
თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

 

ზოგადი განათლება 

SOC304008 სოციოლოგია 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სალექციო კურსი სოციოლოგია განიხილავს სოციოლოგიურ თეორიას და კვლევას, როგორც სოციუმის 
შემეცნების გზას. კურსი აგებულია ძირითადი სოციოლოგიური პარადიგმების ემპირიული რეალობის 
მიმართ აპლიკაციის პრინციპზე. ამ მიზნით, ყურადღება გამახვილებულია საშუალო რანგის 
თეორიების ფარგლებში არსებულ კვლევებზე, რაც სტუდენტს საშუალებას აძლევს გაიგოს პარადიგმის 
ემპირიზაციის პროცესი. გარდა ამისა, კურსი ხაზს უსვამს სოციალური მოვლენების 
მულტიფაქტორული ახსნის უპირატესობას და შესაბამისად, უჩვენებს ერთფაქტორული თეორიების 
შეზღუდულობას.  

კურსის ფარგლებში სტუდენტები გაეცნობიან საზოგადოებაში მოქმედ იმ ბაზისურ მექანიზმებს, 
რომლებიც შესაძლებელს ხდის სოციალური წესრიგის არსებობას. კურსი სტუდენტებს წარმოუდგენს: 

• სოციოლოგიის კლასიკურ და თანამედროვე თეორიებს; 
• სოციოლოგიური კვლევის მეთოდების მიმოხილვას; 
• სოციალური ინსტიტუტების, სოციალური ცვლილებების, ჯგუფური ქცევის და სხვა 

სოციალური ფენომენების არსს. 
• პიროვნების, ჯგუფის და  უფრო ფართო სოციუმის ურთიერმიმართებას. 

გარდა ამისა, ყურადღება ეთმობა ტრანზიტული საზოგადოებების პრობლემებს, რაც სტუდენტებს 
საშუალებას მისცემს გაიაზრონ ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები სოციოლოგიურ პერსპექტივაში. 

 

სამართლის პრაქტიკული განათლება 

LGLS406922 ბიზნესის სამართლის კლინიკა 

პრერეკვიზიტი: სამეწარმეო სამართალი 

თანამედროვე ეკონომიკურ–სამართლებრივი ურთიერთოებების განვითარებამ დღის წესრიგში ისეთი 
სახის ტრანზაქციებისა და იურიდიული დოკუმენტების შექმნის საჭიროება დააყენა, რომელთა 
შედგენისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების სტუდენტებისათვის სწავლება და ილუსტრირება, კლასიკური 
საუნივერსიტეტო სწავლების პროცესში ასათვისებელი სასწავლო მასალის პარალელურად რთულად 
თავსებადია.  
პრაქტიკოსი იურისტები ყოველდღიურად დგანან კონკრეტული ფაქტობრივი გარემოებებისა და 
გარიგების საგნის კომბინაციის საფუძველზე გამართული იურიდიული დოკუმენტის შექმნის 
ამოცანის წინაშე. გამოცდილება ცხადყოფს, რომ უმრავლესობა პრაქტიკოსი იურისტებისა აღნიშნული 
ამოცანების გადაჭრისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების გამომუშავებას იწყებს დასაქმების შემდეგ და 
როგორც წესი უნივერსიტეტში სწავლების ფარგლებში მოკლებული არიან შესაძლებლობას 
აღიჭურვონ შესაბამისი უნარ-ჩვევებით.  
ცხადია, რომ აღნიშნული უნარ–ჩვევების საბაზისო ელემენტების საუნივერსიტეტო სწავლების 
ეტაპიდან გამომუშავების შესაძლებლობა ყოველი ახალგაზრდა დამწყები იურისტისთვის 
უპირატესობის საწინდარი იქნება, რამდენადაც საუნივერსიტეტო სწავლების დასრულების შემდეგ 
ახალგაზრდა დამწყები იურისტისთვის უცხო აღარ იქნება როგორც კონკრეტული ტიპის 
ხელშეკრულების სტრუქტურა, მასზე მუშაობისა და მასში ცვლილებების შეტანისთვის 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

გასათვალისწინებელი საკითხები, ასევე სამართლებრივი დასკვნის დაწერისათვის საჭირო 
მომენტების გათვალისწინება. 
კლინიკაში მუშაობის პროცესში სტუდენტებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა დამოუკიდებლად 
იმუშავონ კონკრეტულ რეალურ საქმეებზე. სტუდენტებს საშუალება ექნებათ დეტალურ შეისწავლონ 
და გამოკვლიონ სხვადასხვა რეალური სამართლებრივი პრობლემა ეტაპობრივად, პროფესიონალი 
იურისტების ზედამხედველობის, თუმცა მინიმალური ჩარევის პირობებში. 

 

LGLS406918  სისხლის სამართლის კლინიკა 

პრერეკვიზიტი: სისხლის სამართლის პროცესი; საკონსტიტუციო სამართალი - 
სახელმწიფო მოწყობა II;  ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 

თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის, სამართლის სკოლის სისხლის სამართლის კლინიკის 
კურსის ფარგლებში შეისწავლება სისხლის სამართლის კვალიფიკაციის პრობლემები, სტუდენტები 
სწავლობენ რეალური კლიენტებისათვის სისხლის სამართლის საქმეებზე კონსულტაციების გაწევას 
და სისხლის სამართლის საქმისწარმოებას ისევე როგორც მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის 
გადაწყვეტილებების ანალიზსა და კრიტიკას.   

 

LGLS303926 საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა I 

პრერეკვიზიტი: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; საკონსტიტუციო 
სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა II.  

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს კონსტიტუციური 
კონტროლის ყველა ძირითად პრობლემას გაეცნონ, კონტექსტში აღიქვან ამ პრობლემების არსი და 
ჩამოაყალიბონ პოზიცია მათი გადაწყვეტის უპირატესი გზების შესახებ. კურსის ფარგლებში 
სტუდენტები ასევე განივითარებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებისთვის 
აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. 

 

LGLS303927 საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა II 

პრერეკვიზიტი: საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკა I 

კონსტიტუციური სამართლის კლინიკა საშუალებას აძლევს სტუდენტებს კონსტიტუციური 
კონტროლის ყველა ძირითად პრობლემას გაეცნონ, კონტექსტში აღიქვან ამ პრობლემების არსი და 
ჩამოაყალიბონ პოზიცია მათი გადაწყვეტის უპირატესი გზების შესახებ. კურსის ფარგლებში 
სტუდენტები ასევე განივითარებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში სამართალწარმოებისთვის 
აუცილებელ უნარ-ჩვევებს. ამ კურსში სტუდენტები  უფრო გაღრმავებულად შეიწსავლიან 
საკონსტიტუციო სამართლის კლინიკის ძირითად საკითხებს. 

 

 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

 

LGLS406919 ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკა 

პრერეკვიზიტი: ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი;  სამოქალაქო სამართლის 
პროცესი; საკონსტიტუციო სამართალი- სახელმწიფო მოწყობა I,  II  

ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკის ფარგლებში სტუდენტი სწავლობს  ზოგადი 
ადმინისტრაციული სამართლის თეორიული ცოდნის პრაქტიკულ გამოყენებას. კურსი 
შესაძლებლობას აძლევს სტუდენტს გაეცნოს  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსით 
გათვალისწინებული ადმინისტრაციული წარმოების პრაქტიკულ ასპექტებს. სტუდენტი,კლინიკის 
კლიენტის ადმინისტრაციულ სამართლებრივი პრობლემის  გადაჭრის საფუძველზე,   შეისწავლის 
ადმინისტრაციული ორგანოების მიერ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ინსტრუმენტების 
გამოყენების პრაქტიკას.. კურსის ფარგლებს სტუდენტის ასევე სწავლობს ადმინისტრაციული 
სამართლის კუთხითსაქართველოს სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს.  

 

LGSL403905 იურიდიული პრაქტიკა I 

პრერეკვიზიტი: პრაქტიკამდე სტუდენტს გავლილი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ოთხი 
სემესტრი. 
 
პრაქტიკა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტისათვის სასწავლო 
გეგმის სავალდებულო კომპონენტი; სასწავლო პრაქტიკა შეიძლება იყოს როგორც ანაზღაურებადი, 
ასევე ანაზღაურების გარეშე. ეს დამოკიდებულია, დამსაქმებელზე; სტუდენტი შეიძლება აყვანილ 
იქნეს როგორც სტაჟორად, ასევე შტატში, ნახევარ განაკვეთზე. 
 

LGLS403906  იურიდიული პრაქტიკა II 

პრერეკვიზიტი: პრაქტიკამდე სტუდენტს გავლილი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ოთხი 
სემესტრი. 
 

პრაქტიკა არის თავისუფალი უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის სტუდენტისათვის სასწავლო 
გეგმის სავალდებულო კომპონენტი; სასწავლო პრაქტიკა შეიძლება იყოს როგორც ანაზღაურებადი, 
ასევე ანაზღაურების გარეშე. ეს დამოკიდებულია, დამსაქმებელზე; 
სტუდენტი შეიძლება აყვანილ იქნეს როგორც სტაჟორად, ასევე შტატში, ნახევარ განაკვეთზე. 

 

სამართლის ძირითადი განათლება: საბაზისო საგნები 

LGLS103001 სამართლის საფუძვლები 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სამართლის საფუძვლების კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს სამართლის საჭიროების, 
სამართლებრივი წესების სისტემების, სამართლისა და უფლებების და სამართლის ლეგიტიმაციის 
გავრცელებული თეორიების შესახებ. კურსი განიხილავს სახელმწიფოს წარმოშობისა და 
თანამედროვე, ერი სახელმწიფოს ორგანიზაციის სამართლებრივ საფუძვლებს, მმართველობითი 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

სისტემის პრინციპებს, რომელიც განსაზღვრავს სახელისუფლებო სისტემის მოქმედების 
სამართლებრივ ჩარჩოს. საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სამართლის სისტემის ორგანიზაციის 
პრინციპებს.  

