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სასწავლო კურსის მიზანი და სწავლის შედეგები

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს:

 მისცეს სიღრმისეული ცოდნა სახელშეკრულებო სამართლებრივი ურთიერთობების არსისა და 
მნიშვნელობის, ხელშეკრულების ფორმების და ტიპების, მოქმედების ვადის, მხარეთა უფლება-
მოვალეობების, პასუხისმგებლობის, სხვადასხვა ტიპის ხელშეკრულებათა შინაარსის, აგრეთვე 
კონკრეტული ხელშეკრულებისა და მისთვის დამახასიათებელი თავისებურებების შესახებ;

 გამოუმუშავოს სახელშეკრულებო სამართალთან დაკავშირებული საჭირო ინფორმაციის მოძიების, 
აღნიშნულ სფეროში არსებული სამართლებრივი პრობლემების ანალიზის, მათი გადაწყვეტის შესაბამის 
მიდგომების განვითარების, ასევე საკუთარი სამართლებრივივი დასკვნების თაობაზე იურიდიული 
ტერმინოლოგიის გამოყენებით ზეპირი და წერილობითი ფორმით კომუნიკაციის უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სტუდენტი: 

(A) აღწერს ცალკეული ხელშეკრულებების ცნებას, შინაარს, მათ ფორმებს, ხელშეკრულებაში მონაწილე 
მხარეების უფლება-მოვალეობებს, ხელშეკრულების ფორმებსა და ტიპებს, მოქმედების ვადებს, ასევე 
მხარეთა პასუხისმგებლობის მარეგულირებელი ნორმების შინაარს;

(B) განსაზღვრავს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ურთიერთობების არსა და მნიშვნელობას, აგრეთვე 
სახელშეკრულებო სამართლის ძირითად ინსტიტუტებს, პრინციპებს, წყაროებს და სისტემას.

უნარი

სტუდენტი:

(C) აანალიზებს სახელშეკრულებო სამართალის მარეგულირებელ მატერიალურ ნორმებს, აღნიშნულ 
სფეროში კონკრეტული შემთხვევის (კაზუსის) ფაქტობრივი გარემოებების დადგენის, შეფასებისა და 
გადაწყვეტის მიზნით;
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(D) მოიძიებს და გამოარჩევს სახელშეკრულებო სამართალთან დაკავშირებულ საჭირო ინფორმაციას, მათ 
შორის, სამართლის წყაროებს, საკანონმდებლო ცვლილებებს, სასამართლო პრაქტიკას, სამეცნიერო 
სიახლეებს, წინასწარ განსაზღვრული მითითებების შესაბამისად აღნიშნულ სფეროში კვლევითი 
ხასიათის პროექტის შეიმუშავებისა და  სხვა იურიდიული  ამოცანების გადაწყვეტის მიზნით;

(E) შეიმუშავებს ხელშეკრულებათა შედგენის მექანიზმს, არჩევს ხელშეკრულების ფორმასა და ტიპს, 
განსაზღვრავს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, მხარეთა უფლება-მოვალეობებს, 
პასუხისმგებლობას და სხვა საკითხებს;

(F) ამოიცნობს სახელშეკრულებო სამართალის სფეროში არსებულ სამართლებრივ პრობლემებს, 
სამართლის მეთოდების გამოყენებით შეიმუშავებს მათი გადაწყვეტის გზებს და იურიდიული 
ტერმინოლოგიის გამოყენებით, ასაბუთებს საკუთარ პოზიციებს/დასკვნებს, ზეპირი და წერილობითი 
ფორმით.

პასუხისმგებლობა და 
ავტონომიურობა

სტუდენტი:

(G) ავლენს სახელშეკრულებო სამართლის სფეროში საკუთარი ცოდნის დამოუკიდებლად განახლების 
უნარს.

სწავლება-სწავლის მეთოდები და აქტივობები

სწავლებისა და სწავლის 
მეთოდები და აქტივობები

 ლექცია  
 სამუშაო ჯგუფში მუშაობა  
 პრაქტიკული მუშაობა
 სემინარი 
 ელექტრონული რესურსით სწავლება
 ელექტრონული სწავლება  
 სხვა

 ანალიზი, სინთეზი
 გონებრივი იერიში (Brain storming)
 გუნდური (collaborative) მუშაობა
 დამოუკიდებელი სწავლა
 დემონსტრირება
 დისკუსია/დებატები
 ევრისტიკული მეთოდი
 ვერბალური ახსნა–განმარტება
 ინდუქცია, დედუქცია
 პრაქტიკული მეთოდები
 პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლება (PBL)
 პროექტის შემუშავება და პრეზენტაცია 
 როლური და სიტუაციური თამაშები
 ქმედებაზე ორიენტირებული სწავლება (lBD)
 შემთხვევის ანალიზი (Case study)
 წერითი მუშაობა
 სხვა.

შეფასების სისტემა: შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს  100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (70 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (30 ქულა), რომელთა ჯამი წარმოადგენს საბოლოო 
შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია: ზეპირი გამოკითხვა, ინდივიდუალური საშინაო  
დავალება, შუალედური წერითი გამოცდა. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების თითოეულ კომპონენტს   
გააჩნია  თავისი წილი შუალედური შეფასების 70 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს  26 ქულას.

