
თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
სილაბუსი 

 

აკ. წელი 2013  სემესტრი II  სემესტრი (IV კურსი) 

 

კოდი   დასახელება ადმინისტრაციული 

სამართლის პროცესი 

 

ტიპი ძირითადი  ECTS 

კრედიტი 

4 

 

ენა ქართული  აუდიტორია 103 

 

ლექტორი იაგო ხვიჩია  ელ. ფოსტა i.khvichia@freeuni.edu.ge 

 

     

 

აღწერა 

 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის, სამართლის სკოლის ადმინისტრაციული სამართლის 

კლინიკის პრაქტიკული კურსი სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიმყაროს ადმინისტრაციული 

სამართლის თეორიული ცოდნა და გამოიმუშავოს შემდეგი პრაქტიკული უნარ-ჩვევები:  

1. ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობისას მოქალაქეთა ინტერესების დაცვის უნარი; 

2. კვალიფიციური საკონსულტაციო მომსახურეობის გაწევის უნარი; 

3. საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისა და მოპოვების და მტკიცებულებათა 

მოპოვებისა/გამოყენების უნარი; 

4. ნორმატიული აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზის უნარი; 

  

ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკის მუშაობის პრონციპი გულისხმობს სტუდენტის მიერ 

ადმინისტრაციული ორგანოების მუშაობის უშუალოდ გაცნობას და ადმინისტრაციულ 

ორგანოებთან მუშაობის გამოცდილების მიღებას.  

პრერეკვიზიტი 

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

ჰქონდეს შესწავლილი მატერიალური და საპროცესო ადმინისტრაციული სამართალი და 

სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობა. ასევე სტუდენტი უნდა ფლობდეს საქართველოს 

კონსტიტუციის დებულებებს, ერკვეოდეს ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების 

საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებში. 

 

მიზანი და სწავლის შედეგები (ზოგადი და სპეციფიური) 

ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკის მიზანია სტუდენტებს გამოუმუშავდეთ 

ადმინისტრაციული  ნორმების პრაქტიკაში გამოყენების უნარი. შეძლონ  ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივი ნორმების  კრიტიკული  ანალიზი და შეძლონ ხარვეზის მქონე სამართლის 

ნორმების იდენტიფიცირება და  გაუმჯობესება.  

 

სასწავლო კურსის გავლისას ყურადღება მიექცევა, როგორც ადმინისტრაციული სამართლის 

ზოგად თეორიულ პრინციპებს, ასევე მათი გამოყენების პრაქტიკულ ნიუანსებს და მათ 

ურთიერთკავშირს.  

 

 

მიზნები: 

mailto:i.khvichia@freeuni.edu.ge


თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
1. ადმინისტრაციული სამართლის გამოყენება-განმარტებისთვის აუცილებელი პრაქტიკული 

უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბება და განვითარება; 

2.  საჯარო და ადმინისტრაციული სამართლის პრაქტიკული პრობლემების გამოვლენა და 

               მათი გადაჭრის უნარებისა და მიდგომების გამომუშავება; 

3. გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარების ჩამოყალიბება და განვითარება, 

               სამუშაოს შესრულების ამ მეთოდების კომბინირებული და ცალკე გამოყენებით; 

4.  სამართლებრივ აქტებთან მუშაობისა და მათი შექმნისთვის საჭირო უნარების 

განვითარება; 

5.  მოქალაქეებთან (დაინტერესებულ პირებთან) ურთიერთობის უნარ-ჩვევების და 

პროფესიული ეთიკის სტანდარტების განვითარება, ადმინისტრაციული ორგანოების 

მუშაობის სფეციფიკის ახლოდან გაცნობა, მათ მუშაობაში ჩართვით.  

 

შედეგები: 

1. სტუდენტი მოახდენს საჯარო და ადმინისტრაციულ სამართალში მიღებული ცოდნის 

პირველად პრაქტიკულ გამოყენებას, განავითარებს სამართლის გამოყენება-

განმარტებისთვის 

აუცილებელ უნარებს; 

2.  სტუდენტი შეიძენს საჯარო და ადმინისტრაციული სამართლის პრაქტიკული 

პრობლემების 

გამოვლენისა და მათი გადაჭრის უნარს; 

3.  სტუდენტი შეიძენს სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის უნარებს. შეისწავლის 

ადმინისტრაციული აქტის შექმნის ტექნიკას და განავითარებს სათანადო უნარებს; 

4. შეიძენს გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის გამოცდილებას და უნარ-ჩვევებს, 

განავითარებს კლიენტებთან ურთიერთობის უნარ-ჩვევებს, დახვეწს პროფესიული ეთიკის 

სტანდარტებს. 

