice Book One, Global 

Legal English, 2014  

7 
კანონისმიერი 

ვალდებულებითი 

ურთიერთობები 

LAW227 V 
ვალდებულებ

ითი 

სამართლი 

თამარ ლაკერბაია- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

1. მიხეილ ბიჭია, კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობები, 2016  

2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მეოთხე, 2001. 

3. იან კროპჰოლერი , გერმანული სამოქალაქო კოდექსი - სასწავლო 

კომენტარი, 2014წ. 

4. ჩაჩავა სოფიო, მოთხოვნებისა და მოთხოვნის საფუძვლების 

კონკურენცია სამოქალაქო სამართალში, 2011 
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8 კონსტიტუციური 

სამართალი 
LAW106 I არ გააჩნია 

ვახტანგ ჟვანია- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ავთანდილ დემეტრაშვილი, გოგიაშვილი. კონსტიტუციური 

სამართალი. თბ., 2016 წ; 

2. პიერ პაკტე, ფერდინანდ მელენ-სუკრამანიანი. კონსტიტუციური 

სამართალი. თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემა 2012; 

3. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია; 

9 
დარგობრივი 

ინგლისური ენა - 

სამართალი (B1+) 

LAW 237 
III 

ინგლისური 

ენა A2 

ეკატერინე ბაკარაძე, 

ასოცირებული 

პროფესორი,ფილო

ლოგიის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი,  

დოქტორანტი. 

ტატიანა ვეფხვაძე- 

მოწვეული 

ლექტორი,  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის 

ინგლისური ენის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით,დ

ოქტორანტი. 

 

 

1. International Legal English, Cambridge University Press, 2007 

2. Professional English in Use – Law, G.D. Brown, Sally Rice, Cambridge 

University Press, 2007 

3. Oates, L. &amp; Enquist, A. (2009). Just Writing: Grammar, Punctuation, and 

Style for the Legal Writer (3 rd ed.) New York: Aspen Publishers. ISBN: 978-0- 

7355-7668- 1 4. Lecturer’s course Notes 

5. TOLES – Test of Legal English Skills, 2013 

6. Practice Papers for TOLES Foundation and Higher: Practice Book One, Global 

Legal English, 2014. 

10 მუნიციპალური 

სამართალი 
LAW141 

VI 
კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

ზურაბ 

ჯიბღაშვილი- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი,ასოცირე

ბული პროფესორი. 

მალხაზ ჩიტაია-

საჯარო 

ადმინისტრირების 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ო.მელქაძე, ქართული მუნიციპალიზმი, თბილისი 2009 წ. 

2. ამირან ზენაიშვილი, ადგილობრივი თვითმმართველობის 

კოდექსის კომენტარები (საქართველოს ორგანული კანონი), 

თბილისი 2014 წ. 

3. საქართველოს 1995 წლის 24 აგვისტოს კონსტიტუცია 

4. საქართველოს ორგანული კანონი, ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი 

5. საქართველოს ორგანული კანონი, საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 

6. საქართველოს კანონი ადგილობრივი მოსაკრებლის შესახებ 

7. მუნიციპალური სამართალი: სახელმძღვანელო; მელქაძე, ეზუგბაია. 
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11 რომის სამოქალაქო 

სამართალი 
LAW114 

II არ გააჩნია 

მინდია 

ბერეკაშვილი- 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

1. მეტრეველი ვ. რომის სამართალი საფუძვლები, თბ. 2012 წ.  

2. საპრეზენტაციო მასალები. 

12 სამოქალაქო სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი) 
LAW107 

 არ გააჩნია 

თამარ ლაკერბაია-  

ასოცირებული 

პროფესორი, 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი.  

ეკატერინე 

ბაღიშვილი-  

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

 

 

1.ლ. ჭანტურია – სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, თბ. 2011 

წ. 

2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი I. თბ. 

1999 

3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, თბ. 2015 წლის ბოლო 4. 

რედაქციით. 

4. ზოიძე “ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში”, 

თბ., 2005წ. 

5. ა. კობახიძე - სამოქალაქო სამართალი (ზოგადი ნაწილი), თბ.1999 

წ 

6. დ. კერესელიძე, სამოქალაქო სამართლი უზოგადესი სისტემური 

ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, თბილისი, 2009 წ.;  

7. www.gccc.ge 

13 საერთაშორისო კერძო 

სამართალი 
LAW314 

VI 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

იურიდულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. ნორმატიული მასალა: 

2. საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ, 1998 

წ. 

3. ძირითადი ლიტერატურა: 

4. ლილუაშვილი თ., საერთაშორისო კერძო სამართალი, თბილისი, 2001 

ან 

5. შემდგომი გამოცემები; 

6.  გაბისონია ზ., საერთაშორისო კერძო სამართალი, თბილისი, 2011 წ. 

14 საერთაშორისო საჯარო 

სამართალი 
LAW204 

IV არ გააჩნია 

დავით გეფერიძე- 

სამართლის 

დოქტორი,ასოცირე

ბული პროფესორი. 

1. ლ. ალექსიძე, თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბილისი, 

2015; 

2. პ. მალანჩუკი, აკეჰარსტის თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, 

მე-7 შესწორებული გამოცემა, თბილისი 2005 

3. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი (ლექსიკონი-ცნობარი), თბ., 

2003. 

http://www.gccc.ge/
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15 საგადასახადო 

სამართალი 
LAW119 

VII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართლის 

პროცესი 

ზვიად როგავა- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ნადარაია ლ., როგავა ზ., რუხაძე კ., ბოლქვაძე ბ., საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 

2. კომენტარები, წიგნი პირველი, თბ. 2012 

3. http://www.ewmi-jilep.org/ka/component/content/article/253- tax-code- 

comments 

4. ნადარაია ლ., როგავა ზ., რუხაძე კ., ბოლქვაძე ბ., საქართველოს 

საგადასახადო კოდექსის 

5. კომენტარები, წიგნი მეორე, თბ. 2012 http://www.ewmi-

jilep.org/ka/component/content/article/253- tax- 

6. code-comments 

7. ზ. როგავა, საგადასახადო სამართალი, დამხმარე სახელმძღვანელო, 

წიგნი მეორე, თბ, 2017. 

8. ზ. როგავა, საგადასახადო სამართალი, დამხმარე სახელმძღვანელო, 

წიგნი მესამე, თბ, 2017. 

16 

საზღვარგარეთის 

ქვეყნების 

კონსტიტუციური 

სამართალი 

LAW188 
IV 

კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

ვახტანგ ჟვანია- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ოთარ მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური 

სამართალი, კრებული I, ავტორთა კოლექტივი, 

პასუხიმგებელი რედაქტორი ო. მელქაძე) თბილისი, 2008 წ. 

2. ოთარ მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური 

სამართალი, კრებული II, წიგნი XVI, თბილისი, 2002 წ. 

3. .საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი I – IV, 

შემდგენელთა ჯგუფის ხელმძღვანელი და პასუხიმსგებელი 

რედაქტორი ვასილ გონაშვილი, თბილისი, 2004–2008 წ. 

17 
საზღვარგარეთის 

ქვეყნების სამართლის 

ისტორია 
LAW247 

II არ გააჩნია 

გიორგი ასათიანი- 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

 

მინდია 

ბერეკაშვილი- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი, 

დოქტორანტი. 

სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია - გიორგი ნადარეიშვილი, 

”ბონა 

კაუზა”, თბილისი, 2008 წ. 
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18 სამეწარმეო სამართალი LAW205 
V 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

დავით მაისურაძე- 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი. 

1. ,,მეწარმეთა შესახებ“ კანონი 

2. ,,მეწარმეთა შესახებ კანონის კომენტარი“, მესამე გამოცემა, ლადო 

ჭანტურია, თედო ნინიძე, 2002 წელი, თბილისი 

19 
საქმიანი მიმოწერა LAW 196 

V- VI 

დარგობრივი 

ინგლისური 

ენა- 

სამართალი  

(B2) 

ეკატერინე ბაკარაძე- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

ფილოლოგიის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი,  

დოქტორანტი. 

1. Oxford Handbook of legal Correspondence – Rupert Haigh, OUP, 2010 

2. Introduction into Legal English: Legal terminology, reasoning and writing 

in Plain English – 

Mark E. Woijik, Walter Kluwler publishing house, 2010 

3. Just Writing: Grammar, Punctuation and style for the Legal Writer - Anne 

Enquist, Laurel 

Currie Oates, Walter Kluwler publishing house, 2010 

4. The Redbook: A Manual on Legal Style, 2nd (American Casebook 

Series) 3rd Edition, by 

Bryan A. Garner, Jeff Newman, and Tiger Jackson, 2006 

5. The Bluebook: A Uniform System of Citation, 20th Edition by Harvard 

Law Review  

6. FANDL, KEVIN J - LOST IN TRANSLATION: EFFECTIVE LEGAL 

WRITING FOR THE 

INTERNATIONAL LEGAL COMMUNITY, 9780769857466, LexisNexis, 2013 

7. Mary Ann Becker, What Is Your Favorite Book?: Using Narrative To Teach 

Theme 

Development In Persuaisive Writing, Gonzaga Law Review 2010-2011; 

8. Peter W. Martin, Introduction To Basic Legal Citation, web access: 

http://www.access-to- 

law.com/citation/basic_legal_citation.pdf 

9. J. M. Sosin, The Origins of Judicial Review in America, (Greenwood Press) 

10. NEUMANN, RICHARD K. - LEGAL REASONING AND LEGAL 

WRITING: STRUCTURE, 

STRATEGY, AND STYLE, 9781454826972, Wolters Kluwer, Law and 

Business, 2013 

11. CALLEROS, CHARLES R - LEGAL METHOD AND WRITING, 

9780735585126, Wolters 

Kluwer, Law and Business, 2011 

12. Lecturer’s Course Notes 
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20 
სამართლის საფუძვლები LAW208 

I არ გააჩნია 

მალხაზ 

ჩახნაშვილი- 

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი,ასოცირ

ებული 

პროფესორი. 