კურსი ასევე განიხილავს თანამედროვე სამართლებრივი წესრიგის საფუძველზე საზოგადოებისათვის 
შექმნილ სიკეთეებს: 

• უსაფრთხოებას - რომელიც იქმნება სისხლის სამართლის საფუძველზე;,  

• კერძო სამართალს, როგორც სამართლებრივ ჩარჩოს კერძო მიზნების რეალიზაციისათვის; 

•  კერძო სამართლის საფუძველზე შექმნილ სამართლებრივ ინსტიტუტებსა და პრინციპებს; 

• სახელმწიფოს მიერ საჯარო სიკეთეების უზრუნველყოფის სამართლებრივ ჩარჩოს; 

• ადმინისტრაციული აპარატის მოქმედების სამართლებრივ სისტემასა და პრინციპებს;  

სახელმწიფოთა ურთიერთობის სამართლებრივ წესებსა და პრინციპებს; 

 

LGLS205078 შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში 

პრერეკვიზიტი: სამართლის საფუძვლები 

კურსი ითვალისწინებს სამართლის ფილოსოფიის ძირითადი ცნებების, პრობლემებისა და დებატების 
შესწავლას. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა  ფილოსოფიური პერსპექტივის საჭიროებას 
კონკრეტული სამართლებირივი პრობლემების გადაწყვეტაში. შესაბამისად, თანამედროვე სამართლის 
პრობლემები და მათი ფილოსოფიური გააზრების გზები კურსის ცენტრალურ თემებს ქმნიან. 
სამართალი ყოველთვის მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა ადამიანთა საზოგადოებების ცხოვრებაში, 
კულტურული თუ ცივილიზაციური განსხვავებების მიუხედავად. დასავლური ცივილიზაციისთვის 
კი სამართლით მმართველობა, სამართლებრივი წესრიგის პირობებში მშვიდობიანი თანაცხოვრება 
განმსაზღვრელ ნიშნად ჩამოყალიბდა. თანამედროვე საზოგადოებებში ადამიანთა მშვიდობიანი 
თანაცხოვრება და თანამშრომლობა წარმოუდგენელია სამართლებრივი წესრიგის გარეშე. სამართლის 
და სამართლებრივი წესრიგის ლოგიკა პასუხს გვაძლევს ისეთ მნიშვნელოვან კითხვებზე როგორიცაა 
ადამიანის თავისუფლების ზომა და ხარისხი საზოგადოებასა და სახელმწიფოსთან მიმართებით. რისი 
მიღწევა შეუძლია ადამიანს და როგორ სამართლებრივი წესრიგის ფარგლებში, როგორც 
ინდივიდუალურად ისე კოლექტიური პოლიტიკური მოქმედებით. ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია 
პოლიტიკური იდეალებისა და პოლიტიკური მორალის პრინციპების მიმართება სამართლებრივ 
წესრიგთან. შეიძლება ითქვას, რომ სამართლის როლის გააზრება სოციალური და პოლიტიკური 
თეორიის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხის შესწავლის დღის წესრიგის ნაწილია. შესაბამისად, 
სამართლის ფილოსოფიის თემები სცდება მხოლოდ იურიდიული პროფესიის ვიწრო ინტერესებს და 
საჭიროებებს და თანაბრად საინტერესო და რელევანტურია სოციალური, პოლიტიკური და 
ჰუმანიტარული მეცნიერებებით დაინტერესებული ფართო აუდიტორიისთვის.       

 

LGLS203061 სამართლის მეთოდები 

პრერეკვიზიტი: სამართლის საფუძვლები 

კურსის ფარგლებში სტუდენტი შეისწავლის სამართლებრივი პრობლემების გადაწყვეტის მეთოდებს. 
კურსი შედგენილია სამართლის სტუდენტებისათვის და მიზნად ისახავს სამართლებრივი 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

პრობლემების შესახებ არგუმენტირებულად მსჯელობის და წერის უნარების განვითარებას, იმ 
მეთოდების შესწავლას, რომლებიც ხელს შეუწყობს მომავალ პარქტიკოს იურისტსა თუ მოსამართლეს 
იურიდიული პრობლემების შესახებ მსჯელობის განვითარებაში, იურიდიული არგუმენტების 
მოძიებასა და სტრუქტურირებაში, კანონების შინაარსის გაგებებასა და კანონის სწორ 
ინტერპრეტირებაში. 

 

LGLS104015  სამართლის ისტორია 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სამართლის ისტორია  ისტორიულ - იურიდიული მეცნიერებაა, რომელიც შეისწავლის სახელმწიფოსა 
და სამართლის სტრუქტურების წარმოშობა– განვითარების ისტორიულ პროცესებს. იგი მიზნად 
ისახავს სახელმწიფოსა და სამართლის ფენომენის  განვითარების ისტორიული კანონზომიერების 
გამოვლენასა და შესწავლას. მეცნიერების ეს დარგი საშუალებას იძლევა წარსული გამოცდილებასა და 
თანამედროვე რეალიების გათვალისწინებით განისაზღვროს სახელმწიფოსა და სამართლის 
ინსტიტუტების მომავალი განვითარების გზები.  აქედან გამომდინარე, სამართლის ისტორიის 
შესწავლა მომავალ იურისტებს საშუალებას მისცემს აქტიურად იმოღვაწეონ და თავიანთი წვლილი 
შეიტანონ  საქართველოს, როგორც სამართლებრივი სახელმწიფოს განვითარების საქმეში. შესაბამისად 
კურსში განხილულია არა მარტო  სხვადასხვა ეპოქისა და ქვეყნის სამართლებრივი ძეგლები, არამედ  
ქართული სახელმწიფოს, სამართლის ცალკეული დარგებისა და მისი სტრუქტურების წარმოშობა– 
განვითარების ისტორიულ პროცესებიც. ამავე დროს კურსი მიზნად ისახავს საქართველოს 
სახელმწიფოებრიობისა და სამართლის ფენომენის  განვითარების ისტორიული კანონზომიერების 
გამოვლენასა და შესწავლასაც. თანამედროვე ქართული სამართლებრივი სისტემების ჩამოყალიბების 
ისტორიული პროცესებისა და ქართული სახელმწიფოებრიობის ისტორიის ცოდნა საშუალებას 
იძლევა სამართლებრივი პროცესების განვითარების ანალიზისა, რასაც  პრაქტიკული მნიშვნელობა 
აქვს. 

 

LGLS304039 სამართალი და ეკონომიკა 

პრერეკვიზიტი: ეკონომიკის საფუძვლები ან მიკროეკონომიკა/მაკროეკონომიკა 

კურსი არ არის სამართლის შესახებ ტრადიციული გაგებით. მიუხედავად იმისა, რომ შევეხებით 
სამართლის საკითხებს, კურსის განმავლობაში სტუდენტები, ძირითადად,  შეისწავლიან 
ეკონომიკური მეცნიერების კვლევით მეთოდებს და მათ გამოყენებას სამართლებრივი 
ნორმების/კანონების გაანალიზებისას.  

 

სამართლის ძირითადი განათლება: საჯარო სამართალი 

LGLS104091 შესავალი ადამიანის უფლებათა სამართალში 

პრერეკვიზიტი: სამართლი საფუძვლები 

ადამიანის უფლებები სამართლის მეცნიერების და პრაქტიკის ცენტრალურ საკითხად იქცა. მისი 
ცოდნა სამართლის შესწავლით დაინტერესებული სტუდენტისთვის აუცილებელი მინიმუმია. კურსის 
ფარგლებში სტუდენტები აგეცნობიან ადამიანის უფლებათა წარმოშობის ისტორიულ კონტექსტს და 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

მათ ფილოსოფიურ საფუძვლებს, მათ შინაარსს და კრიტიკული ანალიზის გზით გამოიკვლევენ 
არსებული რეგულაციების რელევანტურობას კონკრეტულ პოლიტიკურ და სოციალურ კონტექსტში. 

 

LGLS205058 ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები 

პრერეკვიზიტი:  სამართლის მეთოდები; შესავალი ადამიანის უფლებების სამართალში 

კურსი მოიცავს სტუდენტებისათვის საქართველოს კონსტიტუციის მეორე თავში მოცემული 
ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების შინაარსისა და მნიშვნელობის სწავლებას. 
კერძოდ იგულისხმება სტუდენტებისათვის შემდეგი საკითხების სწავლება: 

• ადამიანის ძირითად უფლებათა წარმოშობის ისტორია; 
• ადამიანის უფლებათა შესახებ მსოფლიოში შექმნილი პირველი დოკუმენტების 

მიმოხილვა; 
• კონსტიტუციით უზრუნველყოფილი ადამიანის ძირითადი უფლებების, როგორც ხალხისა 

და სახელმწიფო ხელისუფლების შემზღუდავი უშუალოდ მოქმედი სამართლის შესწავლა; 
• ძირითადი უფლებების ცნება და კატეგორიები, მათი გამოყენების უფლებამოსილების 

მქონე ფიზიკური პირები, 
• ყოველი კონკტრეტული ძირითადი უფლების ცნება, შინაარსი, მის მიერ დაცული სფერო, 

შესაძლებელი შეზღუდვის ფარგლებში და ამ შეზღუდვის კონსტიტუციურ-
სამართლებრივი საფუძვლები. 

 

LGLS204093 საკონსტიტუციო სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა 1 

პრერეკვიზიტი: სამართლის მეთოდები; სამართლის საფუძვლები 

კურსი ეთმობა საკონსტიტუციო სამართლისა და  კონსტიტუციური თეორიის მთავარი ცნებების და იმ 
ძირითადი პრინციპების სიღრმისეულ შესწავლას, რომლებიც საფუძვლად უდევს კონსტიტუციურ 
სახელისუფლებო წესრიგს. კურსის განმავლობაში შეისწავლება ის კონცეპტუალური და თეორიული 
ჩარჩო, რომელსაც ემყარება ხელისუფლების კონსტიტუციური მოწყობა და სახელისუფლებო 
ინსტიტუტების ორგანიზაცია. კერძოდ, დემოკრატიის, ხელისუფლების დანაწილებისა და სამართლის 
უზენაესობის(სამართლებრივი სახელმწიფოს) პრინციპები და მათი ინსტიტუციური განხორციელების 
ნაირსახეობები.  შედარებითი და დისციპლინათაშორისი ანალიზის (განსაკუთრებით შედარებითი 
პოლიტიკური მეცნიერების რესურსების) გამოყენებით კურსის განმავლობაში სტუდენტები 
გაანალიზებენ კონსტიტუციურ დემოკრატიებში გავრცელებულ მმართველობის ფორმებს, 
კრიტიკულად შეაფასებენ მათ როგორც კონსტიტუციონალიზმის ძირითად ნორმატიულ 
პრინციპებთან მიმართებით, ასევე მათი ფარდობითი ეფექტურობის მიხედვით, რაც საშუალებას 
მისცემს სტუდენტებს უფრო ღრმად და კრიტიკულად გაიაზრონ საქართველოს კონსტიტუციით 
გათვალისწინებული მმართველობის ფორმა და პოლიტიკური ხელისუფლების ინსტიტუტები და 
იმსჯელონ მათ შესაძლო გაუმჯობესებაზე და ინოვაციაზე. კურსის განმავლობაში შედარებითი და 
თეორიული რესურსების გამოყენებით სიღრმისეულად შეისწავლება ხელისუფლების პოლიტიკური 
ინსტიტუტები (პარლამენტი, მთავრობა, პრეზიდენტი), მათი ურთიერთმიმართება და 
ურთიერთმოქმედება, საგანგებო და საომარი მდგომარეობის კონსტიტუციური რეჟიმი. 