5. გაეცნობა ადმინისტრაციული ორგანოების მუშაობის სპეციფიკას. შესაბამისად სტუდენტს 

ექნება ადმინისტრაციული სამართლის მუშაობის როგორც მოქალაქის და იურისტის, ასევე 

ადმინისტრაციული ორგანოს პოზიციიდან დანახვის შესაძლებლობა, რაც საშუალებას 

მისცემს იცოდეს, არა მარტო ადმინისტრაციის მუშაობის სამართლებრივი საფუძვლები, 

არამედ მისი მუშაობის ფართო საზოგაოებრივი კონტექსტი, რაც შემდგომ პროფესიულ 

საქმიანობაში მეტ მოქნილობას შესძენს. 

 

სასწავლო დისციპლინის გავლის შედეგი დადებითად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ კურსის 

გავლის შემდგომ სტუდენტს და გამომცდელს ექნებათ რწმენა, რომ სტუდენტს შეუძლია 

დამოუკიდებლად, უშეცდომოდ ან ისეთი უმნიშვნელო შეცდომებით განახორციელონ საქმიანობა, 

ადმინისტრაციულ ორგანოში, სასამართლოში, შეძლონ სამართლის ნორმათა გაანალიზება და 

ექსპერტიზა, ჰქონდეთ წარმოდგენა კლიენტებთან ურთიერთობის ძირითად პრინციპებზე და 

შეეძლოთ გუნდური მუშაობა. 

 

 

შინაარსი 

იმის გათვალისწინებით, რომ კურსისთვის აუცილებელი თეორიული ნაწილი სტუდენტს უკვე 

ათვისებული აქვს ამ კურსის პრერეკვიზიტების შესწავლისას, წინამდებარე კურსის თეორიული 

კომპონენტი მინიმალურია. კურსის თითოეული მიმართულების განხორციელების დაწყების წინ, 

სტუდენტებს ჩაუტარდებათ შესავალი ლექციები, რომელიც მოიცავს თეორიული საკითხების 

მიმოხილვას და ორგანიზაციულ საკითხებს.  

 

კერძოდ: 

1. პროცესუალური უნარჩვევები - ადმინისტრაციული  სამართალწარმოებაში, ყურადღება 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
უნდა მიექცეს მტკიცებულებებს, მათი მოპოვების და წარდგენის წესებს, 

ადმინისტრაციული სამართლის პროცესში, ინკვიზიციურობის  პრინციპიდან 

გამომდინარე არსებულ წესებს, სასამართლოში მხარეთა შეჯიბრებითობას, ვინაიდან 

აღნიშნული წესების დარღვევა ხშირად იწვევს, საქმის წარუმატებლად დამთავრებას. 

ლექციის ფარგლებში განიხილება მტკიცებულებათა მოპოვება და დამუშავება, შესაგებლის 

წარმოდგენა, კამათი, რეპლიკა, განმწერსირებელი სხდომა, მხარეთა უფლება-

მოვალეობები განმწესრიგებელ სხდომაზე, მთავარი სხდომა, აპელაცია, კასაცია.  (იხ. 

თანდართული კომპონენტის სილაბუსი); სტუდენტი ასევე შეისწავლის სასამართლო 

პროცესზე ზეპირად გამოსვლისა და სიტყვის წარმოთქმის უნარებს; 

 

 

2. ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი 

შესაბამისობა - ადმინისტრაციული  სამართლებრივი აქტის გამოცემასთან ერთად, 

ყურადღება უნდა მიექცეს მის ფორმალურ და შინაარსობრივ მხარეს, ვინაიდან აღნიშნული 

წესის დარღვევა ხშირად იწვევს, მის მთლიან ან ნაწილობრივ გაუქმებას, ხშირად კი 

შეიძლება არ გამოიწვიოს ამგვარი შედეგი, მაგრამ გამოიწვევს გარკვეულ უხერხულობას. 

ამიტომ სტუდენტები სალექციო კომპონენტის ფარგლებში გამოიმუშავებენ 

ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების კანონმდებლობის ფორმალური და 

შინაარსობრივი მოთხოვნებისადმი შესაბამისობის დადგენის უნარს;   

 

 

3. ადმინისტრაციულ სამართლებრივი დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება - სალექციო 

კომპონენტის ფარგლებში განიხილება ადმინისტრაციული განცხადება, 

ადმინისტრაციული საჩივარი, ადმინისტრაციული სარჩელი, შესაგებელი, 

ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, შუალედური ადმინისტრაციული აქტი, 

ადმინისტრაციული აქტების პროექტი,  დაინტერესებული პირის ჩართვა 

ადმინისტრაციულ წარმოებაში. 