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის დასკვნითი შეფასების კომპონენტია  დასკვნითი წერითი გამოცდა. დასკვნითი წერითი  გა-
მოცდა სავალდებულოა. დასკვნით წერით გამოცდაზე გასვლის უფლება ეძლევა სტუდენტს, რომელსაც  შუალედური შეფასებით 
დააგროვილი აქვს შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი (26 ქულა). 

დასკვნითი შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი შეადგენს 15 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად 
ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 15  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების მაქსიმალური ქულის (30 
ქულა)  გათვალისწინებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
ერთ-ერთი დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
დადებითი შეფასება
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A - ფრიადი შეფასების 91-100 ქულა
B - ძალიან კარგი მაქსიმალური შეფასების 81-90 ქულა
C - კარგი მაქსიმალური შეფასების 71-80 ქულა
D - დამაკმაყოფილებელი მაქსიმალური შეფასების 61-70 ქულა
E - საკმარისი მაქსიმალური შეფასების 51-60 ქულა
უარყოფითი შეფასება

FX - ვერ ჩააბარა 
მაქსიმალური შეფასების 41-50 ქულა (სტუდენტს ჩასაბარებლად მეტი მუშაობა სჭირდება და 
ეძლევა დამოუკიდებელი მუშაობით დამატებით გამოცდაზე ერთხელ გასვლის უფლება. ამასთან, 
დამატებითი გამოცდა შეიძლება დანიშნოს დასკვნითი გამოცდის შედეგების გამოცხადებიდან 
არანაკლებ 5 კალენდარულ დღეში).

F - ჩაიჭრა
მაქსიმალური შეფასების 40 ქულა და ნაკლები (სტუდენტის მიერ ჩატარებული სამუშაო არ არის 
საკმარისი და მას საგანი ახლიდან აქვს შესასწავლი)

შეფასების ფორმები და კომპონენტები
შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 70 

ზეპირი გამოკითხვა 10 3 30
ინდივიდუალური საშინაო  დავალება 1 10 10
შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
დასკვნითი შეფასება 30 
დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 30 30 

სულ 100 
შუალედური და დასკვნითი შეფასების კომპონენტები და მეთოდები 

ზეპირი გამოკითხვა
სტუდენტის ზეპირი გამოკითხვა ფასდება 3 ქულით. შუალედური შეფასების ფარგლებში, სემესტრის განმავლობაში, სტუდენტი ზეპირი 
ფორმით გამოიკითხება ათჯერ. შესაბამისად,  ზეპირ  გამოკითხვებში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა (10X3), რაც 
საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.

ზეპირი გამოკითხვის შეფასების მეთოდებია: კითხვა-პასუხი, მოხსენებება, დისკუსიაში მონაწილეობა.
ქულა კითხვა-პასუხის, მოხსენებების, დისკუსიაში მონაწილეობის შეფასების კრიტერიუმები

3  
სტუდენტი კარგადაა მომზადებული, პასუხი მკაფიოდ და ადეკვატურადაა ფორმულირებული, მისი სამართლებრივი მსჯელობა 
მაღალ დონეზეა. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას

2   
სტუდენტი მომზადებულია, პასუხი მკაფიოდ და ადექვატურადაა ფორმულირებული, თუმცა შეკვეცილია. მისი სამართლებრივი 
მსჯელობა კარგია. იგი იცავს იურიდიულ ტერმინოლოგიას

1  
სტუდენტი არ არის კარგად მომზადებული., პასუხი არასრულადაა ფორმულირებული, მისი სამართლებრივი მსჯელობა 
ფრაგმენტულია, ხოლო იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია

0  
სტუდენტი ფაქტიურად მოუმზადებელია, პასუხი ბუნდოვანი და არაადეკვატურია. მისი სამართლებრივი მსჯელობა არსებითად 
მცდარია, იგი არ იყენებს იურიდიული ტერმინოლოგიას

ინდივიდუალური საშინაო  დავალება 
კურსის განმავლობაში სტუდენტი ამზადებს ინდივიდუალურ წერით საშინაო დავალებას (პრაქტიკული ხასიათის პროექტს) და მე-15 
სასწავლო კვირას ახდენს აუდიტორიის წინაშე მის საჯარო პრეზენტაციას. პრეზენტაცია სავალდებულოა ჩატარდეს Power Points 
გამოყენებით. საშინაო დავალება და მისი საჯარო პრეზენტაცია ფასდება 10 ქულით, რაც საბოლოო შეფასების 10 პროცენტის ტოლია. 

სტუდენტი ვალდებულია წერითი საშინაო დავალება წარუდგინოს ლექტორს პრეზენტაციამდე მინიმუმ ერთი კვირით ადრე. აღნიშნული 
ვადის დარღვევის შემთხვევაში სტუდენტი პრეზენტაციაზე არ დაიშვება.   

საშინაო დავალების შეფასების მეთოდებია: პრაქტიკული დავალების შინაარსობრივი მხარე,  დავალების პრეზენტაცია და დისკუსიაში 
მონაწილეობა. პრაქტიკული დავალების შინაარსობრივი მხარე  ფასდება 6 ქულით,  ხოლო  დავალების პრეზენტაცია და დისკუსიაში 
მონაწილეობა - 4  ქულით.