 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

LGLS204098 საკონსტიტუციო სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა II 

პრერეკვიზიტი: საკონსტიტუციო სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა I 

წინამდებარე კურსი არის საკონსტიტუციო სამართალი-სახელმწიფო მოწყობა I- ის გაგრძელება და  
ეთმობა საკონსტიტუციო სამართლის ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს როგორიცაა: საგარეო 
ურთიერთობების წარმართვის უფლებამოსილების კონსტიტუციური რეგლამენტაცია, 
დემოკრატიული პროცესის (არჩევნები, პოლიტიკური პარტიები) კონსტიტუციურ-სამართლებრივი 
რეგულირება, სასამართლო ხელისუფლებისა და საკონსტიტუციო კონტროლის, ასევე სახელმწიფო 
ბიუჯეტის, ფისკალური და მონეტარული პოლიტიკის კონსტიტუციური საფუძვლები და 
კონსტიტუციური მოწესრიგება, ხელისუფლების ვერტიკალური დანაწილების ძირითადი პრინციპები 
და ინსტიტუციური ფორმები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანიზაცია და პრინციპები.       

 

LGLS305024 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი 

პრერეკვიზიტი: საკონსტიტუციო სამართალი – სახელმწიფო მოწყობა II;  ადამიანის 
ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; ვალდებულებითი სამართალი. ზოგადი 
ნაწილი.  

ადმინისტრაციული სახელმწიფოს განვითარების შედეგად, სახელმწიფო, საზოგადოებრივი 
ცხოვრების სულ უფრო მეტ სფეროში ახორციელებს საქმიანობას. ადმინისტრაციული სამართალი, 
კანონის უზენაესობის ფუძემდებლურ პრინციპზე დაყრდნობით, ახორციელებს ადმინისტრაციული 
სახელმწიფოს სამართლებრივ კონტოლს. ადმინისტრაციული ორგანო, სახელმწიფო ხელისუფლების 
ორგანოებიდან  მოქალაქესთან ყველაზე მჭიდრო შეხებაშია, შესაბამისად დიდია ადამიანის 
უფლებათა უგულებელყოფის რისკიც. ამრიგად, ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპებისა და 
ნორმების, ადმინისტრაციული სახელმწიფოს მუშაობის სიღრმისეული გააზრება, სამართლებრივი 
განათლებისა და განსაკუთრებით საჯარო სამართლის სწავლების ერთ-ერთ საკვანძო ნაწილად 
შეიძლება ჩაითვალოს. აღნიშნული კურსიც ამ ზოგადი მიზნის მიხედვითაა შედგენილი. 

 

LGLS304098  ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი 

პრერეკვიზიტი: ადმინისტრაციული სამართალი 

ზოგადად, ნებისმიერი დარგის საპროცესო სამართალი, სტუდენტებისთვის, უფრო ნალებად 
საინტერესოა, ვიდრე სამართლის იგივე დარგის მატერიალური ნაწილი, მაგრამ საპროცესო 
სამართლის  გარეშე საუკეთესო მატერიალურ სამართალსაც კი  ,,მოკლე ფეხები“ აქვს და ,,შორს ვერ 
წავა“, ანუ საპროცესო სამართალი წარმოადგენს ერთ ერთ მექანიზმს, მატერიალური სამართლის 
აღსასრულებლად, უფრო ზუსტად საშუალებას იმისა, რომ ადმინისტრაციული ურთიერთობა 
პრაქტიკულად აღსრულდეს უმაღლეს, სასამართლო ინსტანციაში (ამ გაგებით საპროცესო სამართალი, 
პრაქტიკულ, გნებავთ ყოველდღიურ, სამართალადაც კი შეგვიძლია განვიხილოთ). 
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი არის ადმინისტრაციული სამართლის ის დარგი, 
რომელიც გამოიყენება სასამართლოში, არსად სხვაგან და მისი მიზანია, უზრუნველყოს სამართლიანი 
,,ბრძოლის“ უზრუნველყოფა ადმინისტრაციული პროცესის მონაწილეებს შორის, ადმინისტრაციული 
სამართალ ურთიერთობის ფინალში, ანუ სასამართლოში. როგორც მიხვდით ადმინისტრაციული 
საპროცესო კანონმდებლობა განსაზღვრავს ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში საქმის 
განხილვის და გადაწყვეტის წესს, ამ პროცესში მხარეთა, მოსამართლეთა, მესამე პირთა და ა.შ. ქცევის 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

წესს და ისევე, როგორც მატერიალური ადმინისტრაციული სამართალი, საპროცესო 
ადმინისტრაციული სამართალიც სარგებლობს თავისი ,,კოლეგის“ სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის ,,დახმარებით“. 

 

LGLS204027 საერთაშორისო საჯარო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: შესავალი ადამიანის უფლებათა სამართალში; საკონსტიტუციო 
სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა I 

კურსის საგანს წარმოადგენს საერთაშორისო საჯარო სამართალი, ანუ ნორმათა ის სამართლებრივი 
სისტემა, რომელიც ძირითადად არეგულირებს ურთიერთობებს სახელმწიფოთა შორის. დღეისათვის 
საერთაშორისო სამართლის როლი, რეგულირების სფერო და ფუნქციები განუხრელად იზრდება, რაც 
იწვევს სამართლის ამ დარგის მუდმივ განვითარებას. ამასთანავე არსებობს ეჭვები წარმოადგენს თუ 
არა საერთაშორისო საჯარო სამართალი რეალურად სავალდებულო ნორმათა სისტემას თუ ის 
ექვემდებარება რიგ სახელმწიფოთა ინტერესებს და საერთაშორისო პოლიტიკურ პროცესებს.  
შესაბამისად, კურსი შეისწავლის საერთაშორისო საჯარო სამართლის არსს და ბუნებას, სუბიექტებს, 
სამართლებრივ წყაროებს, სამართლებრივ ნორმათა მოქმედებისა და ასრულების საკითხებს. გარდა ამ 
ზოგადი ხასიათის კონცეპტულური საკითხებისა კურსი მოიცავს საერთაშორისო საჯარო სამართლის 
რიგ სპეციფიკურ მიმართულებებს, რომლებიც დღეისათვის აქტუალურია თანამედროვე პროცესებისა 
და საქართველოს კონტექსტის გათვალისწინებით. 

 

LGLS404069  ევროპის კავშირის სამართალი 

პრერეკვიზიტი: ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები; 
ადმინისტრაციული სამართალი; საკონსტიტუციო სამართალი - სახელმწიფო მოწყობა II 

ევროკავშირის სამართალი არის დინამიურად განვითარებადი და უნიკალური ხასიათის სამართალი. 
მისი სათანადოდ გააზრების გარეშე შეუძლებელია ევროკავშირის, როგორც ინსტიტუტის, აღქმა და 
გაგება.  

ქართველი იურისტებისთვის ევროკავშირის სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების ცოდნა 
აუცილებელია რამდენიმე მიზეზის გამო. ესენია: 

- საქართველოს თანამშრომლობა ევროკავშირთან და ადგილობრივი კანონმდებლობის 
დაახლოების პროცესი ევროკავშირის სამართალთან (საკმაოდ ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა 
სწორედ ამ პროცესის ფარგლებში განხორციელდა, მაგალითად, პერსონალური მონაცემების 
დაცვის შესახებ კანონმდებლობის რეფორმა); 

- ასოცირების ხელშეკრულების გაფორმება 2014 წელს; გ 
- ვიზის ფასილიტაციისა და რეინტეგრაციის პროცესის მიმდინარეობა; 
- საერთაშორისო კარიერისთვის, როგორც კერძო, ასევე, საჯარო სამართალში ევროკავშირის 

სამართლის საბაზისო ცოდნის აუცილებლობა. 
 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

სამართლის ძირითადი განათლება: სისხლის სამართალი 

LGLS204017  სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი I 

პრერეკვიზიტი: სამართლის საფუძვლები 

მოცემული საგნის სასწავლო კურსის პირველი მონაკვეთი მოიცავს სისხლის სამართლის, როგორც 
სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის, არსსა და მის დამფუძნებელ ძირითად პრინციპებს, 
აგრეთვე სისხლის სამართლის ძირითადი კატეგორიების შინაარსს, როგორიცაა : სისხლის სამართლის 
კანონი; სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა და მისი საფუძველი; დანაშაული და მისი 
ელემენტები; ქმედების შემადგენლობა; ქმედების მართლსაწინააღმდეგობა; ბრალი; დანაშაულის 
ობიექტი და სუბიექტი; ქმედების შემადგენლობის ობიექტური მხარე და მისი ელემენტები; 
მიზეზობრივი კავშირი სისხლის სამართალში; ქმედების შემადგენლობის სუბიექტური მხარე; 
მართლსაწინააღმდეგო ქმედება როგორც დანაშაული. თანამდევი შედეგითY კვალიფიცირებული 
დელიქტები; გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულის ბუნება; თვითიმედოვნება და 
დაუდევრობა როგორც გაუფრთხილებლობის ფორმები. გარდა ამისა, სასწავლო კურსი გულისხმობს 
ასევე შემდეგი ძირითადი სისხლისსამართლებრივი ინსტიტუტების განხილვას, როგორიცაა: 
განზრახი დანაშაულის განვითარების სტადიები; დამთავრებული დანაშაული; დანაშაულის 
მომზადება; დანაშაულის მცდელობა; ნებაყოფილობით ხელის აღება დანაშაულზე. 

 

LGLS204023  სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი II 

პრერეკვიზიტი: სისხლის სამართალი - ზოგადი ნაწილი I 

აღნიშნული საგნის სასწავლო კურსის მეორე მონაკვეთი მოიცავს: დანაშაულის ამსრულებლობის 
სხვადასხვა ფორმების, დანაშაულში თანამონაწილეობის ფორმებისა და სახეების, დანაშაულთან 
შემხებლობის, ჯგუფური დანაშაულის სახეების, ერთიანი დანაშაულისა და დანაშაულის სიმრავლის,  
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი (მართლსაწინააღმდეგობისა და 
ბრალის გამომრიცხველი) გარემოებების თეორიულ და პრაქტიკულ სწავლებას. გარდა ამისა, 
აღნიშნული კურსი მოიცავს აგრეთვე, მოძღვრებას სისხლისსამართლებრივი სასჯელის შესახებ, 
რომელშიც, თავის მხრივ, გათვალისწინებულია შემდეგი თეორიული და საკანონმდებლო საკითხები: 
სასჯელის ინსტიტუტის წარმოშობისა და განვითარების მოკლე ისტორია; დანაშაულისა და სასჯელის 
კატეგორიების ურთიერთმიმართება; სასჯელის თეორიები უცხოურ სისხლის სამართალში; სასჯელის 
ცნება და მიზნები თანამედროვე ქართული სისხლის სამართლის თეორიისა და კანონმდებლობის 
მიხედვით; სისხლისსამართლებრივი იძულების ღონისძიების ორკვალიანი სისტემა – სასჯელი და 
სოციალური დაცვის ღონისძიება; სასჯელთა სისტემა და სასჯელის სახეები საქართველოს მოქმედი 
სისხლის სამართლის კანონმდებლობის მიხედვით; სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები და 
ძირითადი წესები; პირობითი მსჯავრის არსი, მისი გამოყენების საფუძვლები და ფარგლები; 
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება; სასჯელისაგან გათავისუფლება 
და ნასამართლობის გაქარწყლება; არასრულწლოვნის სისხლისსამართლებრივი პასუხისგმებლობა; 
იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებები. 