ყურადღება დაეთმობა უმეტესად პრაქტიკულ ასპექტებს, სტუდენტთა მიერ, 

წარმოდგენილი იქნება ყველა ზემოთთქმული დოკუმენტის ნიმუში, სტუდენტებს ექნებათ 

საშუალება, აქტიურად ჩაერთონ პროცესში, გამოთქვან მოსაზრება და თვითონ მოამზადონ 

დოკუმენტაცია, რომლის საბოლოო განხილვაც მოხდება ლექტორთან ერთად. (იხ. 

სალექციო კომპონენტის სილაბუსი); 

 

4. საქმის პრეზენტაცია - სტუდენტი სალექციო კომპონენტის ფარგლებში შეისწავლის საქმის 

ზეპირად წარმოდგენის ტექნიკას საქმის შესახებ პრეზენტაციის წარმოდგენის 

საშუალებით. 

 

5. სამართლებრივი ექსპერტიზა - სალექციო კომპონენტის ფარგლებში ხდება მიმდინარე 

სამართლებრივი აქტების,  რომელიც მიიღება, ადმინისტრაციული კანონმდებლობის 

ფარგლებში, ან დაკავშირებულია ადმინისტრაციულ სამართალთან, განხილვა. სემესტრის 

დასაწყისში სტუდენტი ირჩევს მიმართულებას ან უწყებას, რომლის ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივ აქტებზეც ახორციელებს სამართლებრივ „ზედამხედველობას“. სტუდენტი 

ვალდებულია გამოითხოვოს ან მოიძიოს ინფორმაცია მის „ზედამხედველობის“ ქვეშ 

მყოფი უწყებიდან და განიხილოს უწყების მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივი აქტების შესატყვისობა საკანონმდებლო აქტებთან, აქტის გამოცემასთან 

დაკავშირებული ფორმალურ-სამართლებრივი საკითხები და დაწეროს სამართლებრივი 

დასკვნა აქტების შესახებ (კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, სამომავლო სამართლებრივი 

შედეგები და სხვა). ინფორმაციის მოძიება ხდება ნებისმიერი კანონმდებლობით 

დაშვებული საშუალებებით (ინტერნეტი, საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, საჯარო 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
განცხადება და სხვ.), ინფორმაცია უნდა იყოს გადამოწმებული და გარემოებათა 

გამოკვლევის შედეგად მიღებული. 

 

 

სალექციო კომპონენტის გავლის შემდგომ სტუდენტები იწყებენ პრაქტიკული ნაწილის გავლას, 

რომელიც ითვალისწინებს პრაქტიკულ საქმიანობას შემდეგი მიმართულებებით: 

 

1. დაინტერესებულ პირთათვის, უფასო იურიდიული კონსულტაციების გაწევა, 

ადმინისტრაციულ სამართალს მიკუთვნებულ საქმეებზე. იგულისხმება, არა მხოლოდ, 

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილ შემთხვევებთან დაკავშირებული 

საკითხები, არამედ საკითხები, რომლებიც განსაზღვრულია საჯარო სამართლებრივი 

კანონმდებლობით და განეკუთვნება ადმინისტრაციული სამართლის სფეროს. 

2. ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში წარმომადგენლობა -  კლინიკა 

იმუშავებს ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში წარმომადგელობითი 

მიმართულებით. საქმიანობა ძირითადად კონცენტრირებული იქნება 

ადმინისტრაციული საჩივრის განხილვაზე, ვინაიდან სამართლის ამ დარგისათვის 

ადმინისტრაციული საჩივრის გახილვა წარმოადგენს, ძალიან მნიშვნელოვან 

ინსტიტუციას, რომლის გარეშეც შეუძლებელია მონაწილეობის მიღება სასამართლო 

განხილვებში და ასევე სტუდენტს აძლევს საშუალებას, გაეცნოს ადმინისტრაციული 

სამართლის ცალკეული დარგის სპეციფიკას. თუმცა კლინიკის ფარგლებში 

შესაძლებელი იქნება სასამართლოში წარმომადგენლობაც, იმ შემთხვევაში თუ 

კლინიკის დირექტორისა და კლინიკის კოორდინატორის გადაწყვეტილებით, 

დადგინდება რომ საქმე შეიძლება საინტერესო იყოს სასამართლო პრაქტიკის 

ჩამოყალიბების მხრივ ან/და რაიმე სხვა ასპექტით. 