      ინდივიდუალური წერითი დავალების შეფასების კრიტერიუმები
ქულა ა. შინაარსობრივი მხარე

6 

პრაქტიკული ხასიათის პროექტი შესანიშნავად არის შესრულებული. სტუდენტი შესანიშნავად ავლენს ინფორმაციის მოძიებისა 
და კრიტიკული ანალიზის უნარს, იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ბრწყინვალედ ახდენს პრობლემების 
კომპლექსურ შეფასებას და პრობლემური საკითხების ანალიზითა და სინთეზით აყალიბებს საკუთარ ორიგინალურ 
სამართლებრივ დასკვნებს, სანიმუშოდ განსაზღვრავს პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალურ  მიმართულებებს. იურიდიული 
ტერმინოლოგია დაცულია.

5

პრაქტიკული ხასიათის პროექტი ძალიან კარგად არის შესრულებული. სტუდენტი ავლენს ინფორმაციის მოძიებისა და კრიტიკუ-
ლი ანალიზის უნარს, იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ძალიან კარგად ახდენს პრობლემების კომპლექსურ 
შეფასებას და პრობლემური საკითხების ანალიზითა და სინთეზით აყალიბებს საკუთარ სამართლებრივ დასკვნებს, ძალიან 
კარგად განსაზღვრავს პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალურ  მიმართულებებს. იურიდიული ტერმინოლოგია ძირითადად 
გამართულია. 

4  

პრაქტიკული ხასიათის პროექტი კარგად არის შესრულებული. სტუდენტი კარგად ავლენს ინფორმაციის  მოძიებისა და კრიტი-
კული ანალიზის უნარს, იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ახდენს პრობლემების კომპლექსურ შეფასებას და 
პრობლემური საკითხების ანალიზითა და სინთეზით აყალიბებს საკუთარ სამართლებრივ დასკვნებს, კარგად განსაზღვრავს 
პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალურ  მიმართულებებს. იურიდიული ტერმინოლოგია გარკვეულწილად ნაკლოვანია. 

3  
პრაქტიკული ხასიათის პროექტი დამაკმაყოფილებლად არის შესრულებული. სტუდენტი ავლენს ინფორმაციის მოძიებისა და 
კრიტიკული ანალიზის უნარს, თუმცა ნაკლებად იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ახდენს პრობლემების 
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შეფასებას და პრობლემური საკითხების ანალიზითა და სინთეზით აყალიბებს საკუთარ სამართლებრივ დასკვნებს,  
განსაზღვრავს პრობლემის გადაწყვეტის ოპტიმალურ  მიმართულებებს. იურიდიული ტერმინოლოგია  ნაკლოვანია.

2  

პრაქტიკული ხასიათის პროექტი არასრულად არის შესრულებული. სტუდენტი პრაქტიკულად ვერ ავლენს ინფორმაციის 
მოძიებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარს, თითქმის არ იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ვერ ახდენს 
პრობლემების შეფასებას, თითქმის ვერ აყალიბებს საკუთარ სამართლებრივ დასკვნებს და ვერ განსაზღვრავს პრობლემის 
გადაწყვეტის ოპტიმალურ  მიმართულებებს. იურიდიული ტერმინოლოგია უმეტესწილად მცდარია. 

1  

პრაქტიკული ხასიათის პროექტი არადამაკმაყოფილებლად არის შესრულებული. სტუდენტი ვერ ავლენს ინფორმაციის 
მოძიებისა და კრიტიკული ანალიზის უნარს, არ იყენებს უახლეს ინფორმაციასა და ლიტერატურას, ვერ ახდენს პრობლემების 
შეფასებას და ვერ აყალიბებს პრობლემების გადაჭრის თაობაზე საკუთარ სამართლებრივ დასკვნებს. იურიდიული 
ტერმინოლოგია ძირითადად მცდარია.

0 სტუდენტმა პრაქტიკული ხასიათის პროექტი არ მოამზადა 
ქულა ბ. საშინაო დავალების პრეზენტაციისა და დისკუსიაში მონაწილეობის შეფასების კრიტერიუმები

4 

სტუდენტი ძალიან კარგად ავლენს პრობლემის დასმისა და წარმოჩენის უნარს, საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ 
დისკუსიაში მონაწილეობისას ბრწყინვალედ მსჯელობს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და არგუმენტების თაობაზე,  
შესანიშნავად  იცავს საკუთარ  მოსაზრებებს.  ძალიან კარგად  ავლენს მიწოდების ტექნიკის, მათ შორის, საპრზენტაციო მასა-
ლების გაფორმების უნარებს. 

3  
სტუდენტი კარგად ავლენს პრობლემის დასმისა და წარმოჩენის უნარს, საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში 
მონაწილეობისას მსჯელობს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და არგუმენტების თაობაზე,  კარგად  იცავს საკუთარ  
მოსაზრებებს.  კარგად ავლენს მიწოდების ტექნიკის, მათ შორის, საპრზენტაციო მასალების გაფორმების უნარებს.

2 

სტუდენტი დამაკმაყოფილებლად ავლენს პრობლემის დასმისა და წარმოჩენის უნარს, საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ 
დისკუსიაში მონაწილეობისას მსჯელობს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა თაობაზე, თუმცა აკლია არგუმენტაცია.  იცავს 
საკუთარ  მოსაზრებებს.  დამაკმაყოფილებლად ავლენს მიწოდების ტექნიკის, მათ შორის, საპრზენტაციო მასალების გაფორმების 
უნარებს.