 

გიორგი მურვანიძე- 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

1. გივი ინწკირველი, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია, თსუ, 2003წ. 

2. გივი ლობჟანიძე, სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია, თბილისი, 

2010 

3. თ. ალფაიძე, შესავალი სამართალმცოდნეობაში, თბ. 2009 
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21 
სამართლის ფილოსოფია LAW170 

IV არ გააჩნია 

გიორგი ლორია- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. არისტოტელე - ნიკომაქეს ეთიკა; ძველი ბერძნულიდან თარგმნა თამარ 

კუკავამ; 

თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2003. 

2. არისტოტელე, პოლიტიკა, თბ. 1995, ნაწილი I, II. 

3. პლატონი - სახელმწიფო, ძველბერძნულიდან თარგმნა ბაჩანა ბრეგვაძემ, 

გამომცემლობა ‘ნეკერი’, 2003 

4. აირის მარიონ იანგი, პოლიტიკური თეორია, თბ. 2014. 

5. გ. ლობჟანიძე, ა. ტუკვაძე, გ. ჯაოშვილი, შესავალი სამართლის 

ფილოსოფიაში, თბ. 

2006. 

6. ფილოსოფიის შესავალი, თსუ, „მერიდიანი“, თბ. 2015. 

7. ვაჩეიშვილი ალ., სამართლის ზოგადი თეორია, „სამართალი“, თბ. 2010. 

8. აირის მარიონ იანგი, პოლიტიკური თეორია, თბ. 2014. 

9. ლექტორის მიერ მიწოდებული მასალა: ძალაუფლების რაობა. 

ძალაუფლება, როგორც 

სოციალური ფენომენი 

10. გ. ლორია, ძალის და ძალაუფლების მოქმედების ფარგლები 

სახელმწიფოში.   

 კავკასიის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, სამეცნიერო შრომების 

კრებული, 2013. 

11. ვ. მეტრეველი, გ. დავითაშვილი, პოლიტიკურ და სამართლებრივ 

მოძღვრებათა 

ისტორია, თბ.2015. 

12. გ. ხუბუა, სამართლის თეორია, თბ. 2004. 

13. ჰორსტ იჰმანი, ზოგადი პიროვნული უფლების, როგორც ძირითადი 

უფლებისა და აბსოლიტური უფლების ცნება, სამართლის ჟურნალი, #2, 

თსუ, თბ. 2013. 
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22 სამოქალაქო სამართლის 

პროცესი 
LAW121 

VI 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი  

მადი ჩანტლაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

1. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

2. შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო 

სამართალი, 

3. მერიდიანი, თბილისი, 2012 წ. 

4. ზ. ძლიერიშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (კაზუსები და 

ტესტები), 

5. მერიდიანი, თბილისი, 2012 წ 

6. გ. ცერცვაძე, მედიაცია, დავის განხილვის ალტერნატიული ფორმა, 

თბილისი, 

7. 2010 წ. 

8. თ. ლილუაშვილი, ვ. ხრუსტალი, საქართველოს სამოქალაქო 

საპროცესო 

9. კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა, გამომცემლობა „სამართალი“, 

2007 წ. 

10. თ. ლილუაშვილი, სამოქალაქო პროცესუალური სამართალი, 

თბილისი, 2005 წ. 

23 
სანივთო სამართალი LAW116 

III 

სამოქალაქო 

სამართალი(ზ

ოგადი 

ნაწილი) 

თამარ ლაკერბაია-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი,  

ასოცირებული 

პროფესორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

1. ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, II გამოც. 2003; 

2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი მეორე, სანივთო (ქონებრივი 

სამართალი), 1999; 

3. ლადო ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება, II გამოც. 2001; 

4. ლადო ჭანტურია, კრედიტის უზუნველყოფის სამართალი, 2012; 

5. თამარ შოთაძე, სანივთო სამართალი, 2014, http://nccl.ge/ge/95 

(თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, სოხუმის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

ბიბლიოთეკა) 

24 
საოჯახო და 

მემკვიდრეობითი 

სამართალი 
LAW118 

V 

სამოქალაქო 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი) 

 

დავით იმნაძე-

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 1997წ. 

2. შვილად აყვანის შესახებ საქართველოს კანონი 

3. ობოლ და მშობელთა მზრუნველობამოკლებულ ბავშვთა შვილად 

აყვანის შესახებ საქართველოს კანონი] 

4. ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა 

სამართლებრივი სტატუსის შესახებ საქართველოს კანონი 

5. ევროპული კონვენცია ქორწინების გარეშე დაბადებულ ბავშვთა 

სამართლებრივი სტატუსის შესახებ 

6. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეხუთე 2000წ. 

7. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი, რ.შენგელია, ე.შენგელია 2015 

წ 
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25 
საპროცესო უნარ-ჩვევები LAW250 

VI 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 

თამარ ხუბულური-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო გადაწყვეტილებათა მიღების 

მეთოდიკა - ჰაინ ბოელინგი, ლადო ჭანტურია, 2003; (ხელმისაწვდომია 

ბიბლიოთეკებში) 

2. მტკიცებულებითი სამართალი - თომას ჰერმანი, 2016 

http://www.library.court.ge/upload/giz2016-ge- mtkicebulebiti_samartali.pdf 

3. მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი სამოქალაქო 

სამართალში; შტეფან შმიტი, ჰარალდ რიჰტერი 

http://www.library.court.ge/upload/4368.pdf 

4. კომუნიკაცია სასამართლოში, პრაქტიკული სახელმძღვანელო, ეთერ 

ჩაჩანიძე, თამარ ზოდელავა, მიხეილ გოგიშვილი, მაია სულხანიშვილი, 

2013 

http://www.library.court.ge/index.php?id=3379 

5. სახელმძღვანელო სასამართლო უნარ-ჩვევებში, ამერიკის იურისტთა 

ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა, 2012 წელი 

6. მედიაციის სამართლებრივი რეგულირების პერსპექტივები 

საქართველოში 

http://www.library.court.ge/upload/7706Edited-Final- Version-final.pdf 

7. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 

8. სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 

9. საერთო სასამართლოების მოსამართლეებთან კომუნიკაციის წესის 

შესახებ კანონი 

10. კანონი ადვოკატთა შესახებ 

11. სასამართლოებში მოქალაქესთან კომუნიკაციის სტანდარტები 

http://www.tbappeal.court.ge/appealAllFiles/files/appeal_docs/1389943164__- 

650299073.pdf 

12. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი 

http://gba.ge/ka/379/ 

13. ეთიკის კომისიის საქმიანობა; პრეცედენტები, რეკომენდაციები 2014- 

2016 

http://gba.ge/uploads/files/jurnali_advokati/Broshura_Etikis_Komisiis_Saqmian

oba.pdf 

14. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო, წარმოშობისა და განვითარების 

მოკლე 

ისტორია, საქართველოს უზენაესი სასამართლო, 2012 

http://www.library.court.ge/upload/12msajuli.pdf 

www.matsne.gov.ge 
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26 სახელშეკრულებო 

სამართალი 
LAW226 

IV 

ვალდებულებ

ითი 

სამართალი 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი- 

იურიდულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ზურაბ 

ჭეჭელაშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

პროფესორი. 

 

ეკატერინე 

ბაღიშვილი-

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები - www.gccc.ge 

3. ავტორთა კოლექტივი, სახელშკრულებო სამართალი, საელმძღვანელოს 

4. სამართლის სკოლებისათვის, „მერიდიანი“, თბილისი, 2014 

5. კერესელიძე დ., სამოქალაქო სამართლი უზოგადესი სისტემური 

ცნებები, 

6. ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, 

7. თბილისი, 2009 წ.; 

8. ახვლედიანი ზ. , ვალდებულებითი სამართალი,თბილისი, 1999; 

9. ცვაიგერტი კ, კოტცი ჰ., შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი 

10. კერძო სამართალში, ტომი II, ხელშეკრულება, უსაფუძვლო 

გამდიდრება, 

11. დელიქტი, თ. ნინიძე რედ., „ჯისიაი“, თბილისი, 2001 წ. 

12. კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო სამართლს კოდექსი, 

სასაწავლო 

13. კომენტარი, საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი, 

GIZ- 

14. ის დავალებით, 2014 წ. 

15. ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

16. ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბ., 2009 

17. ჩაჩანიძე ე., სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მაგალითები, GIZ-ის 

18. პროგრამა „სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის კონსულტაცია 

19. სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი, 2012 წ. 

20. http://library.court.ge 

27 სისხლის სამართლი 

(კერძო ნაწილი) II  
LAW146 

IV 

სისხლის 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი- 

დანაშაული) 

ალექსანდრე 

გიორგიძე- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

ზვიად როგავა- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.  

2. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, მეხუთე გამოცემა, 

ავტორთა კოლექტივი, თბ., 2014; 

3. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი II, სახელმძღვანელო, რედ. 

გ.მამულაშვილი, თბ., 2012; 
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28 
სისხლის სამართალი 

(ზოგადი ნაწილი-

დანაშაული ) 

LAW109 
II არ გააჩნია 

ალექსანდრე 

გიორგიძე-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი. 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

 

ზვიად როგავა- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

სემინარები: ნანა 

გამახარია- 

სამარტლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

ვახტანგ კვიჟინაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 

2. მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. თბ., 

2013. 

3. გამყრელიძე ო. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 

განმარტება. 

ზოგადი ნაწილი. თბ., 2008. 

4. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. რედ. გ. ნაჭყებია. ნ. თოდუა, 

თბ., 

2016. 

29 
სისხლის სამართალი 

(კერძო ნაწილი)I  

 
LAW145 

III 

სისხლის 

სამართალი(ზ

ოგადი 

ნაწილი- 

დანაშული) 

ალექსანდრე 

გიორგიძე- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ბესიკ მეურშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.  

2. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, მეხუთე გამოცემა, 

ავტორთა 

კოლექტივი, თბ., 2014. 
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30 ქართული სამართლის 

ისტორია 
LAW105 

I არ გააჩნია 

მინდია 

ბერეკაშვილი- 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

 

გიორგი ასათიანი-

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი. 