 

 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

LGLS304023 სისხლის სამართალი - კერძო ნაწილი I 

პრერეკვიზიტი: ს ი ს ხ ლ ი ს  ს ა მ ა რ თ ლ ი ს  ზ ო გ ა დ ი  ნ ა წ ი ლ ი  I ,  I I  
 

აღნიშნული საგნის სასწავლო კურსის პირველი მონაკვეთი მოიცავს საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილით გათვალისწინებული კონკრეტული დანაშაულებისა 
და ამ დანაშაულებისათვის კანონით დაწესებულ სასჯელთა ძირითადი 
სისხლისსამართლებრივი საკითხების თეორიულ ანალიზსა და პრაქტიკულ სწავლებას. 
აღნიშნული სასწავლო კურსით განხილული იქნება შემდეგი ძირითადი თემები: 
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ; დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ; ადამიანის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემქმნელი დანაშაულები; დანაშაული 
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ; დანაშაული ოჯახისა და 
არასრულწლოვანის წინააღმდეგ; დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ; დანაშაული 
სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ; დანაშაულები ფულად-
საკრედიტო სისტემისა და საფინანსო საქმიანობის სფეროში; დანაშაული საზოგადოებრივი 
უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ, რომლებშიც ასახულია საქართველოს სისხლის 
სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის სამ კარად გაერთიანებული დანაშაულები და მათი 
ჩადენისათვის გათვალისწინებული სასჯელები. 
 

LGLS304031 სისხლის სამართალი - კერძო ნაწილი II 

პრერეკვიზიტი: სისხლის სამართალი - კერძო ნაწილი I 

აღნიშნული საგნის სასწავლო კურსის მეორე მონაკვეთი მოიცავს კონკრეტულ დანაშაულებთან და ამ 
დანაშაულთათვის კანონით დაწესებულ სასჯელებთან დაკავშირებული ძირითადი 
სისხლისსამართლებრივი საკითხების თეორიულ ანალიზსა და პრაქტიკულ სწავლებას, რომლის 
დროსაც  განხილულ იქნება შემდეგი ძირითადი თემები: საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის 
წინააღმდეგ მიმართული ცალკეული დანაშაულები, როგორიცაა: სატრანსპორტო დანაშაული და 
კიბერდანაშაული; გარდა ამისა, განხილულ იქნება შემდეგი დანაშაულები: გარემოს დაცვისა და 
ბუნებრივი რესურსების ხელმყოფი დანაშაულები; სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული ისეთი 
დანაშაულები, როგორიცაა: საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების ხელმყოფი 
დანაშაულები; ტერორისტული დანაშაულები; სამოხელეო დანაშაული და მმართველობის წესის 
წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული. გარდა ამისა, განხილულ იქნება აგრეთვე სასამართლო 
ხელისუფლების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, კერძოდ, დანაშაულები მიმართული: 
სასამართლო ორგანოების საქმიანობის წინააღმდეგ; მტკიცებულების მოპოვების საპროცესო წესის 
წინააღმდეგ; დანაშაულის დროულად  აღკვეთისა და გახსნის წინააღმდეგ, ასევე სასამართლო აქტების 
აღსრულების წინააღმდეგ. დასასრულს განხილული იქნება სამხედრო სამსახურის სფეროში 
დადგეგნილი წესების ხელმყოფი დანაშაულები და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული 
დანაშაულები. 

LGLS305116 სისხლის სამართლის პროცესი 

პრერეკვიზიტი: სისხლის სამართლის პროცესი;  საკონსტიტუციო სამართალი-
სახელმწიფო მოწყობა II;   ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;   



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

აღნიშნული საგნის სასწავლო კურსი მოიცავს ლექციებსა და სემინარებს სისხლის სამართლის 
პროცესის თეორიული და პრაქტიკული სწავლების კუთხით. კურსის მანძილზე სტუდენტები 
დეტალურად შეისწავლიან სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპებს, პროცესის მონაწილეთა 
უფლება-მოვალეობებს, მათ უფლებას მოიპოვონ და წასამართლოს წარუდგინონ მტკიცებულებები, 
სასამართლოს ფუნქციებს.  კურსი შექმნილია სტუდენტებისათვის, რომელთაც აინტერესებს სისხლის 
სამართლის პროცესი, მისი განვითარების ისტორია და მასთან დაკავშირებული საპროცესო ნორმები. 

 

სამართლის ძირითადი განათლება: კერძო და ბიზნესის სამართალი 

 

LGLS104014 შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

სასწავლო კურსის პროგრამა რამდენიმე კომპონენტისგან შედგება და ეთმობა კერძო სამართლის ისეთ 
მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიებცაა: (ა) სამოქალაქო სამართლის ცნება, მიზანი, სისტემა, 
მეთოდები, წყაროები და მათი იერარქია, ფუნქციები და პრინციპები; სამოქალაქო სამართლის 
ნორმათა გამოყენება და განმარტება; (ბ) სამოქალაქო სამართლის ადგილი სამართლის სისტემაში; 
კერძო და საჯარო სამართლის გამიჯვნა; ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები და 
სამოქალაქო სამართალი (კერძო სამართლის „კონსტიტუციონალიზაცია“); (გ) სამოქალაქო სამართლის 
უნიფიკაციის და ჰარმონიზაციის ტენდენციები (გ) სამოქალაქო სამართლის სუბიექტები - პირები 
სამოქალაქო სამართალში:  ფიზიკური პირები, უფლებაუნარიანობა, ქმედუნარიანობა, პირადი 
არაქონებრივი უფლებები, უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება, გარდაცვლილად გამოცხადება, 
სამოქალაქო აქტების რეგისტრაცია; იურიდიული პირის ცნება და სახეები, იურიდიული პირის 
უფლებაუნარიანობა და ქმედუნარიანობა, არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები, 
მათი რეგისტრაცია; (დ) სამოქალაქო სამართლის ობიექტები, მათი სახეები; (ე) გარიგების ცნება და 
მნიშნელობა, გარიგების სახეები, წარმომადგენლობა გარიგებებში, გარიგების ბათილობა და მისი 
წინაპირობები; (ვ) ვადები სამოქალაქო სამართალში.  

 

LGLS205021 ვალდებულებითი სამართალი - ზოგადი ნაწილი 

პრერეკვიზიტი: სამართლის მეთოდები; შესავალი სამოქალაქო სამართალში ან 
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, 

სასწავლო  კურსის    ფარგლებში ისწავლება   ვალდებლებითი სამართლის ზოგადი პრინციპები. 
კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან ვალდებულებითი სამართლის ზოგად თეორიულ 
საკითხებს, ვალდებულებითი სამართლის ნორმებს და მათ პრაქტიკაში გამოყენებას. 

 

 

 

 

LGLS104092 სანივთო სამართალი 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

პრერეკვიზიტი: სამართლის მეთოდები; შესავალი სამოქალაქო სამართალში 

კურსი მოიცავს სტუდენტებისათვის სანივთო (ქონებრივი) სამართლის სწავლებას, რაც გულისხმობს 
სტუდენტებისათვის ნორმატიული მასალის - სამოქალაქო კოდექსში (განსაკუთრებით სამოქალაქო 
კოდექსის მეორე წიგნში) და სხვა დარგობრივ ნორმატიულ აქტებში თავმოყრილი ნორმების, 
აგრეთვე დოქტრინისა და სასამართლო პრაქტიკის სწავლებას. 

 

LGLS205095 სახელშეკრულებო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სანივთო სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი - ზოგადი ნაწილი; 
საკონსტიტუციო სამართალი სახელმწიფო მოწყობა I 

სასწავლო კურსის ფარგლებში ისწავლება სახელშეკრულებო სამართალი. კურსი გულისხმობს 
ქართული კანონმდებლობის (სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი ნაწილის) სწავლებას, მისი ევროპული 
ქვეყნების (ძირითადად გერმანია) და საერთაშორისო უნიფიცირებული აქტების შედარების 
საფუძველზე. სასწავლო კურსის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი დოქტრინისა და სასამართლო 
პრაქტიკის ანალიზი. 

 

 

LGLS305099 კანინისმიერი ვალდებულებითი სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სანივთო სამართალი;  ვალდებულებითი სამართალი - ზოგადი ნაწილი 

საწავლო კურსის ფარგლებში ისწავლება კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართლის ძირითადი 
ინსტიტუტები, როგორიცაა დელიქტი, დავალდების გარეშე სხვისი საქმეების წარმოება და 
უსაფუძვლო გამდიდრება. კურსი გულისხმობს ქართული კანონმდებლობის (სამოქალაქო კოდექსის 
შესაბამისი ნაწილის) სწავლებას, ევროპული ქვეყნების (ძირითადად გერმანია, საფრანგეთი, ინგლისი) 
ანალოგიურ ინსტიტუტებთან და საერთაშორისო უნიფიცირებულ აქტებთან (DCFR) შედარების 
საფუძველზე. სასწავლო კურსის ფარგლებში მოხდება შესაბამისი დოქტრინისა და სასამართლო 
პრაქტიკის ანალიზი. 

 

LGLS304033  საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სანივთო სამართალი; ვალდებულებითი სამართალი - ზოგადი ნაწილი 

საოჯახო და მემკვიდრების სამართლის კურსი დაყოფილია ორ თემატურ ნაწილად, კერძოდ, ის 
მოიცავს საოჯახო სამართალსა და მემკვიდრეობის სამართალს. კურსის ფარგლებში შეისწავლება 
სამართლის ორივე დარგის საკანონმდებლო მოწესრიგება, სასამართლო პრაქტიკა სადავო 
საკითხებთან მიმართებაში და სამეცნიერო სფეროში მოღვაწე და პრაქტიკოს იურისტთა მოსაზრებები. 

 

 

 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

LGLS304028  სამეწარმეო სამართალი 

პრერეკვიზიტი:  სახელშეკრულებო სამართალი 

სასწავლო კურსი სფარგლებში ისწავლება სამეწარმეო და საკორპორაციო სამართლის საკითხები. 
მიუხედავად იმისა რომ კურსი ძირითადად ეძღვნება ქართულ სამეწარმეო სამართალს, სწავლების 
ფარგლებში ასევე გამოყენებულ იქნება შედარებით-სამართლებრივი განხილვის მეთოდი, ქართული 
სამართლის უკეთ ათვისების მიზნით. კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან 
საკორპორაციო და სამეწარმეო სამართლის პრობლემებს როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული 
კუთხით, გაეცნობიან შესაბამის ქართულ და საზღვარგარეთის ქვეყნების (აშშ, ევროპა) სამართალს 
და სამოსამართლო პრაქტიკას, შეისწავლიან ქართული სამეწარმეო სამართლის ნორმების 
პრაქტიკაში გამოყენებას. 