3. სამართლებრივი აქტების ექსპერტიზა - სემესტრის დასაწყისში სტუდენტი ირჩევს 

მიმართულებას ან უწყებას, რომლის ადმინისტრაციულ სამართლებრივ აქტებზეც 

ახორციელებს სამართლებრივ „ზედამხედველობას“. სტუდენტი ვალდებულია 

გამოითხოვოს ან მოიძიოს ინფორმაცია მის „ზედამხედველობის“ ქვეშ მყოფი 

უწყებიდან და განიხილოს უწყების მიერ მიღებული ადმინისტრაციულ 

სამართლებრივი აქტების შესატყვისობა საკანონმდებლო აქტებთან, აქტის 

გამოცემასთან დაკავშირებული ფორმალურ-სამართლებრივი საკითხები და დაწეროს 

სამართლებრივი დასკვნა აქტების შესახებ (კანონმდებლობასთან შესაბამისობა, 

სამომავლო სამართლებრივი შედეგები და სხვა). სტუდენტების მიერ მომზადებული 

და ლექტორის მიერ შემოწმებული სამართლებრივი აქტები აიტვირთება კლინიკის ვებ 

გვერდზე. 

 

4. საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვება - სტუდენტს კლინიკის ფარგლებში  

პრაქტიკულად უწევს შეხება ყველა ტიპის მტკიცებულებასთან, გრძნობს მათ 

მნიშვნელობას თითოეული საქმის განხილვისას, ასევე სწავლობს იმას, თუ რა 

მეთოდით უნდა იყოს მტკიცებულება მოპოვებული, რამდენად უტყუარია, მის ხელთ 

არსებული დოკუმენტი, ხომ არ არსებობს რაიმე სხვა გარემოება, რომელიც ძალას 

უკარგავს მტკიცებულებას, სად შეიძლება მოვიპოვოთ დოკუმენტები, როდის დგება 

ისეთი გარემოება, რომელსაც მტკიცება არ სჭირდება და სხვა საკითხები, რომელიც 

დაკავშირებულია გარემოების გამოკვლევასთან და საქმის წარმატებით 

დასრულებასთან. 

 

 

კლინიკის ხელმძღვანელს უფლება აქვს სტუდენტებს მისცეს დამატებითი დავალება, იმ 

შემთხვევაში თუ თვლის, რომ კონკრეტული სტუდენტი არ არის საკმარისად დატვირთული 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
კლინიკაში შემოსული საქმეებით და ეს დავალება კავშირში იქნება კლინიკის საქმიანობასთან, 

მაგალითად ეს შეიძლება იყოს, სტატიის, სასამართლო გადაწყვეტილების თარგმნა და სხვა 

სტუდენტებისათვის გაზიარება, ან  მსჯელობა-დისკუსისთვის მოხსენების მომზადება, რომელიმე 

საინტერესო საკითხზე ან ინსტიტუტის შესახებ. 

 

სწავლების და სწავლის სტრატეგია 

იმის გათვალისწინებით, რომ კურსისთვის აუცილებელი თეორიული ნაწილი სტუდენტს უკვე 

ათვისებული აქვს ამ კურსის პრერეკვიზიტების შესწავლისას, წინამდებარე კურსის თეორიული 

კომპონენტი მინიმალურია. კურსის თითოეული მიმართულების განხორციელების დაწყების წინ, 

სწავლება ეფუძნება ურთიერთთანამშრომლობას სტუდენტსა და კურსის ხელმღვანელს შორის, 

კოლეგიურობას გუნდური მუშაობისას და იურისტის პროფესიული სტანდარტების სრულ და 

განუხრელ დაცვას. 

 

სასწავლო კურსის შესწავლისას თავდაპირველად სტუდენტებს ჩაუტარდებათ ლექციები, 

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

ევალებათ ლექტორის ზედამხედველობის ქვეშ და მასთან შეთანხმებით განახორციელონ 

პრაქტიკული საქმიანობა. 

