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სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები სასწავლო კურსი - სახელშეკრულებო სამართალი

კრედიტი (ECTS) 4
საათები (1 კრედიტი = 25 სთ) 100

საკონტაქტო საათები, მ.შ 31 
ლექცია 16 სთ.

სემინარი 10 სთ.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 5 სთ

სტუდენტის სასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები 69

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს: 

 მისცეს ცოდნა ფასიანი ქაღალდების სამართლის არსის, პრინციპებისა და ძირითადი ცნებების შესახებ; 
შეასწავლოს ისეთი საკითხები, როგორიცაა ფასიანი ქაღალდის ცნება, სახეები, ფასიანი ქაღალდის არსი 
სანივთო და ვალდებულებით სამართლის ჭრილში, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეთა 
(საფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი, საბროკერო კომპანია, ემიტენტი, ანგარიშვალდებული 
საწარმო და სხვ.) სამართლებრივი სტატუსი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების 
საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ქართულ კანონმდებლობაში მათი რეცეპციის ასპექტები.

 გამოუმუშაოს ფასიანი ქაღალდების მარეგულირებელ კანონმდებლობასთან მუშაობის პროფესიული 
ჩვევები და სასწავლო-სამეცნიერო ლიტერატურაზე თუ ნორმატიულ აქტებზე დამოუკიდებლად 
მუშაობის უნარი.

სწავლის შედეგები

mailto:e.zarnadze@yahoo.com
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ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეიძენს  ცოდნას  ფასიანი ქაღალდების სამართლის არსის, 
პრინციპებისა და ძირითადი ცნებების, ფასიანი ქაღალდის ცნების, სახეების, მისი, როგორც გარიგების 
ხასიათის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მონაწილეთა (საფონდო ბირჟა, ცენტრალური დეპოზიტარი, 
საბროკერო კომპანია, ემიტენტი, ანგარიშვალდებული საწარმო და სხვ.) სამართლებრივი სტატუსის, 
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპების და ქართულ 
კანონმდებლობაში მათი რეცეპციის, ასევე ფასიანი ქაღალდების ბრუნვის სპეციალური სამართლებრივი 
რეჟიმის ძირითადი ასპექტების შესახებ.

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება  ფასიანი ქაღალდების ბრუნვის 
სპეციალური სამართლებრივი რეჟიმის ძირითადი ასპექტები.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 ფასიანი ქაღალდების სამართლის სფეროში  არსებული პრობლემების ხედვას, მათ გადასაჭრელად 

კონკრეტული გზების ძიებას და რეკომენდაციების შემუშავებას;
 ფასიანი ქაღალდების სამართლის საკითხებზე სამართლებრივად სწორი და დასაბუთებული 

სამართლებრივი გადაწყვეტილების მიღებას, აგრეთვე ფასიანი ქაღალდების სამართლის 
მარეგულირებელი ნორმების პრაქტიკულ საქმიანობაში სწორად გამოყენებას.

დასკვნის უნარი
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 ფასიანი ქაღალდების სამართლის მარეგულირებელი ნორმების კრიტიკულ ანალიზს, პრობლემების 

ხედვას და  საკუთარი პოზიციის დასაბუთებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 ფასიანი ქაღალდების სამართლებრივ პრობლემატიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე დებატებში 

ჩართვას, განსხვავებული აზრის გაგებას და ზეპირი და წერილობითი ფორმით ცოდნის დამაჯერებლად 
და დასაბუთებულად გადმოცემას. 

სწავლის უნარი
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:
 ფასიანი ქაღალდების სამართლის საკითხებზე საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო 

პრაქტიკის და მეცნიერული სიახლეების მიდევნებას და ცოდნის მუდმივად განახლებას.

სწავლება-სწავლის მეთოდები

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

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  
სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შეფასება  წარმოებს  100-ქულიანი სისტემით. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის 
დონის შეფასება მოიცავს შუალედურ შეფასებას (მაქსიმუმ 60 ქულა) და დასკვნით შეფასებას  (მაქსიმუმ 40 ქულა), რომელთა ჯამი 
წარმოადგენს საბოლოო შეფასებას (100 ქულა).

სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების კომპონენტებია  ზეპირი გამოკითხვა და შუალედური წერითი 
გამოცდა. სტუდენტის სწავლის შედეგის მიღწევის დონის შუალედური შეფასების თითოეულ კომპონენტს  გააჩნია  თავისი წილი 
შუალედური შეფასების 60 ქულის ფარგლებში. სტუდენტის შუალედური შეფასების მინიმალური კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი 
შეადგენს  21 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 მინიმუმ 21 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 21 ქულა, დასკვნით წერით გამოცდაზე არ დაიშვება. დასკვნითი შეფასების მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარის ხვედრითი წილი  შეადგენს  20 ქულას. დასკვნითი შეფასება ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ 
სტუდენტი დასკვნით წერით გამოცდაზე დააგროვებს მინიმუმ 20  ქულას.

სასწავლო კურსი ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაში, თუ შუალედური შეფასებისა და დასკვნითი შეფასების (40 ქულა)  გათვალისწი-
ნებით სტუდენტი დააგროვებს მინიმუმ 51 ქულას. სტუდენტს კრედიტი ენიჭება კანონმდებლობით გათვალისწინებული ერთ-ერთი 
დადებითი შეფასების მიღების შემთხვევაში.
დადებითი შეფასება

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).
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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

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 ზეპირი გამოკითხვა 10 3 30
1.2. შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
2 დასკვნითი შეფასება 40 ქულა

2.1. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40 
სულ 100 ქულა

შუალედური შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები
კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები

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 გამოკითხვა ტარდება მოხსენებების, დისკუსიისა და კითხვა-პასუხის ფორმატში.ზეპირი გამოკითხვის 
შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): პრეზენტაცია, პრაქტიკული/თეორიული 
დავალების შესრულება, სამუშაო ჯგუფში მუშაობა, დისკუსიაში მონაწილეობა.

ზეპირი გამოკითხვისას შეფასების კრიტერიუმებია: პასუხის  ფორმულირება და  გადმოცემა, იურიდიული 
ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა.
ქულა ზეპირი გამოკითხვის 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

ზეპირი 
გამოკითხვა

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

შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს შუალედურ წერით გამოცდას.  შუალედური წერითი გამოცდა 
ტარდება მე-7-მე-8 სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 
ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.  

შუალედური  წერითი  გამოცდას შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): ტესტი, 
თეორიული საკითხი, კაზუსი. შუალედური  წერითი  გამოცდა მოიცავს  1 თეორიულ საკითხს, 2 კაზუსს და 20  ტესტს. 
შუალედური  წერითი  გამოცდასას თეორიული საკითხი ფასდება 10 ქულით,  თითოეული კაზუსი - 5 ქულით, ხოლო 
სწორად ამოხსნილი თითოეული ტესტი - 0.5  ქულით.  თითოეულ ტესტს გააჩნია 4 სავარაუდო პასუხი, რომელთაგან 
მხოლოდ ერთია სწორი. 

თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმებია: თეორიული მასალის  ცოდნა, საკითხის ლოგიკური,  
თანმიმდევრული და ადეკვატური გადმოცემა, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა, 
სამართლებრივი ანალიზი.
ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

7-8   
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი 
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია 
დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

3-4  
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია 
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია. 

1-2  
პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული 
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.

შუალედური  
წერითი  გამოცდა

კაზუსის შეფასების კრიტერიუმებია: კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის აღქმა, ჰიპოთეზის შედგენა, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლის ძირითადი ღირებულებებისა 
და პრინციპების გააზრება და გამოყენება, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა და ენობრივი სტილი, საბოლოო 
დასკვნა.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი

4

ქულა კაზუსის  შეფასების კრიტერიუმები

5  

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

4  

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

3  

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

2  

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

1  

სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
არასწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია. 
სტუდენტი ვერ ფლობს ფლობს თეორიული 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.
დასკვნითი  შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები

კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები
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 40 
ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 40 პროცენტის ტოლია.  

დასკვნითი  წერითი  გამოცდის შესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები): თეორიული 
საკითხი, კაზუსი, ღია კითხვა. დასკვნითი  წერითი  გამოცდა მოიცავს 2 თეორიულ საკითხს, 2  კაზუსს და 5 ღია 
კითხვას. დასკვნითი  წერითი  გამოცდასას თითოეული კაზუსი ფასდება 5  ქულით, თითოეული თეორიული საკითხი 
- 10 ქულით, ხოლო თითოეული ღია კითხვა - 2 ქულით. 
კაზუსის შეფასების კრიტერიუმებია: კაზუსის ფაბულისა და შეკითხვის არსის აღქმა, ჰიპოთეზის შედგენა, მსჯელობის 
თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლის ძირითადი ღირებულებებისა 
და პრინციპების გააზრება და გამოყენება, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა და ენობრივი სტილი, საბოლოო 
დასკვნა.
ქულა კაზუსის  შეფასების კრიტერიუმები