 

LGL404954 შედარებითი სამეწარმეო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სამეწამრო სამართალი 

სასწავლოკურსისფარგლებშიისწავლებასაკორპორაციო სამართლის საკითხები  შედარებით-
სამართლებრივი განხილვის მეთოდისგამოყენებით. კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან 
საკორპორაციო სამართლის ზოგადსაკორპორაციო სამართლის პრობლემებს როგორც თეორიული 
ასევე პრაქტიკული მხრიდან, გაეცნობიან შესაბამის ქართულ და საზღვარგარეთის ქვეყნების (აშშ, 
ევროპა) სამეცნიერო მოსაზრებებს და სამოსამართლო სამართალს ასევე ქართული საკორპორაციო 
სამართლის ნორმების პრაქტიკაში გამოყენებას. 

 

LGLS304046  საერთაშორისო კერძო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სახელშეკრულებო სამართალი 

საერთაშორისო კერძო სამართალი (ინგლისურად: Conflict of Laws/Private International Law; 
გერმანულად: Internationales Privatrecht (IPR)) განსაზღვრავს თუ რომელი სამართლებრივი წესრიგი 
გამოიყენება უცხო ქვეყნის სამართალთან დაკავშირებული საქმის ფაქტობრივი გარემოებების 
არსებობისას. აღნიშნული დარგის ცოდნა მნიშვნელოვანია საერთაშორისო დონეზე მომუშავე 
პრაქტიკოსი იურისტებისათვის, იქნება იგი საერთაშორისო გარიგებების მომზადებითთ დაკავებული 
თუ საერთაშორისო დავებში ჩართული.  აღნიშნულლი სფეროდან მაგალითის სახით შეიძლება 
მოყვანილ იქნეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულება დადებულია ერთ ქვეყანაში მაგრამ 
მისი შესრულება უნდა მოხდეს მეორეში; ზიანის გამომწვევი მოქმედების ჩადენა მოხდა ერთ ქვეყანაში 
მაგრამ ზიანი დადგა მეორე ქვეყანაში; მამკვიდრებლის მიერ დატოვებული სამკვიდრო უძრავ–
მოძრავი ქონება რამდენიმე ქვეყანაშია; შვილად აყვანას ან განქორწინებას კავშირი აქვს რამდენიმე 
ქვეყანაში მცხოვრებ პირებთან და ა.შ.  საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო სამართლის 
რეგულირების სფეროდან მაგალითის სახით შეიძლება მოყვანილ იქნეს ისეთი შემთხვევები, როდესაც 
მაგალითად იტალიური და ქართული კომპანიის მიერ ხელშეკრულება დადებულია ერთ ქვეყანაში 
მაგრამ მისი შესრულება უნდა მოხდეს მეორეში; აღნიშნული ხელშეკრულება დაირღვა იტალიური 
მხარის მხრიდან და ქართულ მხარეს აინტერესებს რომელ ქვეყანაში იქნება სარჩელის შეტანა უპრიანი. 
ამისათვის მან უნდა გაითვალისწინოს უცხო ქვეყნის საერთაშორისო სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის ნორმები და მათი მიმართება შესაბამის ქართულ ნორმებთან, რათა საბოლოო ჯამში 
მოგებული სასამართლო გადაწყვეტილების ცნობა და აღსრულება არ გაუჭირდეს შესაბამის ქვეყანაში. 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

საერთაშორისო კერძო სამართალსა და საერთაშორისო სამოქალაქო პროცესს შორის არსებობს 
მნიშვნელოვანი შინაარსობრივი გადაკვეთები, რომელთაც როგორც თეორიული ასევე პრაქტიკული 
კუთხით არსებითი მნიშვნელობა აქვს.   აღნიშნულ სფეროსთან ქართველ იურისტებსაც უწევთ უკვე 
შეხება; საინტერესო სასამართლო პრაქტიკა აქვს საქართველოს უზენაეს სასამართლოს უცხო ქვეყნის 
სასამართლოთა გადაწყვეტილებების ცნობისა და აღსრულების საკითხებზე; შესაბამისად, აღნიშნული 
კურსი მიეძღვნება იმ ძირითადი ტენდენციების გაცნობასა და შესაბამისი ნორმატიული ბაზის 
ათვისებას, რომელიც საჭიროა საერთაშორისო კონტექსტში საქმიანობის სურვილის მქონე ქართველი 
იურისტებისათვის. საერთაშრისო კერძო სამართლის კონტექსტში კურსის მსვლელობისას ძირითადი 
აქცენტი გაკეთებული იქნება საქართველოს საერთაშორისო კერძო სამართლის შესწავლაზე რომი 1 და 
რომი 2 რეგულაციების, გერმანიის კოლიზიური სამართალის (EGBGB), შვეიცარიის საერთაშორისო 
კერძო სამართლისა (IPRG) და აშშ–ს საერთაშორისო კერძო სამართლის ძირითადი პრინციპების 
შედარებით–სამართლებრივი ანალიზის ფონზე.  

 

LGLS304041 ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 

პრერეკვიზიტი:  სამართლის მეთოდები; სახელშეკრულებო სამართალი; 
ადმინისტრაციული სამართალი; 

ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი წარმოადგენს სამართლის დარგს, რომელიც 
არეგულირებს ინტელქტუალურ საკუთრებაზე უფლებების წარმოშობის, გამოყენებასა და დაცვასთან 
დაკავშირებულ ურთიერთობებს. კერძოდ, საგანი მოიცავს გამოგონებების, კომერციული 
აღნიშნვნების, საავტორო უფლებების და ინტელექტუალური საკუთრების სხვა ობიექტების 
სამართლებრივი სტატუსის,  სარგებლობისა და მათი კომპანიის აქტივების  სახით გამოყენებასთან 
დაკავშირებულ პრობლემატიკას. სასწავლო კურსში გამოიყენება შედარებითი სამართლის 
(კომპარატივისტიკის) საფუძვლები, რაც სტუდენტებს საშუალებას მისცემს პრაქტიკულ ასპექტში 
შეძლოს სამართლის ამ დარგში არსებული სხვადასხვა ქვეყნების სამართლებრივი პრობლემების 
ურთიერთშედარება. 

 

LGLS305030 სამოქალაქო სამართლის პროცესი 

პრერეკვიზიტი: სახელშეკრულებო სამართალი 

სამოქალაქო საპროცესო სამართლის საგანი. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, როგორც მეცნიერება 
და როგორც სასწავლო დისციპლინა. სამოქალაქო პროცესის მიზანი და ამოცანები. სამოქალაქო 
საპროცესო სამართლის სიტემა. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის პრინციპის ცნება, სისტემა და 
სახეები. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის წყაროს ცნება და მნიშვნელობა. სამოქალაქო საპროცესო 
სამართლის ნორმათა გამოყენება და განმარტება. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ნორმათა 
მოქმედება დროში, სივრცეში და პირთა მიმართ. სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივი 
ურთიერთობის ცნება და თავისებურებანი. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის სუბიექტის ცნება და 
ზოგადი დახასიათება. სამოქალაქო საქმეთა განმხილველი სასამართლოები. მხარის ცნება და როლი 
სამოქალაქო პროცესში. მხარეთა საპროცესო უფლებები და მოვალეობები. განმცხადებლები 
სამოქალაქო პროცესში. მესამე პირი სამოქალაქო პროცესში: ცნება და მისი სახეები. მოწმე, ექსპერტი, 
სპეციალისტი, თარჯიმანი სამოქალაქო პროცესში. წარმომადგენლობის ცნება და მიზანი სამოქალაქო 
პროცესში. მტკიცებულების და მტკიცების ცნება. მტკიცებულებათა სახეები. სასამართლოში 
სამოქალაქო საქმის განხილვის საერთო პირობები. სამოქალაქო საქმეთა უწყებრივი ქვემდებარეობა და 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

განსჯადობა სასამართლოში. პროცესის ხარჯები და სასამართლო ჯარიმები. საპროცესო 
უზრუნველყოფა. საპროცესო ვადები. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სასარჩელო წარმოების წესით. 
სარჩელის ცნება, მისი ელემენტები და სახეები. სარჩელის წარდგენა და სამოქალაქო საქმის აღძვრა 
სასამართლოში. სარჩელის უმოძრაოდ დატოვება და სარჩელის მიღებაზე უარის თქმა. შეგებებული 
სარჩელი. სარჩელის უზრუნველყოფა. საქმის მომზადება სასამართლოს მთავარ სხდომაზე 
განსახილველად. საქმის განხილვა სასამართლოს მთავარ სხდომაზე. სასამართლოს მიერ საქმის 
განხილვის დამთავრება. საქმის წარმოების შეჩერება. სასამართლო გადაწყვეტილების ცნება და 
სახეები. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.  სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლა. 
დაუყონებლივ აღსასრულებელი გადაწყვეტილებები. პირველი ინსტანციის სასამართლოს განჩინება. 
სამოქალაქო საქმეთა განხილვა გამარტივებული წესით. სასამართლო გადაწყვეტილებათა გასაჩივრება. 
კერძო საჩივარი. სააპელაციო საჩივარი. საკასაციო საჩივარი. კანონიერ ძალაში შესული 
გადაწყვეტილების გასაჩივრება. სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულება. სააღსრულებო 
წარმოების ძირითადი ელემენტები. 

 

LGLS404114  საგადასახადო სამართალი I 

პრერეკვიზიტი: სახელშეკრულებო სამართალი; კანონისმიერი ვალდებულებითი 
სამართალი; სამეწარმეო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი 

საქართველოს საგადასახადო სამართლის კურსის ფარგლებში, ლექცია-სემინარების ფორმატში, 
მოხდება საქართველოს საგადასახადო სამართლის ძირითადი ასპექტების სწავლება. შესაბამისად, 
კურსის განმავლობაში სტუდენტები შეისწავლიან საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 
(შემდგომში - „საგადასახადო კოდექსი“ ან „სსკ“), როგორც ზოგად, ისე კერძო ნაწილების და ასევე  
საგადასახადო კანონმდებლობის სხვა მარეგულირებელი აქტების მთავარ დებულებებს. ზოგადად 
სრული ერთწლიანი კურსი ორიენტირებული იქნება საგადასახადო კანონმდებლობის პრაქტიკული 
ცოდნის შეძენაზე. აქედან გამომდინარე, კურსის განმავლობაში მოხდება საქართველოში მოქმედი 
თითოეული გადასახადის (საშემოსავლო, მოგების, დამატებული ღირებულების, აქციზის, იმპორტის 
და ქონების გადასახადების) მარეგულირებელი ძირითადი ნორმების შესწავლა. თითოეულ 
გადასახადთან მიმართებაში დეტალურად იქნება განხილული ისეთი ასპექტები, როგორიცაა: 
გადასახადის გადამხდელი, დაბეგვრის ობიექტი, გადასახადის ადმინისტრირება.  
სასწავლო მასალის მოცულობიდან გამომდინარე, კურსის სწავლება ხდება ორი სემესტრის 
განმავლობაში. თუ როგორ არის გადანაწილებული ერთწლიანი კურსის სასწავლო მასალა ორ 
სემესტრზე, აღწერილია სილაბუსში: საგადასახადო სამართალი I (წინამდებარე სილაბუსი) და 
საგადასახადო სამართალი II.   კურსი ორიენტირებული იქნება სტუდენტების მიერ საგადასახადო 
სამართლის კონკრეტული კაზუსების ამოხსნისათვის საჭირო ცოდნის დაუფლებასა და უნარების 
შეძენა-განვითარებაზე. შესაბამისად, საგადასახადო სამართლის თეორია ცალკე შესწავლის საგანი არ 
იქნება.კურსის პირველი ნაწილის განმავლობაში, რომელიც ისწავლება პირველი სემესტრში, 
სტუდენტების შეისწავლიან საშემოსავლო, მოგების და ქონების გადასახადების მარეგულირებელ 
ძირითად ნორმებს. განსაკუთრებული  ყურადღება დაეთმობა სამ ძირითად საკითხს: გადასახადის 
გადამხდელი, დაბეგვრის ობიექტი, გადასახადის ადმინისტრირება.  
 