1. ვ. მეტრეველი, ქართული სამართლის ისტორია, თბ., 2004. 

2. ი. სურგულაძე, ქართული სამართლის ისტორიის წყაროები, თბ. 2003;  

3. გ.ნადარეიშვილი ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, 

თბილისი 2005 

4. საპრეზენტაციო მასალები. 
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31 
შრომის სამართალი LAW282 

VII 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

იურიდულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. ადეიშვილი ლ., კერესელიძე დ.,საქართველოს შრომის კოდექსის 

პროექტი 

2. და კონტინენტური ევროპის ქვეყნების შრომის სამართლის ზოგიერთი 

3. ძირითადი პრინციპი, ქართული სამართლის მიმოხილვა, 6, 2003 წ. 

4. შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) I, მერიდიანი, 2011 წ. 

5. შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) II, მერიდიანი, 2013 წ., 

6. შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) III, GIZ–ის ხელშეწყობით, 

2014 წ. 

7. საქართველოს შრომის კოდექსის კომენტარები (თარგმანი), ბორონი ა. 

რედ., 

8. მერიდიანი, 2016; 

9. ქარდავა ე., შრომისა და ნარდობის ხელშეკრულების 

ურთიერთმიმართების 

10. საკითხები, სამართლის ჟურნალი, თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი, 2, 

2009 

11. წ. 

12. ჩაჩავა ს., ქართული შრომის სამართლის ანალიზი, პრობლემები და 

13. რეკომენდაციები, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 

2011 წ. 

14. ლორია ა, მასბაუმი მ.ს., შრომის სამართლის რეფორმა საქართველოში 

და 

15. ევროპული კავშირის სტანდარტები, ქართული სამართლის 

მიმოხილვა, № 6, 

16. 2003(4) წ.. 

17. მაჭარაძე მ.,ხელშკრულებიდან გასვლა და ხელშეკრულების მოშლა, 

18. განსხვავება და სამართლებრივი შედეგები (საქართველოსა და 

გერმანიის 

19. სამართლის მიხედვით), ქართული სამართლის მიმოხილვა, 

სპეციალური 

20. გამოცემა 2008 წ. 

21. ტუღუში თ., ბურჯანაძე გ., მშვენიერაძე გ., გოცირიძე გ., მენაბდე ვ., 

22. ადამიანის უფლებები და საქართველოს საკონსტიტუციო 

სასამართლოს 

23. სამართალწარმოების პრაქტიკა, 1996-2012 წლების სასამართლო 

პრაქტიკა, 

24. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო საქართველოს სახალხო 

25. დამცველი საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 

თბილისი, 2013 

26. წ. 

27. კობახიძე ი. – დედათა ძირითადი უფლებების დაცვის პრობლემა 

28. საქართველოს შრომის სამართალში, ადამიანის უფლებათა დაცვის 

29. საერთაშორისო სტანდარტები და საქართველო.რედ. კორკელია კ., 2011 

წ. 

30. ნორმატიული მასალა 
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32 სისხლის სამართლის 

პროცესი 
LAW063 

V 

სისხლის 

სამართალი 

(კერძო 

ნაწილი) II 

ბესიკ 

მეურმიშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. საქართველოს კონსტიტუცია,  

2. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი  

3. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010წ. 8 ოქტომბრის ბრძანება 

#181 სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების 

ზოგადი ნაწილის დამტკიცების შესახებ; 

4. გახოკიძე ჯ., მამნიშვილი მ., გაბისონია ი., სისხლის სამართლის 

პროცესი, ზოგადი ნაწილი (მეორე გამოცემა), 2013წ.; 

5. გახოკიძე ჯ., მამნიაშვილი მ., გაბისონია ი., სისხლის სამართლის 

პროცესი, კერძო ნაწილი (მეორე გამოცემა), 2013წ.; 

6. გოგშელიძე რ. (რედ.) სისხლის სამართლის პროცესი. ზოგადი ნაწილი, 

2008 წ. 

7. თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის 

მიმოხილვა, თბილისი, 2014წ. 

8. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარები 

2015 წლის 01 ოქტომრის მდგომარეობით 

33 
დარგობრივი 

ინგლისური ენა - 

სამართალი (B1) 

LAW 236 
III 

ინგლისური 

ენა A2 

ტატიანა ვეფხვაძე- 

მოწვეული 

ლექტორი,  

მაგისტრი საშუალო 

სკოლის 

ინგლისური ენის 

მასწავლებლის 

კვალიფიკაციით, 

დოქტორანტი. 

1. დამუშავებულ მასალას ლექტორი სტუდნეტებს აწვდის კონსპექტის 

სახით 

2. ყოველ ლექციაზე, მასალები ასევე ატვირთულია ‘’სმარტზე’’, 

3. (smart.ibsu.edu.ge), წიგნები ხელმისაწვდომია შზსუ 

4. ბიბლიოთეკაში. 

5. Law By Virginia Evans, jenny Dooley, David Smith 

6. International Legal English by Amy Krois-Lindner 

7. Legal Terminology by Gordon W. Brown 

8. Student discuss and present the following crimes and cases: Cases presented 

by famous attorneys 

9. Investigation of series of murders by detective Dwight 
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34 
აკადემიური 

სამართლებრივი კვლევა 

და წერა 
LAW195 

VIII არ გააჩნია 

ანა დოლიძე-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1.  

2. ლ. კაჭარავა, ხ. მარწყვიშვილი, ლ. ხეჩუაშვილი, აკადემიური წერა 

დამწყებთათვის, თბილისი, 2007; 

3. ლ. წულაძე, აკადემიური წერა ინტენსიური სემინარი სოციალური 

მეცნიერებების მაგისტრანტებისათვის, თბილისი 2006; 

4. გ. რუსიაშვილი, კაზუსები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, 

შედარებითსამართლებრივი მიმოხილვა, თბილისი 2015. 

5. გ. რუსიაშვილი, კაზუსები სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, 

თბილისი 2015. 

6. ჰ. ბიოლინგი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული 

მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, ბრემენი-თბილისი 2009. 

7. ზ. ძლიერიშვილი, ვალდებულებითი სამართალი პრაქტიკული 

ამოცანები, თბილისი 2009. 

8. ს. ჰენშელი, სამოქალაქო კაზუსების დამუშავების მეთოდიკა, თბილისი 

2009. 

9. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. www.gccc.ge 

10. ი. კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო 

კომენტარი, 

მე-13 გამოცემა, თბილისი 2014. 

11. კ. ცვაიგერტი, ჰ. კოტცი, შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი 

კერძო სამართლის სფეროში, ტომი I, თბილისი 2000.; ტომი II, თბილისი 

2001. 

12. ლ. ჭანტურია, შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, 

თბილისი 2000. 

13. ზ. ძლიერიშვილი ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი 2006. 

14. მ. თოდუა, ჰ. ვილემსი, ვალდებულებითი სამართალი, თბილისი 2006. 

35 
დავის გადაწყვეტის 

ალტერნატიული 

საშუალებები 
LAW194 

 
არ 

გდავისააჩნია 

 

ქეთევან 

ირემაშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი 

 

 

1. გ. ცერცვაძე; მედიაცია –დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული ფორმა 

(ზოგადი მიმოხილვა) მერიდიანი, თბილისი,  2010 წელი. 

2. გ. ცერცვაძე; საერთაშორისო არბიტრაჟი (შედარებითი ანალიზი); ბონა 

კაუზა, თბილისი,  2008 წელი. 

         



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 46/1 

 

36 ევროკავშირის 

სამართალი 
LAW138 VII არ გააჩნია 

 

 

ანა დოლიძე-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

დავით გეფერიძე-

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

1. გ. გაბრიჩიძე, ევროპის კავშირის სამართალი, თბ.2012 

2. დ. გეფერიძე ა.ხაზალია, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი 

და 

1. ტრანსნაციონალური კორპორაციების სამართალი, თბ.2014 

2. კ.კორკელია, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენება 

3. საქართველოში, თბ.2004 

4. ევროკავშირის დამფუძნებელი ხელშეკრულებები და სხვა მასალები 

5. ხელმისაწვდომია შემდეგ ვებ–გვერდებზე: 

6. http://europa.eu/ 

http://eur-lex.europa.eu/ 

37 

იურიდიული პრაქტიკა 

(შესაძლოა გავლილ 

იქნას იურიდიული 

კლინიკის ბაზაზე) 

LAW129 
VIII 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი ან 

სამოქალქო 

სამართის 

პროცესი ან 

ადმინისტრა

ციული 

სამართლის 

პროცესი. 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ნანა გამახარია- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

38 ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები 
 

   

 

II სპეციალობის არჩევითი 

კომპონენტი 
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39 ადმინისტრაციული 

სამართალდარღვევები 
LAW 190 

IV 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი) 

მალხაზ 

ჩახნაშვილი-

ასოცირებული 

პროფესორი,იურიდ

იულ მეცნიერებათა 

კანდიდატი. 

 

1. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი 

2. საქართველოს ადმინისტრაციულ-საპროცესო კოდექსი 

40 არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება 
LAW302 

VII 

სისხლის 

სამართალი 

(კერძო 

ნაწილი) II 

ნიკოლოზ 

მარგველაშვილი-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

1.მორის შალიკაშვილი, გივი მიქანაძე, არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულება თბილისი, ფრაიბურგი, სტრასბურგი 2016 

2.არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესი 

41 
გაკოტრების სამართალი LAW124 

V  

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

ურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. ჰ. შნიტგერი, რ. მიგრიაული - ”გადახდისუუნარობის საქართველოს 

კანონი” 

დახასიათება და შედარება გაკოტრების საქართველოს კანონსა და 

საერთაშორისო 

სტანდარტებთან. თბილისი, 2011 წელი, გამომც. ”სიესტა”. 

2. რ. მიგრიაული `შპს-ს გაკოტრების სამართლებრივი ასპექტები” პირველი 

გამოცემა, 

თბილისი, 2004 წელი. 

3. რ. მიგრიაული - ”ქართული კერძო სამართლის საკითხები”, თბილისი 

2011 წელი. 