 

კლინიკის საქმიანობის წესები განსაზღვრულია სამართლის სკოლის კლინიკის მუშაობის წესების 

შესახებ დოკუმენტში;  

 

  

შეფასების სისტემა 

 

სალექციო კომპონენტი - 20% გადანაწილებულია 4 სალექციო კომპონენტზე:  

იურიდიული კონსულტაცია - 35% 

ადმინისტრაციულ ორგანოებსა და სასამართლოში წარმომადგენლობა 25% 

ადმინიტრაციულ სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზა 20% 

 

სალექციო კომპონენტი: 

სალექციო კომპონენტი მოიცავს ოთხ ლექციას: 

ა. ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტების კანონმდებლობის მოთხოვნებისადმი 

შესაბამისობა. 

ბ. ადმინისტრაციულ სამართლებრივი დოკუმენტაციის პროექტების მომზადება. 

გ. პროცესუალური უნარჩვევები. 

დ. სამართლებრივი ექსპერტიზა. 

 

ამ ლექციების ფარგლებში მოხდება გავლილი მასალის გადამეორება და სტუდენტთა მომზადება 

პრაქტიკული საქმიანობისათვის. ამ კომპონენტის შეფასება ეფუძნება შეფასების ფორმას. 

 

იურიდიული კონსულტაცია: 

კლინიკაში შემოსული საქმეები თანაბრად ნაწილდება სტუდენტებს შორის და ამ საქმეთა 

შესაბამისად მოუწევთ სამართლებრივი დასკვნის მომზადება,  

 

სასამართლოში და ადმინისტრაციულ ორგანოში წარმომადგენლობა: 

კლინიკაში შემოსული საქმეები თანაბრად ნაწილდება სტუდენტებს შორის და ამ საქმეთა 

შესაბამისად მოუწევთ წარმომადგენლობის განხორციელება, ამ კომპონენტის შეფასება ეფუძნება 

შეფასების ფორმას.  
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ადმინიტრაციულ სამართლებრივი აქტების სამართლებრივი ექსპერტიზა: 

სტუდენტები და ლექტორი არჩევენ  მათთვის ან აქტუალურობის მხრივ საინტერესო 

სამართლებრივ აქტებს ან მათ პროექტებს და ამოწმებენ მის სამართლებრივ გამართულობას, 

შესრულების ტექნიკას, სავარაუდო შედეგებს და სხვა. ამ კომპონენტის შეფასება ეფუძნება 

შეფასების ფორმას.  

 

 
: 

 

 

შეფასება   

 

 

(grade points, quality 

points) 

A ფრიადი 91 – 100 3.39 – 4.0 

B ძალიან კარგი 81 – 90 2.78 – 3.38 

C საშუალო 71 – 80 2.17 – 2.77 

D დამაკმაყოფილებელი 61 – 70 1.56 – 2.16 

E საკმარისი 51 – 60 1.0 – 1.55 

FX 

ვერ ჩააბარა 

(ხელახლა ძაბარების 

უფლება)  

41 – 50 0 

F 
ძაიჭრა 

(საგანი ახლიდან შესასწავლი) 
0 - 40 0 

აუცილებელი მასალები 

ძირითადი ლიტერატურა და დამხმარე მასალები; 

1. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი; 

2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

3. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; 

4. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი; 

5. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები. 

6. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკული რეკომენდაციები ადმინისტრაციული 

საპროცესო სამართლის საკითხებზე მაგისტრატი მოსამართლისათვის; იხ., საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს ვებ გვერდზე _ 

http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=1187&lang=1 

7. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს რეკომენდაციები სასამართლოს გადაწყვეტილების 

შედგენისას გასათვალისწინებელი ძირითადი წესების შესახებ იხ., საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს ვებ გვერდზე _http://www.supremecourt.ge/default.aspx?sec_id=1197&lang=1 

8. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო. ავტორები: პაატა ტურავა, ნათია 

წკეპლაძე, 2010წ. 

9. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელი. ავტორები: ზურაბ ადეიშვილი, 

ქეთევან ვარდიაშვილი, ლევან იზორია, ნინო კალანდაძე, მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ 

სხირტლაძე, პაატა ტურავა, დიმიტრი ქიტოშვილი 2005წ. 

9. ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო. მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ 

სხირტლაძე, ეკატერინე ქარდავა, პაატა ტურავა. 

10. ადმინისტრაციული სამართალი - იროდიონ სურგულაძე. 

11. პრაქტიკული საქმიანობისას სტუდენტებს შეიძლება დასჭირდეთ საქართველოს სხვა საჯარო 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
სამართლებრივი კანონმდებლობის გამოყენება, კლინიკაში შემოსული საქმეების შესაბამისად. 