LGLS404101 საგადასახადო სამართალი II 

პრერეკვიზიტი: საგადასახადო სამართალი I 

კურსის მეორე ნაწილის განმავლობაში, რომელიც ისწავლება მეორე სემესტრში, სტუდენტების 
შეისწავლიან დამატებული ღირებულების, აქციზის და იმპორტის გადასახადების მარეგულირებელ 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

ძირითად ნორმებს. განსაკუთრებული  ყურადღება დაეთმობა სამ ძირითად საკითხს: გადასახადის 
გადამხდელი, დაბეგვრის ობიექტი, გადასახადის ადმინისტრირება.  
საგადასახადო სამართლის მეორე სემესტრის ფარგლებში ასევე მოხდება შემდეგი საკითხების 
შესწავლა: გადასახადის გადამხდელის სამართლებრივი დაცვა; საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე 
საქონლის გადაადგილება; საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა, 
საგადასახადო კონტროლი, საგადასახადო სამართალდარღვევა და პასუხისმგებლობა, საგადასახადო 
დავა.  
 

სამართლის ძირითადი განათლება: პროფესიული უნარების განვითარება 

 

LGLS203094  სამართლებრივი წერა I 

პრერეკვიზიტი: სამართლის საფუძვლები 

იურისტის წარმატება ხშირად დამოკიდებულია მის უნარზე აწარმოოს ეფექტიანი ზეპირი და 
წერილობითი კომუნიკაცია თავის კლიენტებთან, სხვა იურისტებთან, კოლეგებთან და 
მოსამართლეებთან. წერა იურისტის პროფესიის არსებითი ნაწილია: იურისტის სამუშაოს უმეტესი 
ნაწილი არგუმენტებისა და სამართლებრივი ანალიზის წერილობით ფორმაში გადმოცემაა. 
სამართლებრივი წერის ეს კურსი სტუდენტებს ასწავლის ობიექტური სამართლებრივი ნაწერის 
ფორმით მემორანდუმის (დასკვნის) მომზადებას, აგრეთვე, სამართლებრივი არგუმენტაციის 
შემუშავებასა და სამართლებრივი საკითხების კვლევას. 

 

LGLS203097 სამართლებრივი წერა II 

პრერეკვიზიტი: სამართლებრივი წერა I 

სამართლის სტუდენტს სწავლის ნებისმიერ ეტაპზე (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურია და 
დოქტურანტურა) უნდა შესწევდეს უნარი მოამზადოს აკადემიური ნაშრომი (კვლევა, რეფერატი,  
სტატია, საქმის მიმოხილვა და ა.შ.) შერჩეული საკითხის ირგვლივ. კერძოდ, სტუდენტმა უნდა 
შეძლოსმასალების/წყაროების გამოკვლევის შედეგად შეარჩიოს, განავითაროს და დაიცვას თეზისი. 
აკადემიური ნაშრომის დაწერა განსხვავდება მემორანდუმის, დასკვნის ან წერილის მომზადებისგან, 
რადგან ის აძლევს ავტორს საშუალებას იხელმძღვანელოს თავისი იდეებით და იმსჯელოს თავისი 
მოსაზრებების ირგვლივ. ამავე დროს, აკადემიური წერის სირთულე იმაში მდგომარეობს, რომ ავტორს 
საკუთარი მოსაზრების თუ იდეის დამტკიცებისას უნდა შესწევდეს უნარი წარმოაჩინოს 
საკითხისადმი მისებური ხედვა/დამოკიდებულება ან/და სიახლე, არსებული 
წყაროების/ლიტერატურის გათვალისწინებით და მესამე პირთა საავტორო უფლებების დაცვით. 
აღნიშნული კი მოითხოვს არამარტო საკვლევი საკითხის ირგვლივ არსებული პირველადი და 
მეორადი წყაროების სრულოფილ შესწავლას, არამედ ავტორის მიერ თავისი თეზისის - საკვლევი 
პირობის ისე წარმოჩენას, რომ ნებიმიესმიერი მკითხველისთვის (მათ შორის არა იურისტისთვის) 
ნაშრომი იყოს საინტერესო, მარტივ და გასაგებ ენაზე დაწერილი, სტრუქტურირებული და 
დასაბუთებული, ობიექტური (ყველა მხრიდან შეფასებული) და ინოვაციური (ახლის მთქმელი). ამ 
კურსის მიზანია, სამართლის სტუდენტებს დაეხმაროს როგორც კვლევის დაგეგმარებაში (საკვლევის 
საკითხის შერჩევა და მოფიქრება, წყაროების შესწავლა), ასევე ნაშრომის მომზადებასა (უშუალო წერის 
პროცესი) და გადახილისებაში (რედაქტირება). 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

 

 

 

 

FLS203260 ინგლისური ენა იურისტებისთვის I 

პრერეკვიზიტი: ინგლისური ენა (სტუდენტის მიმდინარე ენობრივი დონე უნდა იყოს 
არა ნაკლებ Upper-intermediate-ისა) 

კურსი ორიენტირებულია იმ სტუდენტებზე, რომლებსაც სჭირდებათ  ინგლისური  ენა სამართლის 
შესასწავლად  და  პრაქტიკაში გამოსაყენებლად. ეს არის შესავალი კურსი მათთვის, ვისაც 
განზრახული აქვს მომავალში International Legal English -ის შესწავლა და ILEC–ის (International Legal 
English Certificate)  მოსამზადებელი კურსის გავლა.  ძირითადი აქცენტი  გაკეთებულია თემებზე, 
რომლებიც შეისწავლება იურიდიულ  ფაკულტეტებზე, კომერციულ სამართალზე და ამ სფეროსთან 
დაკავშირებულ მნიშვნელოვან ასპექტებზე (მაგ. უძრავი ქონების სამართალი, საკონტრაქტო 
სამართალი და სხვა.) იურიდიული ცნებები რომელიც შეტანილია ამ კურსში საერთოა მსოფლიოს 
იურიდიული სისტემებისთვის და იურისდიქციებისთვის. ვინაიდან  ჩვენი მიზანია, რომ 
სტუდენტებმა  შეძლონ ფუნქციონირება საერთაშორისო იურიდიულ კონტექსტში, კურსი 
ორიენტირებულია ძირითადი ენობრივი საკომუნიკაციო მიმართულებების (კითხვა, წერა,მოსმენა და 
ლაპარაკი) განვითარებაზე და   განსაკუთრებულ  ყურადღებას უთმობს იურიდიული ინგლისურის 
რამდენიმე ასპექტს. ეს ასპექტებია:                                                                                                                                   
1.ავთენტიკური იურიდიული ტექსტების ანალიზი და შექმნა;                                                                 

2. იურიდიული ტექსტებისთვის დამახასიათებელი ენობრივი ფუნქციები;                                           

3. ლექსიკის შესწავლა, რაც აღემატება უბრალოდ ტერმინოლოგიის დამახსოვრებას და გულისხმობს 
უფრო ვრცელი ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლას. 

  

FLS203261 ინგლისური ენა იურისტებისთვის II 

პრერეკვიზიტი: ინგლისუტი ენა იურისტებისთვის I 

ILEC-ის კურსი ორიენტირებულია იმ სტუდენტებზე (მომავალ იურისტებზე), რომლებსაც 
სჭირდებათ ინგლისური ენის გამოყენება პროფესიული მიზნებისათვის, როგორც იურიდიული 
მეცნიერებების დაუფლებისას ასევე სამომავლოდ, პროფესიული საქმიანობისას. ერთი მხრივ, 
აღნიშნული კურსის გავლის შედეგად შეძენილი ცოდნა დაეხმარება სტუდენტებს, როგორც ინგლისურ 
ენაზე არსებული ლიტერატურის მეშვეობით სამართლის შესწავლაში, ასევე  პრაქტიკულ 
საქმიანობაში, ხოლო, მეორე მხრივ, აღნიშნული კურსის მეშვეობით სტუდენტს საშუალება ეძლევა 
მოემზადოს საერთაშორისო იურიდიული ინგლისურის სერთიფიკატის გამოცდისათვის 
(International Legal English Certificate Examination - ILEC).  

რა სახის ინგლისური ისწავლება? 

იქიდან გამომდინარე, რომ მთელს მსოფლიოში მოღვაწე პრაქტიკოსი იურისტების დიდი 
უმრავლესობა მოღვაწეობს ბიზნეს–სამართლის სფეროში, ILEC  სწორედაც აღნიშნულ კონტექსტში 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

ინგლისური ენის გამოყენებისათვის საჭირო  უნარ–ჩვევების და ცოდნის შეძენას ემსახურება. 
მთლიანი კურსი დაეთმობა ბიზნეს–სამართლის სფეროში შემავალ ისეთ მნიშვნელოვან  საკითხებს, 
როგორიც არის: სამეწარმეო სამართალი (company law), ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი 
(intellectual property law), უძრავი ქონების სამართალი (real property law) სახელშეკრულებო სამართალი 
(contract law), ნასყიდობის სამართალი (sale of goods), შრომის სამართალი (employment law) და სხვა. 
იქიდან გამომდინარე, რომ ბიზნეს–სამართლის სფეოროში მოღვაწე უმრავლესობა პრაქტიკოსი 
იურისტებისა სამეწარმეო– და სახელშეკრულებო სამართლის სფეორში არიან აქტიურად 
დაკავებულები, შესაბამისად განსაკუთრებული აქცენტები კურსის მსვლელობისას სწორედაც 
აღნიშნულ სფეორებზე იქნება გაკეთებული. 

რა არის ILEC-ის გამოცდა? 