5  

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

4  

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

3  

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

2  

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

1  

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

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

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



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი                                                                                              სასწავლო კურსის (მოდულის) 
სილაბუსი

5

თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმებია: თეორიული მასალის  ცოდნა, საკითხის ლოგიკური,  
თანმიმდევრული და ადეკვატური გადმოცემა, იურიდიული ტერმინოლოგიის დაცვა, სამართლებრივი მსჯელობა, 
სამართლებრივი ანალიზი.
ქულა თეორიული საკითხის შეფასების კრიტერიუმები

9-10  
პასუხი სრულია. სტუდენტი ზედმიწევნით კარგად ფლობს განვლილ მასალას, საკითხი ლოგიკურად,  
თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული. იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. 
სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი მაღალ დონეზეა.

7-8   
პასუხი სრულია. სტუდენტი კარგად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, საკითხი 
ლოგიკურად,  თანმიმდევრულად  და ადეკვატურად არის გადმოცემული.  იურიდიული ტერმინოლოგია 
დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და სამართლებრივი ანალიზი ძალიან კარგია.

5-6  
პასუხი სრულია. სტუდენტი დამაკმაყოფილებელად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ 
მასალას. საკითხი ლოგიკურად და  ადეკვატურად არის გადმოცემული, თუმცა   არათანმიმდევრულია. 
იურიდიული ტერმინოლოგია დაცულია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი დამაკმაყოფილებელია.

3-4  
პასუხი შეკვეცილია. სტუდენტი საკმარისად ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
თუმცა აღინიშნება ნაკლოვანებები. საკითხის გადმოცემულია ნაწილობრივ. იურიდიული ტერმინოლოგია 
ნაკლოვანია. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი ფრაგმენტულია. 

1-2  
პასუხი ნაკლოვანია.  სტუდენტი ვერ ფლობს პროგრამით გათვალისწინებულ განვლილ მასალას, 
გადმოცემულია საკითხის შესაბამისი მასალის მხოლოდ ცალკეული ფრაგმენტები. იურიდიული 
ტერმინოლოგია არ არის გამოყენებული. სამართლებრივი მსჯელობა და ანალიზი არადამაკმაყოფილებელია.

0  პასუხი საკითხის შესაბამისი არ არის ან საერთოდ არაა მოცემული.
ღია კითხვის კრიტერიუმებია: კითხვის აღქმა და პასუხის დასაბუთება, თეორიული მასალის ცოდნა, სამართლებრივი 
მსჯელობა.
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.

ძირითადი ლიტერატურა

  ირაკლი ბურდული, სააქციო სამართლის საფუძვლები, ტომი პირველი, თბილისი, 2010
 ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელობის ინსტიტუტის ნორმათა 
უნიფიცირება და ჟენევის კონვენცია ფასიანი ქაღალდების შესახებ. ბესარიონ ზოიძის საიუბილეო 
კრებული, 2013
 ეკა ზარნაძე, საორდერო ფასიანი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი მოწესრიგების ძირითადი 
ასპექტები, მართლმსაჯულება და კანონი, 2011, #2
ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ცნება და მათი კლასიფიკაცია, ზურაბ ახვლედიანი, 70, საიუბილეო 
კრებული, თბილისი, 2004
 ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, თბილისი2003 
 ბესარიონ ზოიძე, ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბილისი, 2005, 
 კარსტენ პეტერ კლაუსენი, საბირჟო და ფასიანი ქაღალდების სამართალი საქართველოში, 
საკორპორაციო სამართლის განვითარების პრობლემები საქართველოში, გერმანულ-ქართული 
სიმპოზიუმი. თბილისი, 2000
 იან კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი -სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014
 ნაჭყებია, სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს 
პრაქტიკაში (2000-2013), 2014
 მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველო 
კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II , მთ. რედ. ლადო 
ჭანტურია, 2001 
 ზურაბ ძლიერიშვილი, გიორგი სვანაძე, გიორგი ცერცვაძე, ლაშა ცერცვაძე, ლევან ჯანაშია, 
სახელშეკრულებო სამართალი, 2014
 ლადო ჭანტურია, შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი, 2011
 ზურაბ ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეხუთე, მთ.რედ. ლადო 
ჭანტურია, თბილისი, 2000 
 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, რედ. ლადო ჭანტურია, 2017, 
 საბირჟო საქმე და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, რედ, ბოლოკაძე, გოცირიძე, ღაღანიძე, 1998, 
თბილისი

ნორმატიული აქტები

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი 
  https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
 ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ  საქართველოს 1998 წლის 24 დეკემბრის კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
 მეწარმეთა შესახებ საქართველოს 1994 წლის 28 ოქტომბრის  კანონი; 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408
  თამასუქის შესახებ  საქართველოს კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/31702
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/18196
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/28408
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https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30286
  ჩეკის შესახებ  საქართველოს 1995 წლის 19 აპრილის კანონი;

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30286
  სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ  საქართველოს 1999 წლის 23 ივნისის კანონი.   