პირველი გამოცემა. 

4. ქ. ქოქრაშვილი - სამეწარმეო სამართალი, თბილისი, საგამომცემლო 

სახლი 

”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, 2010 წელი. 

ლექტორის კონსპექტი. 
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42 
განათლების სამართალი LAW210 

VII , 

VIII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართლის 

პროცესი 

ეკატერინე ბაკარაძე- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

ფილოლოგიის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი,  

დოქტორანტი. 

საქართველოს კონსტიტუცია (მუხლი 35) 

საქართველოს კონსტიტუციური შეთანხმება (მუხლი 5) 

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ 

საქართველოს კანონი პროფესიული განათლების შესახებ 

ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია 

43 დიპლომატიური და 

საკონსულო სამართალი 
LAW137 

V 

საერთაშორის

ო საჯარო 

სამართალი 

ხათუნა ბურკაძე-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 
1. ვენის 1961 წლის კონვენცია „დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ“, 

2. ვენის 1963 წლის კონვენცია „საკონსულო ურთიერთობების შესახებ“, 

3. 1973 წლის 14 დეკემბერს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის 

გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული კონვენცია „საერთაშორისოდ 

დაცული პირების, მათ შორის დიპლომატიური პირების, წინააღმდეგ 

დანაშაულის აღკვეთისა და 

4. დასჯის შესახებ“, საქართველოს კანონი „დიპლომატიური სამსახურის 

შესახებ“,მიღებული: 07/12/2007, 

5. საქართველოს კანონი „საქართველოს საკონსულო დაწესებულებათა 

შესახებ“, 

6. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2008 წლის 22 მაისის #99 

ბრძანება 

7. „დიპლომატიური რანგის მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ, 

8. ირაკლი ხუცურაული, საკონსულო სამართალი, თბილისი, 2015 წელი, 

9. ალექსანდრე ჩიკვაიძე, ჰამლეტ ჭიპაშვილი, დიპლომატიის 

სამზარეულო, თბ., 

10. მარკეტინგული და მედია კომუნიკაციების ინსტიტუტი, 2008 წელი. 
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ევროპის ქვეყნების 

სახელმწიფო 

ორგანიზაციის 

კონსტიტუციური 

პრინციპები 

LAW260 
III-VII 

კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

ვახტანგ ჟვანია-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. კონსტიტუციური სამართალი, პაკტე/სუკრამანიანი, 2009 წელი 

2. ოთარ მელქაძე, საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური 

სამართალი, კრებული I, ავტორთა კოლექტივი, პასუხიმგებელი 

რედაქტორი ო. მელქაძე) თბილისი, 2008 წ. 

3. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 1, 2008 წელი 

4. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 2, 2008 წელი 

5. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 3, 2005 წელი 

6. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 4, 2007 წელი 

7. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციები, ნაწილი 5, 2007 წელი 

8. საზღვარგარეთის ქვეყნების კონსტიტუციური სამართალი, კრებული 1, 

2008 წელი 

9. ევროპასა და რეგიონებს შორის: იტალიის რთული მმართველობა, 

ლუჩიო 

პეგორარო, 2016 წელი. 
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45 ეკოლოგიური 

სამართალი 
LAW255 

V-VII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართალი(ზ

ოგადი 

ნაწილი) 

 

 

 

 

მადონა ღიბრაძე-

სამართლის 

მაგისტრი,დოქტორ

ანტი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

 

 

 

 

 

 

1. საქართველოს კონსტიტუცია. 

2. საქართველოს კანონი გარემოს დაცვის შესახებ 1996 წლის 10 

დეკემბერი. N 519-Iს. 

3. საქართველოს კანონი „ცხოველთა სამყაროს შესახებ“ 540-რს 1996-12- 

26; 

4. საქართველოს კანონი „საქართველოს &quot;წითელი ნუსხისა&quot; და 

&quot;წითელი წიგნის&quot; შესახებ“ 2356–IIს 2003-06- 06 

5. საქართველოს კანონი „სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, 

ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი“ 2012 წლის 8 მაისი. 

№6155-Iს 

6. საქართველოს კანონი პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ N 

1696 - Iს 1998 წლის 25 ნოემბერი. 

7. საქართველოს კანონი „ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მის 

მიმდინარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და 

სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ 594-Iს 

2000-11- 10 

8. საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“ N 2124 - IIს, 1999 

წლის 22 ივნისი. 

9. საქართველოს კანონი „ტყის ფონდის მართვის შესახებ“ N 3345 - რს 

2010 წლის 6 ივლისი. 

10. საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ 

136-IIს 1996-03- 07; 

11. საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების სტატუსის შესახებ“ 

5486-IIს, 2007-11- 22 

12. საქართველოს კანონი „წყლის შესახებ“ 936-Iს 1997-10- 1 

13. საქართველოს კანონი „საქართველოს საზღვაო კოდექსი“ 1997 წლის 15 

მაისი. N 715 - IIს 

14. საქართველოს კანონი „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ 1999 

წლის 22 ივნისი. N 2116 - IIს 

15. საქართველოს კანონი „ნიადაგის დაცვის შესახებ“ 1994 წლის 12 მაისი. 

№490–IIს 

16. საქართველოს კანონი „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების 

აღდგენა-გაუმჯობესების შესახებ“ 2003 წლის 8 მაისი. N 2260 – IIს 

17. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (1999 წლის 22 ივლისი. 

N 2287 რს); 

18. საქართველოს „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი“ 

(15.12.1984 წ.) 

19. საქართველოს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ” 2005 

წლის 24 ივნისი. N 1775 - რს; 

20. საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული 

კოდექსი“ 1999 წლის 25 ივნისი. N 2181 IIს 

21. საქართველოს კანონი „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ” 

2007 წლის 14 დეკემბერი. N 5602 – რს 
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46 ინტელექტუალური 

საკუთრების სამართალი 
LAW253 

V 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

მადი ჩანტლაძე-

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

მაგისტრი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 

 

1. დ. ძამუკაშვილი, ინტელექტუალურ უფლებათა სამართალი, თბ., 2012; 

2. დ. გაბუნია, გ. თაქთაქიშვილი, საერთაშორისო საავტორო სამართალი. 

თბ., 2005. 

3. ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“. 

4. ინტელექტუალური საკუთრება, წიგნი I. თბ., 2001 

5. საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის საპატენტო კანონი; 

6. „დიზაინის შესახებ“ საქართველოს 2010 წლის 4 მაისის კანონი 

7. „სასაქონლო ნიშნების შესახებ “საქართველოს 1999 წლის 5 თებერვლის 

კანონი; 

8. „საქონლის ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული 

აღნიშვნის 

9. შესახებ“ საქართველოს 1999 წლის 22 ივნისის კანონი; 

10. „ცხოველთა და მცენარეთა ახალი ჯიშების შესახებ“ საქართველოს 2010 

წლის 15 დეკემბრის კანონი 

11. www.matsne.gov.ge 
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47 
იურიდიული ეთიკა LAW125 

VI არ გააჩნია 

ეკატერინე 

გასიტაშვილი-

სამართლის 

მაგისტრი,მოწვეულ

ი ლექტორი. 

 

თამარ ხუბულური-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

1. საქართველოს კონსტიტუცია - www. parliament.ge 

2. “ადვოკატთა შესახებ” საქართველოს კანონი - www. gba.ge 

3. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი - www. gba.ge 

4. დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების 

დებულება - www. gba,ge 

5. ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის კოდექსის კომენტარები ეთიკის 

კომისიის 

პრაქტიკაზე დაყრდნობით - მარინე კვაჭაძე, ეკატერინე გასიტაშვილი, 

ირაკლი 

კორძახია, კობა ბოჭორიშვილი - - ევროკავშირის პროექტი კანონის 

უზენაესობის 

მხარდაჭერა - თბილისი, 25.11.2011. (ელ-ფოსტით ეგზავნებათ 

სტუდენტებს, 

ხელმისაწვდომია თსუ-ს ბიბლიოთეკაში, საქართველოს ადვოკატთა 

ასოციაციის 

ბიბლიოთეკაში, ასევე www.gba.ge) 

6. ეთიკის კომისიის საქმიანობა, პრეცენდენტები, რეკომენდაციები 2010-

1013 წწ. 

ავტორები: ეკატერინე გასიტაშვილი, თამარ ხუბულური, კობა 

ბოჭორიშვილი, 

დავით კვჭანტირაძე, თბილისი, 2013. ხელმისაწვდომია თსუ -ს 

ბიბლიოთეკაში, 

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ბიბლიოთეკაში, ასევე www.gba.ge 

7. გაეროს ძირითადი პრინციპები ადვოკატთა როლის შესახებ (1990) 

www.unhcr.org, 

ქართული თარგმანი www.gba.ge 

8. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია წევრი 

სახელმწიფოებისათვის REC (2000)21 ადვოკატის პროფესიის 

განხორციელების 

თავისუფლების შესახებ. www.wcd.coe.int , ქართული თარგმანი 

www.gba.ge 

9. CCBE ადვოკატთა ქცევის კოდექსი - www.ccbe.eu ქართული თარგმანი 

www.gba.ge 

10. საერთო სასამართლოების შესახებ” ორგანული კანონი, - 04.12.2009 წ., # 

2257 II 

11. ევროპული ქარტია მოსამართლეთა სტატუტის შესახებ და 

განმარტებითი 

ბარათი - სები, 8-10 ივლისი, 1998 წ. სტრასბურგი 

12. .ბანგალორის საერთაშორისო პრინციპები, მიღებული 2001 წელს, 

ცვლილება- 

დამატებები შევიდა 25-26 ნოემბერს, 2002 წელს, ჰააგა 

13. სასამართლოს დამოუკიდებლობის ძირითადი პრინციპები (გაერო 1985 
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48 იურიდიული 

ფსიქოლოგია 
LAW244 

III - V არ გააჩნია 

კახი კოპალიანი-

მოწვეული 

ლექტორი, 

ფსიქოლოგიის 

დოქტორი 

1. ი. იმედაძე (შემდგ.), ფსიქოლოგიის საფუძვლები, თბილისი 2011 

2. გ. მერაბიშვილი, ზოგადი და იურიდიული ფსიქოლოგია. თბილისი 

1998. 