 

სავარაუდო კალენდარული გეგმა 

 

სალექციო კომპონენტის დასრულების შემდეგ სტუდენტები იწყებენ პრაქტიკულ საქმიანობას. 

კლინიკა გრძელდება 19 კვირა. პრაქტიკული კომპონენტის ფარგლებში სტუდენტის 1 კვირის 

განმავლობაში მოუწევს ჯამში 3 საათი პრაქტიკული მუშაობა და 6 საათი დამოუკიდებლად 

მუშაობა. 

კვირა მეცადინ

.  

თემა დავალება 

1 

2 საათი  ადმინისტრაციულ სამართლებრივი 

აქტების კანონმდებლობის 

მოთხოვნებისადმი შესაბამისობა. 

 

ადმინისტრაციული 

კოდექსის მე-4 თავის 

მოთხოვნებთან 

ადმინისტრაციული აქტების 

შესაბამისობის გადამოწმება 

და ხარვეზების აღმოჩენა. 

 2 საათი დავალებების შემოწმება, შენიშვნების 

მიცემა, ახალი  სამართლებრივი აქტის 

განხილვა, მიღებული შენიშვნების 

გათვალისწინებით. 

 

2 

2 საათი ადმინისტრაციულ სამართლებრივი 

დოკუმენტაციის პროექტების 

მომზადება. 

სტუდენტებმა შემდგომი 

ლექციისათვისუნდა 

წარმოადგინონ 

სამართლებივი დოკუმენტის 

პროექტი, რომელსაც 

დაავალებს ლექტორი 

ლექციის შემდგომ 

2 საათი დავალებების შემოწმება, შენიშვნების 

მიცემა, ახალი  სამართლებრივი აქტის 

პროექტის შედგენა, მიღებული 

შენიშვნების გათვალისწინებით.

 

 

2 საათი  პროცესუალური უნარჩვევები. სტუდენტის დავალება 

შეეხება საპროცესო 

სამართლის ისეთ საკითხებს, 

როგორიცაა: 

მტკიცებულებათა მოპოვება 

და დამუშავება, შესაგებლის 

წარმოდგენა, კამათი, 

რეპლიკა, განმწერსირებელი 

სხდომა, მხარეთა უფლება-

მოვალეობები 

განმწესრიგებელ სხდომაზე, 

მთავარი სხდომა, აპელაცია, 

კასაცია. სტუდენტმა შემდეგი 

ლექციისათვის უნდა 

დაახასიათოს ზემოთთქმული 

საკითხები, უნდა გადახედოს 

სპეციფიკურ საკითხებს, 

რომელიც ზემოთთქმულ 



თავისუფალი უნივერსიტეტი   

 
ინსტიტუციებს ახასიათებს. 

ვინაიდან მომდევნო 

ლექციაზე, მას მოუწევს 

ზემოთთქმული 

საკითხებიდან ერთ-ერთის არ 

რამდენიმის განხილვა 

სირთულის მიხედვით. 

2 საათი სტუდენტის მიღებული ცოდნის 

გადამოწმება, სავარჯიშოს ამოხსნის 

გზით, ამოცანის განხილვა. 

 

3. 

2 საათი სამართლებრივი ექსპერტიზა. 
 

სტუდენტს ეძლევა 

დავალებად გააკეთოს, ერთ-

ერთი სამართლებრივი აქტის 

ექსპერტიზა, იპოვოს მასში 

როგორც ფორმალური ასევე 

შინაარსობრივი ხარვეზები და 

ჩამოაყალიბოს, მისი 

სავარაუდო შედეგები. 

 

2 საათი დავალებების შემოწმება, შენიშვნების 

მიცემა, ახალი  სამართლებრივი აქტის 

პროექტის შედგენა, მიღებული 

შენიშვნების გათვალისწინებით. 

 

   

    

დამატებითი მოთხოვნები 

 

 

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

ლექტორი დაასკვნის, რომ მისთვის ეს აუცილებელია. 

2. სტუდენტს, უფლება აქვს, განხილვის მიზნით, თვითონ წარმოადგინოს, ერთი მისთვის 

საინტერესო სამართლებრივი აქტი და მოითხოვოს მისი განხილვა. 

3. ვინაიდან სამართალი პრაქტიკაში, სამართლის ერთ–ერთი ყველაზე დინამიური ნაწილის, 

შესაძლებელია, მოხდეს მასალის შევსება სწავლების პროცესშიც, რის შესახებაც სტუდენტს 

ეცნობება, არანაკლებ 1 კვირით ადრე. 

 
 