1

სტუდენტი თითქმის ვერ ავლენს პრობლემის დასმისა და წარმოჩენის უნარს, საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ 
დისკუსიაში მონაწილეობისას უჭირს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და არგუმენტების თაობაზე მსჯელობა და  
საკუთარი  მოსაზრებების დაცვა.  დაბალ დონეზე ავლენს მიწოდების ტექნიკის, მათ შორის, საპრზენტაციო მასალების 
გაფორმების უნარებს.

0 
სტუდენტი ვერ ავლენს პრობლემის დასმისა და წარმოჩენის უნარს, საპრეზენტაციო თემასთან დაკავშირებულ დისკუსიაში მონა-
წილეობისას ვერ მსჯელობს საკუთარი სამართლებრივი დასკვნებისა და არგუმენტების თაობაზე,  ვერ  იცავს საკუთარ  
მოსაზრებებს.  ვერ  ავლენს მიწოდების ტექნიკის, მათ შორის, საპრზენტაციო მასალების გაფორმების უნარებს.

შუალედური  წერითი  გამოცდა
შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.  შუალედური წერითი გამოცდა ტარდება მე-8-მე-9 
სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

შუალედური  წერითი  გამოცდის  შეფასების მეთოდებია: ღია კითხვა, პრაქტიკული დავალება, კაზუსი. შუალედური  წერითი  გამოცდა 
მოიცავს 1 პრაქტიკულ დავალებას, 1 კაზუსს  და 5  ღია კითხვას.  შუალედური  წერითი  გამოცდასას პრაქტიკული დავალება ფასდება 10 
ქულით,  კაზუსი - 10  ქულით,  ხოლო ღია კითხვა - 2  ქულით.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდა
დასკვნითი შეფასების ფარგლებში სტუდენტი აბარებს დასკვნით  წერით გამოცდას.  დასკვნითი წერითი გამოცდა ტარდება მე-16-მე-19 
სასწავლო კვირას. დასკვნით წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 
პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შეფასების მეთოდები: პრაქტიკული დავალება, კაზუსი. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 1 
პრაქტიკულ დავალებას და  2 კაზუსს. დასკვნითი  წერითი გამოცდისას პრაქტიკული დავალება ფასდება 10  ქულით, ხოლო თითოეული 
კაზუსი  - 10 ქულით.

ქულა ღია კითხვის  შეფასების კრიტერიუმები

2  
სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული შეკითხვის არსი. პასუხი არგუმენტირებულად დასაბუთებულია, სტუდენტი ზედმიწევნით 
კარგად ფლობს თეორიული მასალას, სამართლებრივი მსჯელობა ძალიან კარგია.

1  
სტუდენტს აღქმული აქვს შეკითხვის არსი. პასუხი დასაბუთებულია, სტუდენტი ფლობს თეორიული მასალას, 
სამართლებრივი მსჯელობა დამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ქულა პრაქტიკული დავალების შეფასების კრიტერიუმები

9-10  
დავალება სრულია. იგი ზუსტად და ამომწურავად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სტუდენტი 
ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, ღრმად და საფუძვლიანად აქვს ათვისებული ძირითადი და დამატებითი 
ლიტერატურა. შეცდომა არ არის.

7-8   
დავალება სრულია, თუმცა შეკვეცილი. ტერმინოლოგიურად გამართულია. არსებითი შეცდომა არ არის. სტუდენტი კარგად 
ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას; ათვისებული აქვს ძირითადი ლიტერატურა. 

5-6  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია ნაკლოვანია. სტუდენტი ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ 
მასალას, მაგრამ აღინიშნება ნაკლოვანებები. 

3-4  
დავალება არასრულია. იურიდიული ტერმინოლოგია მცდარია. დავალების შესაბამისი მასალა გადმოცემულია ნაწილობრივ. 
სტუდენტს არასაკმარისად აქვს ათვისებული ძირითადი ლიტერატურა. აღინიშნება რამდენიმე არსებითი შეცდომა.

1-2  
დავალება ნაკლოვანია. იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. დავალება არსებითად მცდარია. გადმოცემულია 
საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. 

0  დავალება საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ქულა კაზუსის  შეფასების კრიტერიუმები
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9-10 

სტუდენტს ზედმიწევნით კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი.  ჰიპოთეზა შედგენილია სწორად, 
მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს 
თეორიულ მასალას, გააზრებული აქვს და კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, 
იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

7-8 

სტუდენტს კარგად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზა შედგენილია სწორად, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი  კარგია. სტუდენტი  კარგად ფლობს თეორიულ მასალას, გააზრებული აქვს და 
კაზუსის ამოხსნისას იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია და 
ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და სწორეა.

5-6 

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი არასრულყოფილი. სტუდენტი  დამაკმაყოფილებელად ფლობს 
თეორიულ მასალას, თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, 
იურიდიული ტერმინოლოგია და ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

3-4  

სტუდენტს დამაკმაყოფილად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზა შედგენილია სწორად, თუმცა  
მსჯელობა არათანმიმდევრულია და სამართლებრივი ანალიზი სუსტი. სტუდენტი  საკმარისად ფლობს თეორიულ მასალას, 
თუმცა კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია 
და ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

1-2  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზა შედგენილია არასწორად, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. სტუდენტი ვერ ფლობს თეორიულ მასალას და 
კაზუსის ამოხსნისას არ იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს, იურიდიული ტერმინოლოგია არ არის 
გამოყენებული, ხოლო ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

0 პასუხი კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
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სასწავლო ლიტერატურა

ძირითადი ლიტერატურა

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო ნაწილი), 
კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი. ელ.ვერსია: www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი IV, ტომი I, თბ., 2001.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი IV, ტომი II, თბ., 2001.
 ზ. ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება, თბ., 2010.
 სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი თსუ-ის 

იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი, რედ. რ. შენგელია, თბ., 2003.
 ს. ჯორბენაძე, ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება, თბ., 2000.
 რ. შენგელია, თხოვებისა და სესხის სამართლებრივი ბუნება, თბ., 1999.
 მ. ცისკაძე, ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება, თბ., 2001.
 ლ. აააააააა, აააააააა ააააააააააააა ააააააააა, თბ.,2012.