3. ი. ამინოვი, იურიდიული ფსიქოლოგია. თბილისი 2014. 

49 
კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა სისხლის 

სამართალში 

LAW149 
III 

სისხლის 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი-

დანაშული) 

გიორგი ასათიანი- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 2015 წლის სექტემბრის 

მდგომარეობით. 

2. ქეთევან მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა 

სისხლის სამართალში. თბ., 2010 

3. ირაკლი დვალიძე, გიორგი თუმანიშვილი, ნინო გვენეტაძე, კაზუსის 

ამოხსნის 

4. მეთოდიკა სისხლის სამართალში.თბ. 2015 

50 
კრიმინალისტიკა LAW155 

VI-

VII 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 

მალხაზ ჩიტაია-

მოწვეული 

ლექტორი, საჯარო 

ადმინისტრირების 

დოქტორი. 

1. შ.ფაფიაშვილი, კრიმინალისტიკა (ზოგადი ნაწილი), თბ.2013; 

2. რ.გოგშელიძე, ა.ფალიაშვილი, კრიმინალისტიკა, თბ., 2006; 

3. კრიმინალისტიკა, დანაშაულის გახსნის მეთოდიკა და ტექნიკა,ტომი I, 

თბ.,2010 წ; 

4. კრიმინალისტიკა, ორტომეული, 1 ტომი, ავტ. კოლ., ა.ფალიაშვილის 

5. რედაქციით,თბ.,1995; 

51 
კრიმინოლოგია LAW150 

VII 

სისხლის 

სამართალი 

(კერძო ნაწილი 

)II 

ალექსანდრე 

გიორგიძე-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. მორის შალიკაშვილი, კრიმინოლოგია, მეორე გამოცემა, თბ., 2011 
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52 
ლტოლვილთა 

საერთაშორისო 

სამართალი 

LAW230 
V, VI 

საერთაშორის

ო საჯარო 

სამართალი 

ანა დოლიძე- 

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. საქართველოსკონსტიტუცია; 

2. 2. ადამიანისუფლებათასაყოველთაოდეკლარაცია 1948 წ.; (იხ. un.org) 

3. საერთაშორისოპაქტისამოქალაქოდაპოლიტიკურიუფლებებისშესახებ 

1966 წ.; 

4. 1951 წლისგაერო-სკონვენციალტოლვილთასტატუსისშესახებ; (იხ. 

un.org) 

5. 1967 წლისდამატებითიოქმილტოლვილისსტატუსიშესახებ; 

6. საქართველოსლტოლვილთადაგანსახლებისმინისტრის 2008 წლის 27 

სექტემბრის #117 ბრძანება 

‘ლტოლვილისსტატუსისმინიჭებისპროცედურისშესახებ’; 

7. 2011 წლის 6 დეკემბრის საქართველოს კანონი ლტოლვილისა და 

ჰუმანიტარული სტატუსების შესახებ; 

8. 1996 წლის 28 ივნისის საქართველოს კანონი საქართველოს 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა-დევნილთა შესახებ; 

9. საქართველოსმთავრობის 2009 წლის 28 მაისისგანკარგულება #403 

იძულებით გადაადგილებულ პირთა - დევნილთა მიმართ 2009-2012 

10. წლებში სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმის 

დამტკიცების შესახებ; 

11. გაეროსლტოლვილთაუმაღლესიკომისარიატისწესდება.1950 წ. 

12. G. Goodwin-Gill and J. McAdam, The Refugee in International Law (Oxford: 

Oxford University Press, 2007). 

53 
მედია სამართალი LAW142 

IV- VI 
ვალდებულებ

ით სამართალი 

თამარ ლაკერბაია-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

1. ე. გოცირიძე, გამოხატვის თავისუფლება, თბ., 2008 

2. სერგი ჯორბენაძე უშანგი ბახტაძე ზურაბ მაჭარაძე, მედია სამართალი, 

თბ., 2014, 

3. საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების 

შესახებ“. 
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1. M. N. Shaw, International Law, 5th edition, Cambridge University Press 

(2003); 

2. Daniel J. Koenig, Dilip K. Das, International Police Cooperation: A World 

Perspective, 

Lexington Books, Jan 1, 2001; 

3. Nadia Gerspacher, The History of International Police Cooperation: a 150-Year 

Evolution in Trends and Approaches, Global Crime 9, no. 1 (2008); 

4. International Police Cooperation, emerging issues, theory and practice. Edited 

by Frederic Lemieux, Willian Publishing, (2010); 

5. Jacqueline Klosek, The Development of International Police Cooperation 

within the EU and Between the EU and Third Party States: A Discussion of the 

Legal Bases of Such Cooperation and the Problems and Promises Resulting 

Thereof. American University International Law Review, Vol.14, Issue 3 (1999); 

6. Hikmet Yapsan, International Police Cooperation on Countering Transnational 

Terrorism, Naval Postgraduate School, California, USA (2012); 

7. Donald R Rothwell, Tim Stephens, The International Law of the Sea, Oxford 

and Portland, Oregon (27 Sep 2010); 

8. Anne Bardin, Coastal State&#39;s Jurisdiction over Foreign Vessels, Pace 

International Law Review 1-1- 2002; 

9. R. R. Churchill, A. V. Lowe, The Law of the Sea, Third edition, (1999); 

10. საქართველოს კანონი „სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესახებ“ და მისი კომენტარები; 

11. საქართველოს კანონი „სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო 

თანამშრომლობის შესახებ“; 

12. საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“; 

13. საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“; 

14. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; 

15. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

16. საქართველოს კანონი „საქართველოს საერთაშორისო 

ხელშეკრულებების შესახებ“; 

17. საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

18. ეროვნული სტრატეგია „ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის 

შესახებ“; 

19. სამოდელო შეთანხმება დანაშაულის წინააღმდეგ ბროლაში 

თანამშრომლობის შესახებ; 

20. სამოდელო შეთანხმება საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და 

ორმხრივად დაცვის შესახებ; 

21. ევროპის საბჭოს 2001 წლის კონვენცია „კიბერდანაშაულის შესახებ“; 

22. სუამ-ის ფარგლებში მიღებული ძირითადი საერთაშორისო 

სამართლებრივი ხელშეკრულებები დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ; 

23. ბისეკ-ის ფარგლებში მიღებული ძირითადი საერთაშორისო 

სამართლებრივი ხელშეკრულებები დანაშაულთან ბრძოლის შესახებ; 

24. საქართველოს პრეზიდენტის №99 ბრძანებულება ინტერპოლთან 

თანამშრომლობაზე; 
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ყოფილი 

სოციალისტური 

ქვეყნების 

მმართველობის 

თანამედროვე 

ტენდენციები 

LAW400 
III-V 

კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

ზურაბ 

ჯიბღაშვილი-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი,ასოცირე

ბული პროფესორი.  

 

1. რესპუბლიკა: საპარლამენტო თუ საპრეზიდენტო; შემდგენელი და 

2. რედაქტორი მელქაძე ო.; თბ. `უფლება~; 1996. 

3. აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კონსტიტუციები. წიგნი I. თბ. 2005. 

4. შესაბამისი ქვეყნების კონსტიტუციები 
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56 რეპეტიტორიუმი კერძო 

სამართალში 
LAW258 

VII 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

თამარ ლაკერბაია- 

ასოცირებული 

პროფესორი, 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი- 

იურიდულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

 

 

სანივთო სამართალი 

1. ზოიძე ზ., ქართული სანივთო სამართალი, II გამოც. 2003; 

2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი მეორე, სანივთო (ქონებრივი 

3. სამართალი), 1999; 

4. ჭანტურია ლ., უძრავი ნივთების საკუთრება, II გამოც. 2001; 

5. ჭანტურია ლ., კრედიტის უზუნველყოფის სამართალი, 2012; 

6. თამარ შოთაძე თ., სანივთო სამართალი, 2014, http://nccl.ge/ge/95 

7. (თსუ, იურიდიული ფაკულტეტის ბიბლიოთეკა, სოხუმის სახელმწიფო 

8. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

9. ბიბლიოთეკა) 

 

ვალდებულებითი, სახელშეკრულები სამართალი 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

2. ავტორთა კოლექტივი, სახელშკრულებო სამართალი, 

3. საელმძღვანელოს სამართლის სკოლებისათვის, „მერიდიანი“, 

4. თბილისი, 2014 

5. კერესელიძე დ., სამოქალაქო სამართლი უზოგადესი სისტემური 

6. ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის 

7. გამომცემლობა, თბილისი, 2009 წ.; 

8. ახვლედიანი ზ. , ვალდებულებითი სამართალი,თბილისი, 1999; 

9. ცვაიგერტი კ, კოტცი ჰ., შედარებითი სამართალმცოდნეობის შესავალი 

10. კერძო სამართალში, ტომი II, ხელშეკრულება, უსაფუძვლო 

11. გამდიდრება, დელიქტი, თ. ნინიძე რედ., „ჯისიაი“, თბილისი, 2001 წ. 

12. კროპჰოლერი ი., გერმანიის სამოქალაქო სამართლს კოდექსი, 

13. სასაწავლო კომენტარი, საიას იურიდიული განათლების ხელშეწყობის 

14. ფონდი, GIZ-ის დავალებით, 2014 წ. 

15. ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო 

16. კოდექსის ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური 

17. ანალიზი, თბ., 2009 

18. ჩაჩანიძე ე., სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მაგალითები, GIZ-ის 

19. პროგრამა „სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის კონსულტაცია 

20. სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი, 2012 წ. 

21. ზემოთ აღნიშნული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია შავი ზღვის 

22. საერთაშორისო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 
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57 რეპეტიტორიუმი 

სისხლის სამართალში 
LAW257 VIII 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 

ბესიკ 

მეურმიშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ალექსანდრე 

გიორგიძე- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ზვიად როგავა- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

1.საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.  

2. მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. დანაშაულის 

მოძღვრება. 

გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბ., 2011 

3. ოთარ გამყრელიძე, სისხლის სამართლის პრობლემები. ტომი 

III,გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2013. 

4. ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. 

დანაშაულის გამოვლინების ცალკეული ფორმები. გამომცემლობა 

,,მერიდიანი“, 

თბ., 2011. 

5. ი. დვალიძე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. სასჯელი და 

დანაშაულის 

სხვა სისხლისსამართლებრივი შედეგები. თბ., 2013 

6. ზ. წულაია, სისხლის სამართალი, კერძო ნაწილი, სახელმძღვანელო, 

ტომი I, თბილისი, 2000 

7. ვ. მაყაშვილი, მ. მაჭავარიანი, თ. წერეთელი, თ. შავგულიძე, დანაშაული 

პიროვნების წინააღმდეგ, თბილისი, 1980 

8. ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი, ნ. გვენეტაძე, დანაშაული საზოგადოებრივი 

უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ, თბ. 2005. 

სისხლის სამართლის პროცესი 

9. საქართველოს კონსტიტუცია,  

10. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი  

11. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2010წ. 8 ოქტომბრის ბრძანება 

#181 სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო პრინციპების 

ზოგადი ნაწილის დამტკიცების შესახებ; 

12. გახოკიძე ჯ., მამნიშვილი მ., გაბისონია ი., სისხლის სამართლის 

პროცესი, ზოგადი ნაწილი (მეორე გამოცემა), 2013წ.; 

13. გახოკიძე ჯ., მამნიაშვილი მ., გაბისონია ი., სისხლის სამართლის 

პროცესი, კერძო ნაწილი (მეორე გამოცემა), 2013წ.; 

14. გოგშელიძე რ. (რედ.) სისხლის სამართლის პროცესი. ზოგადი ნაწილი, 

2008 წ. 

15. თუმანიშვილი გ., სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის 

მიმოხილვა, თბილისი, 2014წ; 

16. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 

კომენტარები; 

თბილისი 2015 

ზემოთ აღნიშნული ლიტერატურა ხელმისაწვდომია შავი ზღვის 

საერთაშორისო 

უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში. 
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58 საარჩევნო სამართალი LAW164 VI 
კონსტიტუციუ

რი სამართალი 

ქართლოს 

ფრიდონაშვილი- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მალხაზ მაცაბერიძე, არჩევნები და საზოგადოება, თბილისი 2003 

წელი 

2. ოთარ მელქაძე, საარჩევნო სამართალი, თბილისი 2005 წელი 

3. საქართველოს ორგანული კანონი საქართველოს საარჩევნო კოდექსი 

59 
სადაზღვევო სამართალი LAW126 

V, VII 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ქეთევან 

ირემაშვილი-

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მარიამ ცისკაძე - ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი 

რეგულირება, 

გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი 2001 წელი. 

2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი 

მეორე, თბილისი 2001 წელი. 

3. რა არის დაზღვევა? - http://www.lari.ge/menu/30-ra- aris-dazghveva/14- ra-

aris- 

dazghveva.html 

4. 1997 წლის 2 ივნისის [ #690] საქართველოს კანონი“ დაზღვევის შესახებ“; 

5. 1999 წლის 24 ივნისის [#2171] საქართველოსკანონი „პარლამენტის 

სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის სავალდებულო დაზღვევის შესახებ“; 

6. 1998 წლის 30 ოქტომბრის # 1679 საქართველოს კანონი „არასახელმწიფო 

საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ“; 

7. ლექტორის კონსპექტი. 
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60 
საზღვაო სამართალი LAW301 

V 

საერთაშორის

ო საჯარო 

სამართალი 

დავით გეფერიძე-

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. The Law of the Sea, 3rd Ed., R.R. Churchill &amp; A.V. Lowe 1999. 

2. თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი, თბილისი, 2006 წელი, ლ. 

ალექსიძე. 

3. გაეროს კონვენცია საზღვაო სამართლის შესახებ, 1982 წლის 10 

დეკემბერი, მონტეგო ბეი – www.un.org/english/documents 

4. 1991 წლის შეთანხმება 1982 წლის კონვენციის XI თავის 

იმპლემენტაციის შესახებ - www.un.org/english/documents 

5. 1936 წლის მონტრეს კონვეცნია თურქეთის სრუტეების რეჟიმის შესახებ 

4. Agreement between the Government of the USA and the Government of the 

USSR on the Prevention of Incidents on and Over the Sea, 1988 

6. საქართველოს კანონი საზღვაო სივრცის შესახებ, 1998 წელი 

7. საქართველოს კანონი სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, 1998 წელი. 

8. Truman Proclamation on the Continental Shelf (Proclamation 2667), 1945. 

სასამართლო პრეცდენტები 

საერთაშორისო სასამართლო ((ICJ) -http://www.icj- 

cij.org/icjwww/idecisions.htm 

9. The Corfu Channel Case, 1949 (UK vs. Albania) 

10. Fisheries Case, 1951 (UK vs. Norway) 

11. North Sea Continental Shelf Cases, (FRG vs. Denmark; FRG vs. The 

Netherlands), 1969 

12. Fisheries Jurisdiction Case (UK vs. Iceland) 

13. Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada vs. 

USA), 1984 

14. Continental Shelf Case (Libyan Arab Jamahiriya vs. Malta), 1984 

15. Continental Shelf Case (Tunisia vs. Libyan Arab Jamahiriya), 10 December 

1985 საზღვაო სამართლის საერთაშორისო ტრიბუნალი (ITLOS) - 

http://www.itlos.org/ 

16. Saiga Cases (Guinea vs. St. Vincent and Grenadines) 

17. Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand v. Japan; Australia v. Japan) 

18. The & quot; Camouco & quot; Case (Panamav.France) 

19. The MOX Plant Case (Irelandv.United Kingdom) 

20. The &quot; Volga & quot; Case (Russian Federationv.Australia) 

21. The &quot; Tomimaru & quot; Case (Japanv.Russian Federation) 

22. Dispute concerning delimitation of the maritime boundary between 

Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal 
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61 სამართლებრივი აზრის 

ისტორია 
LAW 202 

III არ გააჩნია 

მინდია 

ბერეკაშვილი-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი, 

დოქტორანტი. 

ვალერიან მეტრეველი, გიორგი დავითაშვილი, პოლიტიკურ და 

სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია. თბ. 2015. 

62 
სამოხელეო სამართალი LAW132 

VII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართალი(ზ

ოგადი 

ნაწილი) 

მალხაზ 

ჩახნაშვილი-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი,ასოცირ

ებული 

პროფესორი. 

1. ტურავა პ., წკეპლაძე ნ., ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის 

2. სახელმძღვანელო, თბილისი, 2013; 

3. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 2015 წ.; 

4. საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირების 

შესახებ“; 

5. საქართველოს ორგანული კანონი „შრომის კოდექსი“; 

6. საქართველოს კანონი „სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო 

აკადემიური 

7. სტიპენდიის შესახებ“; 

8. საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა 

შეუთავსებლობისა და 

9. კორუფციის შესახებ“; 

10. საქართველოს კანონი „აღმასრულებელი ხელისუფლების 

სტრუქტურისა და 

11. საქმიანობის წესის შესახებ“; 

12. საჯარო სამსახურის ბიუროს დებულება. 

63 
სანოტარო სამართალი LAW254 

VI - 

VIII 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

დავით იმნაძე - 

მოწვეული 

ლექტორი, 

სამართლის 

დოქტორი. 

1. საქართველოს კონსტიტუცია 

2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 

3. საქართველოს კანონი ნოტარიატის შესახებ; 

4. დ. სუხიტაშვილი, სანოტარო სამართალი, თბ., 2012 

5. მ. გოგოლაძე, გ. მარიამიძე - სანოტარო სამართალი, 2016. 
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64 სასჯელაღსრულების 

სამართალი 
LAW094 

VII-

VIII 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 

შავლეგ თოდუა-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მორის შალიკაშვილი, გივი მიქანაძე, მაია (ზოია) ხასია 

„სასჯელაღსრულების 

2. სამართალი“ (სახელმძღვანელო) გამომც: იურისტების სამყარო; 

თბილისი 

3. 2014წ. 

4. 2. გიორგი არსოშვილი, გივი მიქანაძე, მორის შალიკაშვილი „პრობაციის 

5. სამართალი“, თბილისი 2015წ. 

6. ძირითადი საკანონმდებლო აქტები: 

7. საქართველოს პატიმრობის კოდექსი; 

8. საქართველოს კანონი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა 

დაპრობაციის შესახებ“. 

9. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 

10. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. 

65 სასჯელები სისხლის 

სამართალში 
LAW191 

III 

სისხლის 

სამართლი 

(ზოგადი 

ნაწილი-

დანაშაული) 

ალექსანდრე 

გიორგიძე-

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.  

2. ი. დვალიძე, სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი. სასჯელი და 

დანაშაულის სხვა სისხლის სამართლებრივი შედეგები. თბ., 2013 
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66 ფასიანი ქაღალდების 

სამართალი 
LAW214 

VI - 

VIII 

სამეწარმეო 

სამართალი 

დავით მაისურაძე-

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ირაკლი ბურდული, ,,სააქციო სამართლის საფუძვლები“, ტომი I, 

თბილისი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2010. 

2. ირაკლი ბურდული, ,,სააქციო სამართლის საფუძვლები“, ტომი II, 

თბილისი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, 2013; 

3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეორე, 

თბილისი, 1999, მთ. რედ. ლადო ჭანტურია; 

5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი 

მეორე, თბილისი, 2001, მთ. რედ. ლადო ჭანტურია. 

6. ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების იურიდიული ბუნება, ჟურნალი 

სამართალი, 1999, #4 

7. ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაცია, ჟურნალი 

სამართალი, 2000, #8-9 

8. ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ცნება და მათი კლასიფიკაცია, 

პროფესორ ზურაბ ახვლედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, 

თბილისი, 2004; 

9. ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან წარმოშობილი 

ვალდებულებანი. იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო 

ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი ავტორეფერატი, თბილისი, 

2002. 