ILEC–ის გამოცდა წარმოადგენს მსოფლიოში პირველ და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ 
იურიდიული (სამართლებრივი) ინგლისურის გამოცდას. ILEC–ი შემუშავებული იქნა, რათა 
შემოწმდეს იურისტების ცოდნა ინგლისურ ენაში პროფესიული მიზნებისათვის. თავად გამოცდა 
წარმოადგენს TransLegal-ის, ევროპის წამყვანი იურისტ–ლინგვისტებისა და Cambridge 
ESOL-ის, როგორც ინგლისურ ენაში, მსოფლიოში წამყვანი სერთიფიკატების გამცემი ორგანიზაციის  
ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგს. ILEC–ის გამოცდა შექმნილია იურისტ–სტუდენტებისა და 
ახალგაზრდა, კარიერის დასაწყისში მყოფ პრაქტიკოს–იურისტებისათვის. იგი საუკეთესო საშუალებას 
წარმოადგენს პოტენციური დამსაქმებლებისთვის, რათა მათ შეძლონ შესაბამის ვაკანსიებზე 
აპლიკანტების იურიდიული ინგლისურის ცოდნის შემოწმება. ILEC–ი აღიარებულია მსოფლიოს 
წამყვანი საერთაშორისო იურიდიული ფირმების, უნივერსიტეტების იურიდიული ფაკულტეტების, 
ენის შემსწავლელი ცენტრების, იურისტთა ასოციაციების და სამთავრობო დამსაქმებლების მიერ.  

 

FLS303262 ინგლისური ენა იურისტებისთვის III 

პრერეკვიზიტი: ინგლისური ენა იურისტებისათვის II 

ILEC-ის კურსი ორიენტირებულია იმ სტუდენტებზე (მომავალ იურისტებზე), რომლებსაც სჭირდებათ 
ინგლისური ენის გამოყენება პროფესიული მიზნებისათვის, როგორც იურიდიული მეცნიერებების 
დაუფლებისას ასევე სამომავლოდ, პროფესიული საქმიანობისას. ერთი მხრივ, აღნიშნული კურსის 
გავლის შედეგად შეძენილი ცოდნა დაეხმარება სტუდენტებს, როგორც ინგლისურ ენაზე არსებული 
ლიტერატურის მეშვეობით სამართლის შესწავლაში, ასევე პრაქტიკულ საქმიანობაში, ხოლო, მეორე 
მხრივ, აღნიშნული კურსის მეშვეობით სტუდენტს საშუალება ეძლევა მოემზადოს საერთაშორისო 
იურიდიული ინგლისურის სერთიფიკატის გამოცდისათვის (International Legal English Certificate 
Examination - ILEC).  

რა სახის ინგლისური ისწავლება? 

 იქიდან გამომდინარე, რომ მთელს მსოფლიოში მოღვაწე პრაქტიკოსი იურისტების დიდი 
უმრავლესობა მოღვაწეობს ბიზნეს–სამართლის სფეროში, ILEC სწორედაც აღნიშნულ კონტექსტში 
ინგლისური ენის გამოყენებისათვის საჭირო უნარ–ჩვევების და ცოდნის შეძენას ემსახურება. მთლიანი 
კურსი დაეთმობა ბიზნეს–სამართლის სფეროში შემავალ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც 
არის: სამეწარმეო სამართალი (company law), ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (intellectual 
property law), უძრავი ქონების სამართალი (real property law) სახელშეკრულებო სამართალი (contract 
law), ნასყიდობის სამართალი (sale of goods) და სხვა.  
რა არის ILEC-ის გამოცდა? 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

ILEC–ის გამოცდა წარმოადგენს მსოფლიოში პირველ და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ 
იურიდიული (სამართლებრივი) ინგლისურის გამოცდას. ILEC–ი შემუშავებული იქნა, რათა 
შემოწმდეს იურისტების ცოდნა ინგლისურ ენაში პროფესიული მიზნებისათვის. თავად გამოცდა 
წარმოადგენს TransLegal-ის, ევროპის წამყვანი იურისტ–ლინგვისტებისა და Cambridge ESOL-ის 
ნაყოფიერი თანამშრომლობის შედეგს.  
 ILEC–ის გამოცდა შექმნილია იურისტ–სტუდენტებისა და ახალგაზრდა, კარიერის დასაწყისში მყოფ 
პრაქტიკოს–იურისტებისათვის. იგი საუკეთესო საშუალებას წარმოადგენს პოტენციური 
დამსაქმებლებისთვის, რათა მათ შეძლონ შესაბამის ვაკანსიებზე აპლიკანტების იურიდიული 
ინგლისურის ცოდნის შემოწმება. 

 

LGLS410950  საბაკალავრო ნაშრომი 

პრერეკვიზიტი: აზროვნების მათემატიკური წესი; ლოგიკა; სამართალი და ეკონომიკა; 
სამართლის ისტორია; შესავალი სამართლის ფილოსოფიაში; ინგლისური ენა 
იურისტებისთვის III;  სამოქალაქო სამართლის პროცესი; საგადასახადო სამართალი II;  
საერთაშორისო კერძო სამართალი; კანონისმიერი ვალდებულებითი სამართალი; 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი; სამართლებრივი წერა II;  ბიზნესის 
სამართლის კლინიკა; სისხლის სამართლის კლინიკა; საკონსტიტუციო სამართლის 
კლინიკა II;  ადმინისტრაციული სამართლის კლინიკა; იურიდიული პრაქტიკა II;  
შედარებითი სამეწარმეო სამართალი. 

სამართლის საბაკალავრო ნაშრომი წარმოადგენს სტუდენტის მიერ დამოუკიდებელი კვლევის 
შედეგად შესრულებულ აკადემიურ ნაშრომს. საბაკალავრო ნაშრომი სრულდება ბაკალავრიატის 
პროგრამის დასკვნით ეტაპზე, რომელშიც სტუდენტი ახდენს მიღებული თეორიული ცოდნის, 
აზროვნების უნარებისა და აკადემიური კვლევის ტექნიკის სინთეზს. საბაკალავრო ნაშრომზე მუშაობა 
და მისი წარმატებით დასრულება, სტუდენტს ამზადებს, როგორც სამართლის სამეცნიერო კვლევის 
შემდგომი გაგრძელებისთვის, აკადემიური განათლების შემდგომ საფეხურებზე (მაგისტრატურა, 
დოქტორანტურა), ისე პრაქტიკული დანიშნულების მქონე, წერილობითი სამართლებრივი კვლევების 
შესრულებისთვის.   

 

სამართლის არჩევითი საგნები 

 

LGLS404131 საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სახელშეკრულებო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი. 

საერთაშორისო საინვესტიციო სამართალი ბოლო წლებში ჩამოყალიბდა, როგოც ძალზედ 
მნიშვნელოვანი,  განცალკევებული სამართლის დარგი. ეს არის სამართლებრივი რეჟიმი, რომელიც 
არეგულირებს ურთიერთობებს სუვერენულ სახელმწიფოსა და კერძო პირს - ინვესტორს შორის. 
ბოლო წლებში გახშირებულმა საინვესტიციო დავებმა ეს დარგი ძალზედ საინტერესო, მნიშვნელოვანი 
და აქტუალური გახადა. საქართველოში ინვესტიციების ზრდის შედეგად სულ უფრო იზრდება 
ინტერესი და მოთხოვნა სამართლის ამ დარგის მიმართ, რაც კარგ შესაძლებლობებს აძლევს 
ახალგაზრდა იურისტებს თავისი წვლილი შეიტანონ ამ მეტად მნიშვნელოვანი დარგის 
განვითარებაში. ეს კურსი შეისწავლის საერთაშორისო ინვესტიციების მიმართ გამოსაყენებელ  



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

სამართალს,  კერძოდ იმ სამართლებრივ რეჟიმს, რომელშიც მოქცეულია ინვესტიცია მისი მიმღებ 
სახელმწიფოში შემოსვლის ეტაპიდან არსებობის მთელი პერიოდის განმავლობაში; ასევე - ძირითად 
გარანტიებს, რომლითაც დაცულია ინვესტიცია უცხო ქვეყანაში და ამ გარანტიების აღსრულების 
მეთოდებს დავის წარმოშობის შემთხვევაში. ბოლო პერიოდში გახშირებულ საერთაშორისო 
საინვესტიციო დავებს დიდი წვლილი შეაქვთ საინვესტიციო სამართლის სრულყოფასა და 
განვითარებაში. დარგი სწრაფად და დინამიურად ვითარდება და ძალზედ საინტერესოა ამ სფეროში 
როგორც პრაქტიკურლი მოღვაწეობის, ასევე სამეცნიერო საქმიანობის თვალსაზრისით.  

 

LGLS404132 საბანკო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: სამეწარმეო სამართალი 

საბანკი სისტემა ერთ-ერთი ყველაზე გამართული და ძლიერი საქართველოში, შესაბამისად საბანკო 
სამართალი დღითი-დღე უფრო პოპულარული ხდება. კომერციული ბანკში მუშაობა არის 
პრესტიჟული და ასევე მაღალანაზღაურებადი, რაც ზრდის ბიზნესის ამ სექტორში მუშაობის 
მსურველთა რიცხვს და შესაბამისად კონკურენცია დიდია. აღნიშნულის გათვალიწინებით ცხადია, 
რომ ამ სექტორში მომუშავე იურისტის პასუხისმგებლობაც  და მისი კვალიფიკაციის მიმართ 
წაყენებული მოთხოვნებიც ზემოაღნიშნულის პროპორციულად მაღალია.  ამიტომ საჭიროა სტუდენტს 
(იურისტს) თეორიულ საკანონმდებლო ცოდნასთან ერთად, ქონდეს ინფორმაცია თუ როგორ ხდება 
სამართლის ნორმათა პრატიკაში გამოყენება და რა სირთლეებს შეიძლება წააწყდეს იგი კომერციულ 
ბანკში იურისტის პოზიციაზე მუშაობის შემთხვევაში. საბანკო რეგულაციების ცოდნა საჭირო და 
აუცილებელია არა მხოლოდ კონკრეტულად ამ სექტორში მუშაობის მსურველთათვის არემედ 
მათთვისაც ვინც გეგმავს, რომ საკუთარი მომავალი საადვოკატო საქმიანობას დაუკავშიროს, ვინაიდან 
ე.წ. საბანკი დავები საკმაოდ დიდია ამ შემთხვევაშიც საბანკო კანონმდებლბის ცოდნა უპირატესობად 
ითველა პრაქტიკოსი ადვოკატისათვის. გარდა ამისა, მსოფლიოში ხშრია შემთხვევები და ამ პრაქტიკამ 
ასავე  მოიკიდა ფეხი საქართველოშიც, როდესაც ბანკები მიკრო საფინანსო ორგანოები, სადაზღვეო 
კომპანიოები თუ სხვა საფინანსო ინსტიტუტები მიმართავენ იურიდიულ კომპანიებს 
დახმარებისათვის კონსულტაციისათვის და ასეთ შემთხევაში სრულ იურიდიულ მომსახრებას წევს 
კომპანია ( ე.წ. Outsourcing) ანუ  ბანკს არ ჰყავს საკუთარი შტატის იურისტი და სრულ მომსახირებას 
იღებს იურიდიული კომპანიისგან მასთან გაფორმებული შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე. 
აღნიშნულიდან გამომდიარე დამოკიდებულება რომ საბანკო სამართლის ცოდნა არაფერშია საჭირო 
თუკი არ გეგმავ მომავალში ამ დაწესებულებაში მუშაობას, მცდარი და მოძველებულია.  