ნორმატიული აქტები  საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702

დამატებითი ლიტერატურა

 ზ. ძლიერიშვილი, გ. ცერცვაძე, ი. რობაქიძე, გ. სვანაძე, ლ. ცერცვაძე, ლ. ჯანაშია. სახელშეკრულებო 
სამართალი, სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისთვის, თბ., 2014. http://ewmi-
prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf

 ქ. მესხიშვილი. კერძო სამართლის აქტუალური საკითხები (თეორია და სასამართლო პრაქტიკა). ტომი I. 
თბ., 2020. http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-kerdzo-samartlis-aktualuri-sakitxebi.pdf

 ზ. ჭეჭელაშვილი, სახელშეკრულებო სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა ძირითადად 
ქართული სამართლის საფუძველზე). თბ., 2008.

 ზ. ჭეჭელაშვილი, სახელშეკრულებო სამართალი, თბ., 2010. 
 ზ. ახვლედიანი, ვალდებულებითი სამართალი, თბ., 1999.
 ბ. ზოიძე, ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბ., 2005.
 დ. კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბილისი, 2009.
 ჰ. ბიოლინგი, პ. ლუტრინგჰაუსი, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის ცალკეული მოთხოვნის 

საფუძვლების სისტემური ანალიზი, თბ., 2009.
 ს. ჩაჩავა, მოთხოვნებისა და მოთხოვნის საფუძვლების კონკურენცია, თბ., 2011.
 თ. ჩიტოშვილი, აგრარული სამართლის საკითხები, თბ., 2002.
 ლ. ნადიბაიძე, საკუთრების შეძენის სამართლებრივი საფუძვლები, თბ., 2002.
 ზ. გაბისონია, საბანკო სამართალი, თბ., 2012.
 ევროპული სახელშეკრულებო სამართლის პრინციპები. თარგმანი. დავით ბატონიშვილის სამართლის 

ინსტიტუტი, თბ., 2014. 
 ი. კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი, სასწავლო კომენტარი,  თბ., 2014.
 ა. გეგენავა, ნარდობის ხელშეკრულების მისადაგება შეცვლილი გარემოებებისადმი. დავით ბატონიშვილის 

სამართლის ინსტიტუტის გამომცემლობა, თბ., 2015. წიგნის ელ ვერსია იხ.:  http://library.court.ge
 ნ. ხუნაშვილი, კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში, თბ., 2016. 
 ნ. მოწონელიძე, სუბროგაცია როგორც მზღვეველის მოთხოვნის დაკმაყოფილების საშუალება, თბ., 2016.
 ს. ჩაჩავა, ავტომანქანის ნასყიდობის ხელშეკრულება, ჟურნ. ქართული სამართლის მიმოხილვა, 7. N1. 2004, 

გვ.114-130.
 ზ. ძლიერიშვილი, ლიზინგის სამართლებრივი რეგულირება, ჟურნ. „ქართული სამართლის მიმოხილვა“, 

5№4 2002, გვ. 502-523.
 თ. ზამბახიძე, ელექტრონული ვაჭრობის სამართლებრივი რეგლამენტაციის საფუძვლები, ჟურნ. „ქართული 

სამართლის მიმოხილვა“, №1-2, 2005, გვ.108-139.
 ქ. ბენაშვილი, ელექტრონული კომერცია - თანამედროვეობის გამოწვევა კერძო სამართალში, ჟურნ. „კერძო 

სამართლის მიმოხილვა“, №2, 2019, გვ.82-94.
 შ. გაბიჩვაძე, ტურისტული მომსახურების სამოქალაქო სამართლებრივი რეგულირება, ჟურნ. 

„მართლმსაჯულება და კანონი“, 2(37)13. სტატიის ელ ვერსია იხ.: http://library.court.ge
 ე. დანელია, გამიჯვნის პრინციპი ჩუქების ხელშეკრულების მაგალითზე, ჟურნ. „ქართული სამართლის 

მიმოხილვა“, სპეციალური გამოცემა. 2008, გვ. 31-68.
 თ. ვეფხვაძე, საჰაერო გადამყვან-გადამზიდველის ქონებრივი პასუხისმგებლობა სამგზავრო გადაყვანა-

გადაზიდვისას, ვარშავის, მონრეალის, ევროპისა და საქართველოს სამართლის ნორმების ანალიზის 
შედეგად, ჟურნ. „სამართალი და მსოფლიო“, 3, 2015, გვ.84-98.

 თ. ზარანდია. სასაქონლო საწყობში მიბარების ხელშეკრულების არსი, ელემენტები და პრინციპები. ჟურნ. 
„მართლმსაჯულება და კანონი“, N5(48), 2015, გვ.20-39. 