10. ირაკლი ბურდული, ქონებრივი ურთიერთობა სააქციო 

საზოგადოებაში, 

თბილისი, 2008. 

11. მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების 

ბაზრის შესახებ საქართველო კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004. 

12. მიხეილ ჯიბუტი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, 

თბილისი, 2003. 

13. რომან შენგელია, საფინანსო სამართალი, გამომცემლობა მერიდიანი, 

თბილისი 2009. 
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67 შესავალი საერთაშორისო 

ტერორიზმში 
LAW144 

VI- 

VIII 
არ გააჩნია 

ბაჩანა ჯიშკარიანი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მაგშტადტი, თომას მ.: გავიგოთ პოლიტიკა 

2. არტი,რდაჯერვისი, რ. საერთაშორისოპოლიტიკა. 

3. შეინ, სკოტ: ბრძოლატერორიზმთან, საზრდოტერორიზმისთვის 

4. ლექტორისმიერმომზადებულიმასალა 

5. საჯაია, ირაკლი ისლამური რადიკალური ორგანიზაციების 

იდეოლოგია და მოქმედებები სსტრატეგია და ტაქტიკა 

6. WILLIAMS, Paul D. (eds.): Security Studies. An Introduction 

7. JACKSON, Richard (eds.): Terrorism. A Critical Introduction 

8. CHAILLAND, Gerard – BLIN, Arnaud (eds.): The History of Terrorism from 

9. Antiquity to Al Qaeda 

10. POST, Jerrold M.: The Mind of the Terrorist 

68 ხელშეკრულების 

შედგენა 
LAW212 

IV-VII 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ნინო ქათამაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი, 

დოქტორანტი. 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი,  

2. ლექტორის მიერ მომზადებული საპრეზენტაციო მასალები, 

ხელმისაწვდომი იქნება სტუდენტებისათვის ლექტორის მიერ 



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 65/1 

 

69 
ჯანდაცვის სამართალი LAW 061 

V- VII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართალი 

(ზოგადი 

ნაწილი) 

თამარ ლაკერბაია- 

სამართლის 

აკადემიური 

დოქტორი, 

ასოცირებული,  

პროფესორი, 

თბილისის 

საქალაქო 

სასამართლოს 

მოსამართლე. 

 

1. ავტ. კოლ., ადამიანის უფლებები, ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 

2. პრაქტიკული სახელმძღვანელო იურისტებისთვის, ფონდი ღია 

3. საზოგადოება საქართველო, 

4. https://gyla.ge/files/news/gamocemebi2012- 

5. 2013/ადამიანის%20უფლებები%20ჯანმრთელობის%20დაცვის%20სფერ

ოში. 

6. pdf 

7. ნ. კვანტალიანი, პაციენტის უფლებები და ჯანმრთელობის დაცვის 

8. პერსონალის სამოქალაქოსამართლებრივი პასუხისმგებლობის 

საფუძვლები, 

9. იურისტთა სამყარო, 2014 წ; 

10. ნ. კვანტალიანი, კავშირის დადგენის პრობლემები სამედიცინო მუშაკის 

11. მართლსაწინააღმდეგო ქმედებასა და პაციენტისათვის მიყენებულ 

ზიანს 

12. შორის, მართლმსაჯულება და კანონი N2(33)12; 

13. თ. ჩაჩიბაია, დ. გორდელაძე, სამედიცინო სამართალი და ბიოეთიკა, 

თსუ-ის 

14. გამომცემლობა, 2005 წ.; 

15. პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პაციენტთა და აივ 

16. ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სოციალური, სამედიცინო და 

17. სამართლებრივი მდგომარეობის სოციოლოგიური შესწავლა, 

სოციალური 

18. საქართველო, 2011 წ. 

19. ნ. პეპანაშვილი სამედიცინო მომსახურების გამწევის ბრალეულობის 

20. პრეზუმფცია საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში, სამართის 

ჟურნალი №2, 

21. თსუ-ის, გამოცემა, 2016 წ. 

22. ლექტორის პირადი კონსპექტები 

23. კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ 

24. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16978 

25. კანონი ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ 

26. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/29980 

27. კანონი საექიმო საქმიანობის შესახებ 

28. https://matsne.gov.ge/ka/document/view/15334 
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70 
ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო 

სამართალი 

LAW151 
V-VII 

ადამიანის 

ძირითადი 

უფლებები და 

თავისუფლებე

ბი 

 

დავით გეფერიძე- 

სამართლის 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

1. კონსტანტინე კორკელია და ირინა ქურდაძე, ადამიანის უფლებათა 

საერთაშორისო სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპული 

კონვენციის მიხედვით; 

2. მ. ჯიქია, ინდივიდის სტატუსი თანამედროვე საერთაშორისო 

სამართალში, თბილისი, 2011 

3. მ. ნარინდოშვილი, ადამიანის უფლებები (თავისუფლების ინსტიტუტის 

გამოცემა), 2005, გვ. 7-37 

4. ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია 

5. საერთაშორისო კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ; 

6. საერთაშორისო კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის 

აღმოფხვრის შესახებ; 

7. საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ; 

8. კონვენცია წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის შესახებ; 

9. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 

სამართალი, თბილისი, 2004წ. 

71 
კაზუსის ამოხსნის 

მეთოდიკა კერძო 

სამართალში 
LAW177 IV 

ვალდებულებ

ითი 

სამართალი 

ვახტანგ 

ზაალიშვილი-

იურიდიულ 

მეცნიერებათა 

კანდიდატი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

 

ნინო ქათამაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი,დოქტორ

ანტი 

1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

2. ბერეკაშვილი დ., თოდუა მ., ჩაჩავა ს., ძლიერიშვილი ზ., კაზუსის 

ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში, თბილისი, GIZ, 2015 წ. 

3. ჩაჩანიძე ე., სამოქალაქო კაზუსების ამოხსნის მაგალითები, GIZ-ის 

პროგრამა „სამართლისა და იუსტიციის რეფორმის კონსულტაცია 

სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი, 2012 წ. 

4. ჰენცშელი ს., სამოქალქო კაზუსების დამუშვების მეთოდიკა. თბილისი, 

GIZ, 2009 წ. 

5. შმიტი შ., რიჰტერი ჰ., მოსამართლის მიერ გადაწყვეტილების მიღების 

პროცესი სამოქალაქო სამართალში, თბილისი, GIZ, 2013 წ. 

6. ბიოლინგი ჰ., ლუტრინგჰაუსი პ., საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 

ცალკეული მოთხოვნის საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბ., 2009 

7. ბოელინგი ჰ., ჭანტურია ლ., სამოქალაქო საქმეებზე სასამართლო 

გადაწყვეტილებათა მიღების მეთოდიკა 

8. კერესელიძე დ., სამოქალაქო სამართლი უზოგადესი სისტემური 

ცნებები, ევროპული და შედარებითი სამართლის ინსტიტუტის 

გამომცემლობა, თბილისი, 2009 წ.; 

9. http://library.court.ge 

www.gccc.ge 
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72 
რეპეტიტორიუმი 

ადმინისტრაციულ 

სამართალში 
LAW281 

VIII 

ადმინისტრაცი

ული 

სამართლის 

პროცესი 

მალხაზ 

ჩახნაშვილი-

ასოცირებული 

პროფესორი,იურიდ

იულ მეცნიერებათა 

კანდიდატი. 

 

მადობა ღიბრაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

დოქტორანტი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

ნორმატიული აქტები: 

1. საქართველოს კონსტიტუცია,  

2. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი,  

3. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი,  

4. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი,  

5. საქართველოს კანონი სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ, 

6. საქართველოს კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში 

ძალადობის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ,  

7. საქართველოს კანონი ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ,  

8. საქართველოს კანონი ლტოლვილისა და ჰუმანიტარული სტატუსების 

შესახებ,  

9. საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ,  

10. საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ, 

11. საქართველოს კანონი საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური 

რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური 

დაცვის შესახებ,  

12. საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ,  

13. კანონის საჯარო სამსახურის შესახებ,  

14. საქართველოს კანონი აუცილებელი საზოგადოებრივი 

საჭიროებისათვის 

საკუთრების ჩამორთმევის წესის შესახებ,  

15. საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ,  

16. საქართველოს კანონი სახელმწიფო პენსიის შესახებ,  

17. საქართველოს კანონი სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო 

აკადემიური სტიპენდიის შესახებ,  

სახელმძღვანელოები: 

1. პ. ტურავა, ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი, 2016წ.; 

2. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, 

მ.კოპალეიშვილი, ნ.სხირტლაძე, ე.ქარდავა, პ. ტურავა(რედ.), 

თბ.,2008; 

3. გ.ხუბუა, კ.ზომერმანი, საჯარო მმართველობის სამართლებრივი 

საფუძვლები, 2016წ.; 

4. ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, ავტორთა 

კოლექტივი, რედ. ვ.ლორია, მესამე გამოცემა, თბ.,2008. 
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73 
საბანკო სამართალი LAW167 

V 

სახელშეკრულ

ებო 

სამართალი 

ზურაბ 

ჭეჭელაშვილი-

სამართლის 

დოქტორი, 

პროფესორი 

1. ,,იურისტის ბიბლიოთეკა“ საბანკო სამართალი–ნორმატიული 

აქტების 

2. კრებული, თბ.2009წ. 

3. 2009 წლის 24 სექტემბრის საქართველოს ორგანული კანონი 

”ეროვნული 

4. ბანკის შესახებ” 

5. ვ. მოსიაშვილი, ფ. ლომიძე, ფ. ქოქოსაძე - ” საბანკო საქმე” [ლექციების 

6. კურსი], დამხმარე სახელმძღვანელო, თბილისი 2009 წელი. 

7. ზვიად გაბისონია - საბანკო სამართალი, თბილისი, გამომცემლობა 

8. „მერიდიანი“, 2012 წელი, 

9. ლადო ჭანტურია - კრედიტის უზრუნველყოფის სამართალი, 

10. გამომცემლობა „სამართალი“, 2012 წელი 

11. ლექტორის კონსპექტი. 

12. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, 

ტომი 

13. მეორე თბილისი 2001 წელი. 