 

LGLS404131 საერთაშორისო სისხლის სამართალი 

პრერეკვიზიტი: საერთაშორისო საჯარო სამართალი; სისხლის სამართალი - კერძო 
ნაწილი II 

კურსის საგანს წარმოადგენს საერთაშორისო სისხლის სამართალი, რომელიც შედარებით ახალი 
დარგია საერთაშორისო საჯარო სამართლის და მისი დასაბამი დაკავშირებულია პირველი და მეორე 
მსოფლიო ომის დროს განვითარებული მოვლენებთან. ის მიზნად ისახავს საერთაშორისო 
დანაშაულების ჩამდენი პირების პასუხისმგებლობას საერთაშორისო დონეზე, რათა თავიდან იქნას 
აცილებული მძიმე ხსიათის დანაშაულების დაუსჯელობა. ამასთანავე, საერთაშორისო სისხლის 
სამართლის განვითარება ხშირ შემთხვევაში მოითხოვს სისხლის სამართლის პრინციპების 
პროგრესულ ინტერპრეტაციას და ადამიანის უფლებების დაცვის უზრუნველყოფას ახალი 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

სტანდარტების შემოთავაზებით.  მართალია, ხშირად მისი კრიტიკოსები ყურადღებას ამახვილებენ იმ 
გარემოებაზე, რომ აღნიშნული სამართლის განვითარება ხდება post factum და ვერ უზრუნველყოფს 
სათანადო დონეზე პრევენციის განხორციელებას. ძირითადად, საერთაშორისო სისხლის სამართალი 
ეყრდნობა სახელმწიფოთა გამოცდილებას და პრაქტიკას შიდა დონეზე, რის გამოც (1) საერთაშორისო 
სისხლის სამართლის დეფინიციები და პრინციპები წარმოადგენს პრეცედენტული და სამოქალაქო 
სისტემის ნარევს; (2) ამასთანავე, ხშირად წარმოიშობა კონფლიქტური სიტუაციები შიდა და 
საერთაშორისო სასამართლოებს შორის უპირატესი გასამართლების უფლებასთან დაკავშირებით. 

 

LGLS404129 საერთაშორისო სავაჭრო სამართალი 

პრერეკვიზიტი: General knowledge of domestic law of obligation, including formation of 
contract and sales law as well  as proficiency in English language. The course will  be 
delivered in English, which means that all  reading materials  will  be provided in English, 
class discussions will  be conducted in English and final exam is to be taken in English. That 
being said,  marks will  not be taken down for spelling or grammatical errors,  as long as the 
overall  content and reasoning is  clear and demonstrates student’s  knowledge of the subject 
matter and his/her ability to communicate information (whether in written or oral form) in a 
clear,  structured and persuasive manner.  

The demand for consistency and uniformity in the law affecting sales has increased in tandem with the growth 
of international trade. In the past traders dealt with inconsistencies in domestic legal regimes by creating and 
following customary law of which the lex mercatoria is the best known. Today a number of instruments setting 
a uniform legal framework for international sales have come to existence. This course explores the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) which involves a body of 
substantive rules regulating contracts for the international sale of goods. It was first signed and opened for 
adoption in 1980 and was ratified by Georgia in 1994. The Convention is the applicable law governing the 
buying and selling of goods between entities in Georgia and 79 other countries. At last count, the CISG is the 
uniform international sales law of countries that account for two-thirds of all world trade.In the course of 
studying the Convention parallels shall be drawn with the relevant provisions of the UNIDROIT Principles and 
PECL. The UNIDROIT Principles are not law. They do, however, represent a statement of the best practices for 
international commercial transactions as determined by a highly qualified drafting committee of experts from 
common law and civil law jurisdictions. The UNIDROIT principles apply to all commercial contracts 
(including, leases, licenses, etc.), not just to those having to do with sales. The Principles of European Contract 
Law is a set of model rules drawn up by leading contract law academics in Europe. It attempts to elucidate basic 
rules of contract law and more generally the law of obligations which most legal systems of the member states 
of the European Union hold in common. The Principles of European Contract Law (PECL) are based on the 
concept of a uniform European contract law system, and were created by the Commission on European 
Contract Law (“Lando Commission”). The common frame of reference (CFR) in the field of contract law – a 
project which has been under way since the publication by the European Commission of an Action Plan in 
2003 - will also be noted.Given that the subject-matter of the course is international sales, INCOTERMS 
(International Commercial Terms) - a series of pre-defined commercial terms published by the International 
Chamber of Commerce (ICC) – will also be explored.  The Incoterms rules are accepted by governments, legal 
authorities, and practitioners worldwide for the interpretation of most commonly used terms in international 
trade. As such they are regularly incorporated into sales contracts worldwide.  



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

 

LGLS406008 ვილემ ვისის სახელობის იმიტირებული პროცესი საერთაშორისო 
კომერციულ არბიტრაჟში 

პრერეკვიზიტი: იმიტირებულ პროცესში მონაწილე სტუდენტს დამთავრებული უნდა 
ჰქონდეს I-IV სემესტრები (წარმატებით შესწავლილი უნდა ჰქონდეს კურიკულუმით 
გათვალისწინებული I-IV სემესტრების საგნები) და ფლობდეს ინგლისურ ენას. 

ვილემ ს. ვისის სახელობის იმიტირებული პროცესი საერთაშორისო კომერციულ არბიტრაჟში 
(შემდგომში „იმიტირებული პროცესი“) არის მსოფლიო დონის წამყვანი შეჯიბრი სამართლის 
სკოლებისათვის, რომელიც ხელს უწყობს საერთაშორისო კომერციული სამართალისა და 
საერთაშორისო კომერციული არბიტრაჟის შესწავლას. შეჯიბრი ატარებს ვილემ ს. ვისის სახელს, 
რომელიც ვენის კონვენციის გამოქვეყნების დროს გახლდათ გაეროს საერთაშორისო 
სავაჭრო  სამართლის კომისიის (UNCITRAL) მდივანი, ფეისის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის 
პროფესორი და იმიტირებული პროცესის შექმნის  იდეის ავტორი. იმიტირებულ პროცესს 
ორგანიზებას უწევს ვილემ ს. ვისის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
ორგანიზაციისა და ხელშეწყობის ასოციაცია. მისი ხემძღვანელია ფეისის უნივერსიტეტის 
სამართლის სკოლის დამსახურებული პროფესორი და UNCITRAL – ის ყოფილი მდივანი ერიკ ე. 
ბერგსტენი. 
 

LGLS406148 ფილიპ ჯესაპის  სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესების 
შეჯიბრი 

პრერეკვიზიტი: იმიტირებულ პროცესში მონაწილე სტუდენტს დამთავრებული უნდა 
ჰქონდეს უნივერსიტეტში სწავლების პირველი ორიკურსით გათვალისწინებული 
სამართლის ყველა საგანი დაფლობდეს ინგლისურ ენას. 

ფილიპ ს. ჯესაპის სახელობის იმიტირებული პროცესი საერთაშორისო საჯარო სამართალში 
(შემდგომში “ჯესაპის შეჯიბრი”) წარმოადგენს მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს 
ყველაზე მასშტაბურ იმიტირებას. აღნიშნული შეჯიბრი ხელს უწყობს სტუდენტების ცოდნის 
გაღრმავებას საერთაშორისო სამართლის სხვადასხვა დარგში, უზრუნველყოფს სტუდენტების მიერ 
ინგლისურ ენაზე პრეზენტაციისა და სამართლებრივი წერის კულტურის განვითარებას. აღნიშნული 
შეჯიბრი უკვე 60 წელზე მეტია ტარდება ქალაქ ვაშიგტონში, აშშ, სადაც მონაწილეობას იღებს მთელი 
მსოფლიოს მასშტაბით ეროვნულ შეჯიბრებში გამარჯვებული გუნდები.  
 
 
LGLS404147  დანაშაულის კვალიფიკაციის პრობლემები 
 
პრერეკვიზიტი: სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი I, II; სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I, II 
 
აღნიშნული საგნის სასწავლო კურსი მოიცავს შემდეგ ძირითად თემატურ საკითხებს: 
დანაშაულის კვალიფიკაციის  არსი და მისი სახეები; დანაშაულის კვალიფიკაცია სისხლის 
სამართლის საქმის წარმოებისას წინასწარი გამოძიებისა და სასამართლო განხილვის 
სტადიებზე; დანაშაულის კვალიფიკაცია სისხლის სამართლის პოლიტიკისა და სისხლის 
სამართლის პროცესში მონაწილე მხარეების პოზიციიდან; დანაშაულის კვალიფიკაციის 
შედეგების სამართლებრივი მნიშვნელობა; დანაშაულის კვალიფიკაციის მეთოდოლოგია; 
დანაშაულის კვალიფიკაცია, როგორც თეორიული მოძღვრება და როგორც სისხლის 



თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 
სამართლის სკოლის საგნების ანოტაციები 

სამართლის პრაქტიკა; დანაშაულის კვალიფიკაციის ფაქტობრივი და იურიდიული 
წანამძღვრები; დანაშაულის კვალიფიკაცია ქმედების სუბიექტის მიხედვით - დანაშაულის 
საერთო და სპეციალური სუბიექტი, იურიდიული პირი, როგორც დანაშაულის სუბიექტი; 
დანაშაულის კვალიფიკაცია ხელყოფის ობიექტის მიხედვით; დანაშაულის კვალიფიკაცია 
ქმედების შემადგენლობის ელემენტების მიხედვით; ქმედების მართლწინააღმდეგობისა და 
პირის ბრალის გამომრიცხველი ან შემამსუბუქებელი გარემოებების ვითარებაში ჩადენილი 
დანაშაულის კვალიფიკაციის თავისებურებანი; დანაშაულის კვალიფიკაციის 
თავისებურებები მისი გამოვლენის ცალკეული ფორმის მიხედვით; ზოგიერთი სახის 
დანაშაულის კვალიფიკაციის საკითხები. 
 
LGLS404130 საკანონმდებლო ტექნიკა 

პრერეკვიზიტი: არ აქვს 

საკანონმდებლო ტექნიკის კურსის მიზანია სტუდენტებისთვის მისცეს ცოდნა კანონმდებლობის 
თეორიის, საკანონმდებლო პროცესის, საკნონმდებლო მეთოდიკის, საკანონმდებლო ტექნიკის 
პრინციპების და მეთოდების შესახებ. კურსის ფარგლებში შეძენილი თეორიული და პრაქტიკული 
ცოდნა შესაძლებლობას მისცემს სტუდენტებს დაეუფლონ ნორმატიული აქტების პროექტების 
მომზადებისათვის აუცილებელ ცოდნას, რაც მომავალ იურისტებს გაუადვილებს 
ნორმაშემოქმედებით და ნორმაშეფარდებით პროცესში სრულფასოვან მონაწილეობას.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