 თ. ზარანდია, შემნახველის პასუხისმგებლობა სასაქონლო საწყობში მიბარებისას: გონივრული 
მზრუნველობის მოუხელთებელი სტანდარტი. თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, „სამართლის ჟურნალი“, 
1,2015, გვ.40-70.

http://www.gccc.ge/
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
http://ewmi-prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf
http://ewmi-prolog.org/images/files/8463Contract_Law_Textbook_GEO.pdf
http://lawlibrary.info/ge/books/2020giz-ge-kerdzo-samartlis-aktualuri-sakitxebi.pdf
http://library.court.ge/
http://library.court.ge/
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 თ. ზამბახიძე, დოკუმენტური აკრედიტივი _ საერთაშორისო ანგარიშსწორების პრიორიტეტული ფორმა, 
ჟურნ. „ქართული სამართლის მიმოხილვა“, 5 №1. 2002 გვ.74-95.

 ე. ქეცბაია, დაზღვევის სამართალურთიერთობის სუბიექტები და ობიექტი. დაზღვევის 
სამართალურთიერთობის სუბიექტები და ობიექტი. ჟურნ. „მართლმსაჯულება და კანონი“, №4 (43) 2014, 
გვ.84-95.

 ქ. ირემაშვილი, სადაზღვევო ინტერესის დოქტრინა და მის მიმართ გამოთქმული კრიტიკის ანალიზი. 
ჟურნ. თსუ იურიდიული ფაკულტეტი, „სამართლის ჟურნალი“, №2, 2013, გვ.57-75.

 ე. ნინუა, ამხანაგობის (ერთობლივი საქმინობის) ხელშეკრულების ობიექტი და მონაწილეთა მიზანი, ჟურნ. 
მართლმსაჯულება და კანონი N3(51), 2016, გვ.112-119.

 თ. ზოიძე, ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა ქართული და გერმანული სამართლის მიხედვით, 
ჟურნ. „კერძო სამართლის მიმოხილვა“, №2, 2019, გვ.144-158. 

 Oetker Maultzsch, Vertragliche Schuldverhältnisse, Berlin/Heidelberg, 2007.
 Schmidt Eike, Das Schuldverhältnis, Heidelberg, 2004.
 Fikentscher Wolfgang,Schuldrecht, Berlin, New York, 1992.
 Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB Komm.) 72. Aufl., 2013.
 Poole Jill, Contract law, Oxford,2008.
 J.Beatson, Ansons law of contract, Oxford,2008. 
 Mindy Chen-wishart, Contract law, Oxford,2008.
 Martin A. Frey, Phillis Hurley Frey, law of contracts, New-York,2008.

სასამართლოს 
გადაწყვეტილებები
(კრებულები)

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, №3, 
2020

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, №10, 
2019, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli10.pdf

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, №6, 
2019,http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli6.pdf

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, №4, 
2019, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli4.pdf

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, №3, 
2018, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2018w-samoqalaqo-krebuli3.pdf

 უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი, № 11, 
2017, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2017w-samoqalaqo-krebuli11.pdf 

 უზენასი სასამართლოს გადაწყვეტილებები სამოქალაქო საქმეებზე, სახელშეკრულებო სამართალი №2, 
2017, http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2017w-samoqalaqo-krebuli2.pdf

ინტერნეტ-რესურსები
 სასამართლო პრაქტიკის (ცალკეული გადაწყვეტილებების) გაცნობა სტუდენტს შეუძლია საქართველოს 

უზენაესი სასამართლოს ვებ-გვერდზე: http://www.supremecourt.ge.

სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირის N სწავლების მეთოდი ლექციის/სემინარის/პრაქტიკუმის და ა.შ. თემა
ლექცია (2 სთ.) საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების 

http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli10.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli6.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2019w-samoqalaqo-krebuli4.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2018w-samoqalaqo-krebuli3.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2017w-samoqalaqo-krebuli11.pdf
http://www.supremecourt.ge/files/upload-file/pdf/2017w-samoqalaqo-krebuli2.pdf
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სისტემაზე და სავალდებულო ლიტერატურაზე.

თემა 1. ნასყიდობა. გაცვლა

განსახილველი საკითხები:

ზოგადი დებულებანი. ნასყიდობის ხელშეკრულების მხარეთა უფლებები და მოვალეობები. 
ნასყიდობა გადახდის განვადებით. გამოსყიდვა. ოფცია. უპირატესი შესყიდვის უფლება.  გაცვლის 
ხელშეკრულების ცნება და ძირითადი ნიშნები. გაცვლის ხელშეკრულების შინაარსი.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.477-520, ელ.ვერსია: www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ. 21-63. 
 ზ. ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება, 

თბ., 2010, გვ.7-196.
თემა 2. ჩუქების ხელშეკრულება. სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ჩუქების ხელშეკრულების ცნება. ჩუქების ხელშეკრულების დადება. საჩუქრის დაპირება. ჩუქების 
დაუშვებლობა. შეწირულობა. ჩუქების გაუქმება და გაჩუქებული ნივთის გამოთხოვა. სამისდღეშიო 
რჩენის ხელშეკრულება: ცნება და შინაარსი. გადაცემილი ქონების გასხვისების დაუშვებლობა. 
ხელშეკრულების შეწყვეტა. მარჩენალის გარდაცვალების შედეგები.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ. 524-530/მუხ.941-950. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.64-80.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, გვ.310-327.
 ზ. ძლიერიშვილი, ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებათა სამართლებრივი ბუნება, 

თბ., 2010, გვ.196-269; 428-447.