14. ქოქრაშვილი ქ. სამეწარმეო სამართალი. 2010 წ 

15. საქართველოს კონსტიტუცია 

16. 1997 წლის 26 ივნისის საქართველოს კანონი „საქართველოს 

სამოქალაქო 

17. კოდექსი“ 

18. 2004 წლის 13 თებერვლის საქართველოს კანონი „საგადასახადო 

19. დავალიანებების და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის 

შესახებ“ 

20. 2002 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს კანონი „არასაბანკო 

სადეპოზიტო 

21. დაწესებულებების - საკრედიტო კავშირების შესახებ“ 

22. 1994 წლის 28 ოქტომბრის საქართველოს კანონი ”მეწარმეთა შესახებ”; 

23. 1996 წლის 23 თებერვლის საქართველოს კანონი”კომერციული 

ბანკების 

24. საქმიანობის შესახებ”; 

25. 1997 წლის 26 ივნისის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი. 

26. 2005 წლის 24 ივნისის საქართველოს კანონი ”ლიცენზიებისა და 

ნებართვების შესახებ”; 

27. 2006 წლის 18 ივლისის საქართველოს კანონი ”მიკროსაფინანსო 

28. ორგანიზაციების შესახებ”; 

29. 2006 წლის 6 ივნისის საქართველოს კანონი ”უკანონო შემოსავლის 

30. ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ”. 

31. 2007 წლის 26 ივნისის საქართველოს ეროვნული ბანკის 

პრეზიდენტის #166 ბრძანება ”საქართველოში უნაღდო 

ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ”; 

32. 2009 წლის 24 სექტემბრის საქართველოს ორგანული კანონი 

”ეროვნული ბანკის შესახებ”; 

33. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2006 წლის 23 მაისის # 144 ბრძანება 
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74 საერთაშორისო სისხლის 

სამართალი 
LAW152 

VII 

სისხლის 

სამართლის 

პროცესი 

ბაჩანა ჯიშკარიანი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მერაბ ტურავა, საერთაშორისო სისხლის სამართლის საფუძვლები, 

თბილისი,2015. 

2. ბაჩანა ჯიშკარიანი, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო 

და მისი 

3. კომპეტენცია, ჟურნ. თანამედროვე სამართლის მიმოხილვა, 1/2013, გვ. 

81-87. 

4. ბაჩანა ჯიშკარიანი, ევროპული სამართალი და მისი გავლენა 

ნაციონალურ 

38. სისხლის სამართალზე. ჟურნ. სამართალი, 1-2/2010, გვ.240-257. 

75 
მედიაცია LAW139 

 არ გააჩნია 

ტაბიტა ვან დენ 

ბერგი- სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

 

ქეთევან 

ირემაშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. გიორგი ცერცვაძე,  მედიაცია, დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული 

ფორმა, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2010.  

2. „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“ საქართველოს 2009 წლის 

24 სექტემბრის ორგანული კანონი;      

3. ზ. გაბისონია, საბანკო სამართალი, თბ., 2012. 

76 
დებატების და საჯარო 

გამოსვლის ტექნიკა 

იურისტებისთვის 
LAW192 

IV, 

VIII 
არ გააჩნია 

ანა დოლიძე- 

იურიდიულ 

მეცნიერებათ 

დოქტორი, 

ასოცირებული 

პროფესორი. 

1. ნ. ბერიშვილი, ფორმალური დებატების სწავლების დამხმარე 

სახელმძღვანელო, პირველი გამოცემა, თბილისი, 2013 

 

2. ნ.სირაბიძე, წარმატების გასაღები (საჯარო გამოსვლის პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო), პირველი გამოცემა, ბათუმი, 2012 

  

3. გ.დავითური, საკონსტიტუციო სამართალწარმოების პრაქტიკული 

სახელმძღვანელო, თბილისი, 2015, 
http://www.feminizmi.org/project/giorgi-davituri/  

4. ფ.ლიჩი, როგორ მივმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ 

სასამართლოს, თბილისი, 2013, 
http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf 

 

http://www.feminizmi.org/project/giorgi-davituri/
http://gba.ge/uploads/files/attachments/Full_Book.pdf
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77 
საფინანსო სამართალი LAW072 

V-VIII 

ადმინისტრა

ციული 

სამართლის 

პროცესი 

ზურაბ 

ჭეჭელაშვილი- 

სამართლის 

დოქტორი, 

პროფესორი. 

1. შენგელია რომან; საფინანსო სამართალი; თბ; 2009წ. 

2. საქართველოს კონსტიტუცია; 

3. საქართველოს შრომის კოდექსი 

4. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი 

5. ფინანსთა სამინისტროს დებულება.  

6. ფინანსთა სამინისტროს დებულება.  

7. საქართველოს კანონი “საქართველოს საბიუჯეტო სისტემის შესახებ; 

8. საქართველოს კანონი “ფასებისა და ფასწარმოქმნის საფუძვლების 

შესახებ; 

9. კანონი “მოსაკრებლების სისტემის საფუძვლების შესახებ”;  

10. კანონი “სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ”;  

11. საქართველოს კანონი “სახელმწიფო დავალიანებებისა და სესხების 

რესტრუქტურიზაციიც შესახებ”;  

12. საქართველოს კანონი “სახელმწიფო ვალის შესახებ”;  

13. საქართველოს კანონი “საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და 

გარანტიების შესახებ”; 

14. საქართველოს კანონი “გრანტის შესახებ”;  

15. საქართველოს კანონი “უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის 

აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ”;  

16. საქართველოს კანონი “თამასუქის შესახებ”;  

17. საქართველოს კანონი “ჩეკის შესახებ”; 

78 საინვესტიციო 

სამართალი 

 
 
 
 
LAW206 

VIII 

სახელშეკრუ

ლებო 

სამართალი 

ამირან მაკარაძე- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი,დოქტ

ორანტი 

 

1. ICCA - ს სახელმძღვანელო 1958 წლის ნიუ-იორკის კონვენციის 

განმარტებაზე, ცნობარი მოსამართლეებისათვის, კომერციული 

არბიტრაჟის საერთაშორორისო საბჭო, 2013, 

2. ნორმატიული მასალა 

3. საქართველოს კანონი „ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის 

შესახებ“; 

4. საქართველოს კანონი „საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა 

და გარანტიების შესახებ“; 

5. საქართველოს კანონი არბიტრაჟის შესახებ; 

6. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 



IBSU.R36I02F1G;  განახლების No.: 0  გვერდი No: 71/1 

 

79 სააღსრულებო 

სამართალი 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAW262 

VI, 

VIII 

ადმინისტრა

ციული 

სამართლის 

პროცესი 

შავლეგ თოდუა-

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. ქართული სააღსრულებო სისტემის მიმოხილვა 

2. (რედაქტორი იოს უითდეჰააგი) 

3. გამოქვეყნებულია: ევროკავშირის Twinning-ის პროექტის - 

“დაძმობილების პროექტი სააღსრულებო სისტემის 

გაუმჯობესებისთვის (BESTT)“ ფარგლებში, GE10/ENP-PCA/JH/07, 

აპრილი 2013   

 

4.  Survey of enforcement in Europe № 3 (2017) 

5.  ადრიანუს (იოს) უიტდეჰააგი  

6. აღსრულების საკითხების მიმოხილვა ევროპაში 

7. © Author, 2017  

8. © Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2017 

9. ძირითადი საკანონმდებლო აქტები: 

        საქართველოს კანონი სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ; 

        საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 

        საქართველოს კონსტიტუცია 

10.    დამატებითი ინფორმაცია: ლიტერატურის (ძირითადად 

დოკუმენტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები) გარკვეული 

ნაწილი ინტერნეტით იქნება მოსაძიებელი. 
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სამართლებრივი 

აზროვნებისა და 

არგუმენტირების 

საფუძვლები 

 

 

 

 

LAW219 

V,VI არ გააჩნია 

ირაკლი 

კლდიაშვილი- 

სამართლის 

მაგისტრი, 

მოწვეული 

ლექტორი. 

1. მონტესკიე, კანონთა გონი, მთარმგმნელთა კოლექტივი, გამომც. 

მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური 

ინსტიტუტი.  თბილისი, 1994; 

2. აშშ-ის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება საქმეზე „რო ვეიდის 

წინააღმდეგ“ –  
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-
0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about-
--00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-
00&a=d&cl=CL4.4&d=HASH090753b4830ee4ca421e0c.4.10 

3. ლექტორის მიერ მომზადებული, უცხოენოვან წყაროებზე 

დაფუძნებული მასალებით. 

 

http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.4&d=HASH090753b4830ee4ca421e0c.4.10
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.4&d=HASH090753b4830ee4ca421e0c.4.10
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.4&d=HASH090753b4830ee4ca421e0c.4.10
http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&a=d&cl=CL4.4&d=HASH090753b4830ee4ca421e0c.4.10
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საბაკალავრო ნაშრომი 

 

 

 

 

 

LAW300 
VIII 

პროგრამით 

გათვალისწი

ნებული VII 

სემესტრის 

სასწავლო 

კომპონენტი

ს 

ჩაბარება 

უნივერსიტეტის 

პროფესორი ან 

ასოცირებული 

პროფესორი 

 

82 
დარგობრივი რუსული 

 

 

 

LAW402 IV-V 
რუსული ენა 

B1 

გულნარა 

დიასამიძე, 

ასოცირებული 

პროფ., 

ფილოლოგიის 

დოქტორი 

1. Вавулина А.В., Клобукова Л.П., Судиловская О.И., Чекалина В.Л.. Русский 

язык для юристов. Учебное пособие по русскому языку для юристов. 

Москва «Русский язык», 2015.  ვავულინა ა.ვ., კლობუკოვა ლ.პ., 

სუდზილოვსკაია ო.ი., ჩეკალინა ვ.ლ. რუსული ენა იურისტებისთვის. 

მოსკოვი,  2015. 

2.  Алексидзе М., Мелкумова И., Русский язык для юристов. Тбилиси, 

2014. ალექსიძე მ., მელკუმოვა ი., რუსული ენა იურისტებისთვის. 

თბილისი, 2014. 
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