2

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ნასყიდობა. გაცვლა.
თემა 3. ქირავნობის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ქირავნობის ხელშეკრულების ცნება. მხარეთა უფლებები და მოვალეობები.Qსაცხოვრებელი 
სადგომის ქირავნობის თავისებურებები. ქირავნობის ხელშეკრულების შეწყვეტა. ქვექირავნობა. 
უფლებამონაცვლეობა გაქირავებული ნივთის გასხვისებისას. ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 
ხანდაზმულობა. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.531-575. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.80-147.

3

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ჩუქების ხელშეკრულება. სამისდღეშიო რჩენის ხელშეკრულება.
თემა  4.  ლიზინგის ხელშეკრულება. იჯარის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ლიზინგის ხელშეკრულების ცნება. ლიზინგის სახეები (ფინანსური ლიზინგი, ოპერატიული 
ლიზინგი, პირდაპირი ლიზინგი, არაპირდაპირი ლიზინგი, კომპენსაციური ლიზინგი, სერვისული 
ლიზინგი, სუფთა ლიზინგი). მხარეთა უფლება-მოვალეობები. იჯარის ხელშეკრულების ცნება და 
განსხვავება ქირავნობის ხელშეკრულებისაგან. მხარეთა უფლება-მოვალეობები. მიწის იჯარა 
ინვენტართან ერთად. ინვენტარის შემთხვევითი დაღუპვის რისკი. ქვეიჯარა. იჯარის 
ხელშეკრულების შეწყვეტა. სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.576-5806,  მუხ.581-606. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.147-201.
 სახელმწიფოსა და სამართლის აქტუალური პრობლემები. საიუბილეო კრებული მიძღვნილი თსუ-

ის იურიდიული ფაკულტეტის 80 წლისთავისადმი, რედ. რ. შენგელია, თბ., 2003, გვ.199-216.

4

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ქირავნობის ხელშეკრულება.
5 ლექცია (2 სთ.) თემა 5. ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/


                                                                                          9

ფრენშაიზინგის ხელშეკრულების ცნება. მხარეთა-უფლება-მოვალეობები. ხელშეკრულების ფორმა. 
ხელშეკრულების ხანგრძლივობა. ლოიალური კონკურენცია.
ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 

ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ. 607-614. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.202-213. 
 ს. ჯორბენაძე, ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება, თბ.,  2000.

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ლიზინგის ხელშეკრულება. იჯარის ხელშეკრულება.
თემა 6. თხოვების ხელშეკრულება. სესხის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ცნება. გამნათხოვრებლის პასუხისმგებლობა. ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ნივთის ნაკლის 
დაფარვის გამო. ნათხოვარი ნივთის უკან დაბრუნების ვალდებულება. სესხის ხელშეკრულება. ცნება. 
ხელშეკრულების ფორმა. სესხის ხელშეკრულების შეწყვეტა და ვალის დაბრუნება. სესხის შეპირება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ. 615-622, მუხ.623-6281. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.213-236. 
 რ. შენგელია, თხოვებისა და სესხის სამართლებრივი ბუნება, თბ., 1999.

6

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება.

ლექცია (2 სთ.)

თემა 7. ნარდობის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ნარდობის ხელშეკრულების ცნება. შეთანხმება ანაზღაურებაზე. ხარჯთაღრიცხვის სახეები. 
მენარდისა და შემკვეთის უფლება-მოვალეობები. ხელშეკრულების მოშლა. ნაკლის მქონე ნივთის 
დამზადების სამართლებრივი შედეგები. სამუშაოს მიღება. მენარდის რისკი. საგარანტიო ვადა. 
ხანდაზმულობის ვადა.
ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 

ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.629-656. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.237-291.

7

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: თხოვების ხელშეკრულება. სესხის ხელშეკრულება.

8-9
შუალედური

გამოცდა (2 სთ)
 მოსამზადებელი მასალა - I-დან VII კვირის ჩათვლით განვლილი საკითხები

თემა 8. ტურისტული მომსახურება. გადაზიდვა-გადაყვანის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ტურისტული მომსახურება. ცნება. არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა. დეტალური 
ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობა. ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და 
კალკულაციის წესები. მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულებები. მოგზაურობის ხარვეზები. 
ხანდაზმულობის ვადა. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა. გადაზიდვა-გადაყვანის ხელშეკრულება. 
ტვირთის გადაზიდვის, მგზავრის გადაყვანის, ფრახტის (ჩარტერის) ხელშეკრულებები. გადაზიდვის 
ხელშეკრულების ფორმა. მხარეთა უფლება-მოვალეობები. გამგზავნის პასუხისმგებლობა. ტვირთის 
გადაცემის ხელისშემშლელი გარემოებები. გადამზიდველის პასუხისმგებლობა ტვირთის დაკარგვის, 
დანაკლისის, დაზიანებისა და ტვირთის მიტანის ვადის გადაცილებისთვის. მტკიცების ტვირთი. 
რეკლამაცია (პრეტენზია) და სარჩელი. გადაზიდვიდან გამომდინარე უფლებების ხანდაზმულობის 
ვადა. გადაზიდვები ერთმანეთის მიმდევარი გადამზიდველების მიერ. სატრანსპორტო ექსპედიცია.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ. 657-667, მუხ. 730-743. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.გვ. 292-394, 
422-440.

10

სემინარი (2 სთ.) შუალედური გამოცდის შედეგების განხილვა

11
ლექცია (2 სთ.)

თემა 9. დავალების ხელშეკრულება. საკუთრების მინდობის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

დავალების ხელშეკრულება. ცნება. გასამრჯელო დავალებისათვის. მარწმუნებლისა და 
რწმუნებულის უფლება-მოვალეობები. დავალების გადანდობა მესამე პირისათვის. დავალების 
ხელშეკრულების შეწყვეტა. მარწმუნებლისა და რწმუნებულის გარდაცვალების შედეგები. 
საკუთრების მინდობის ხელშეკრულება. საკუთრების მინდობის ხელშეკრულების ცნება და ფორმა. 

http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
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ხარჯების ანაზღაურება მინდობილი მესაკუთრის უფლება-მოვალეობანი. მინდობილი მესაკუთრის 
პასუხისმგებლობა.
ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.394-421.

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: ტურისტული მომსახურება. გადაზიდვა-გადაყვანის ხელშეკრულება.
თემა 10. შუამავლობის ხელშეკრულება. ჯილდოს საჯაროდ დაპირება. კონკურსი 

განსახილველი საკითხები:

შუამავლობის ხელშეკრულების ცნება და შინაარსი. მაკლერის მიერ გაწეული მომსახურების 
ანაზღაურება. ექსკლუზიური დავალება. საშუამავლო ხელშეკრულების მოშლა. შუამავლობა ბინის 
ქირავნობისას. შუამავლობა სესხებისას. მიბარების ხელშეკრულება. ცნება. მიბარების საზღაური. 
მესამე პირისათვის ნივთის გადაცემის დაუშვებლობა. მიბარებული ნივთის უკან წაღების მოვალეობა. 
მიბარებული ნივთის დაბრუნების ვადა, ადგილი. შემნახველის პასუხისმგებლობა. გვაროვნული 
ნივთის მიბარების თავისებურება. სასტუმროში მიბარების თავისებურებანი. სასაქონლო საწყობში 
მიბარების ხელშეკრულება.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.744-798. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი I, თბ., 2001, გვ.441-462.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, გვ.17-105.

12

სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: დავალების ხელშეკრულება. საკუთრების მინდობის ხელშეკრულება.
თემა 11.  დაზღვევის ხელშეკრულება

განსახილველი საკითხები:

ცნება და შინაარსი. სავალდებულო და ნებაყოფლობითი დაზღვევა. სადაზღვევო მოწმობა (პოლისი). 
დაზღვევის აგენტის უფლებები. სადაზღვევო შესატანი. ზიანის დაზღვევა. დაზღვევა სხვა პირის 
სასარგებლოდ. სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა. სიცოცხლის დაზღვევა. უბედური 
შემთხვევის დაზღვევა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.799-858. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, გვ.106-179. 
 მ. ცისკაძე, ნებაყოფლობითი დაზღვევის სამართლებრივი რეგულირება, თბ., 2001.

13

სემინარი (2 სთ.)
ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: შუამავლობის ხელშეკრულება. ჯილდოს საჯაროდ დაპირება. 
კონკურსი.

ლექცია (2სთ.)
თემა 12.  საბანკო მომსახურება

განსახილველი საკითხები:

ანგარიშსწორების ხელშეკრულება. საბანკო კრედიტის ხელშეკრულება. ანაბარი. დოკუმენტალური 
(სასაქონლო) აკრედიტივი. დოკუმენტალური ინკასო. საბანკო გარანტია. კონტოკორენტი.
ძირითადი ლიტერატურა:
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 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.906-910. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, გვ.180-228; 
245-249.

 ლ. აააააააა, აააააააა ააააააააააააა ააააააააა, თბ., 2012.
სემინარი (2 სთ.) ზეპირი გამოკითხვა თემაზე: დაზღვევის ხელშეკრულება.

თემა 13.  თავდებობის ხელშეკრულება. ერთობლივი საქმიანობის (ამხანაგობის) ხელშეკრულება  

განსახილველი საკითხები:

თავდებობის ხელშეკრულება. ცნება, მხარეთა უფლება-მოვალეობები. თავდების პასუხისმგებლობის 
ფარგლები. თავდების მიერ კრედიტორის დაკმაყოფილების შედეგები. ერთობლივი საქმიანობის 
(ამხანაგობის) ხელშეკრულება. ცნება. ხელშეკრულების ფორმა. ამხანაგობის მონაწილეთა უფლებები 
და მოვალეობები. ამხანაგობის მონაწილეთა სოლიდარული პასუხისმგებლობა. ამხანაგობის 
შეწყვეტის საფუძვლები და წესი. 
ძირითადი ლიტერატურა:

15
ლექცია (2 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი III, ვალდებულებითი სამართალი (კერძო 
ნაწილი), კარი პირველი, სახელშეკრულებო სამართალი, მუხ.891-905, მუხ.930-940. ელ.ვერსია: 
http://www.gccc.ge

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II, თბ., 2001, გვ. 228-244, გვ. 
275-310.

http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
http://www.gccc.ge/
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სემინარი (4 სთ.) საშინაო დავალების პრეზენტაცია

16-19
დასკვნითი

გამოცდა (2 სთ)
მოსამზადებელი მასალა - სემესტრის განმავლობაში განვლილი საკითხები

         სილაბუსის ავტორი                                                                                                                                                        თამარ ზამბახიძე
    