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/11854
 საქართველოს საზღვაო კოდექსი, 1997 წლის 14 მაისი.

დამატებითი ლიტერატურა

 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები  - gccc.ge
 ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ბრუნვიდან წარმოშობილი ვალდებულებანი. იურიდიულ მეცნიერებათა 
კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, თბილისი, 2002; 
 ვახტანგ მაჭავარიანი, გადასაპირებელი თამასუქის აქცეპტის არსი და იურიდიული ბუნება, ჟ. სამართალი, 
2002, #7-8;
 ვახტანგ მაჭავარიანი, თამასუქების გადაცემა, ჟ. სამართალი, 2002, #9-10;
 ვახტანგ მაჭავარიანი, სათამასუქო ურთიერთობათა სამართლებრივი რეგულირება. იურიდიულ 
მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად წარმოდგენილი დისერტაცია, თბილისი, 2002;
 Palandt, Burgerliches Gesetzbuch, bearbeitet von Bassenge, Brudermuller, Ellenberger, Gotz, Gruneberg, Sprau, Thorn, 
Weidenkaff, Weidlich 72. Auflage, 2013;
 Prütting , Wegen , Weinreich,   BGB Kommentar, 2006 

ინტერნეტ-რესურსები

სასწავლო კალენდარი

კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი   მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.

ლექცია 1 სთ.
მე-2 კვირა

სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-3 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-4 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-5 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-6 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-7 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-8- მე-9 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-10 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-11 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-12 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-13 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა
ლექცია 1 სთ.

მე-14 კვირა
სემინარი 1 სთ. ზეპირი გამოკითხვა 3 ქულა

მე-15 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-16-მე-19 კვირა     3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

სასწავლო კურსის შინაარსი  

კვირა    

1 
ლექცია ( 2 სთ.)

საუბარი სასწავლო კურსის მოცულობაზე და პროცესის წარმართვის მეთოდებზე, შეფასების სისტემაზე 
და სავალდებულო ლიტერატურაზე.

თემა 1. ფასიანი ქაღალდების სამართლის არსი

განსახილველი საკითხები:
ფასიანი ქაღალდების სამართლის ცნება, სისტემა, წყაროები. ფასიანი ქაღლდების სამართალი და 
კაპიტალის ბაზრის სამართალი. ფასიანი ქაღალდის წარმოშობა და განვითარების მოკლე ისტორიული 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30286
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30286
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/11854
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მიმოხილვა. ფასიანი ქაღალდების სამართლის სპეციალური პრინციპები: აბსტრაქციის პრინციპი, 
ვინდიკაციის შეზღუდვის პრინციპი, შესაგებლის შეზღუდვის პრინციპი.
ძირითადი ლიტერატურა:

 კარსტენ პეტერ კლაუსენი, საბირჟო და ფასიანი ქაღალდების სამართალი საქართველოში, 
საკორპორაციო სამართლის განვითარების პრობლემები საქართველოში, გერმანულ-ქართული 
სიმპოზიუმი. თბილისი, 2000, 131-147 .
მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველო 
კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004, 13-15.
საბირჟო საქმე და ფასიანი ქაღალდების ბაზარი, რედ, ბოლოკაძე, გოცირიძე, ღაღანიძე, 1998, 
თბილისი, 11-17. 

თემა 2. ფასიანი ქაღალდის ცნება, ძირითადი მახასიათებლები

განსახილველი საკითხები:
ფასიანი ქაღალდის ცნება. ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები: ქონებრივი უფლება,  
გარიგების ფორმის კონსტიტუციური მნიშვნელობა, ლიტერალური ხასიათი, ლიკვიდურობა, საჯარო 
უტყუარობა, მოგებისაკენ მიმართულობა. ფასიანი ქაღალდები და სალეგიტიმაციო დოკუმენტები. 

ძირითადი ლიტერატურა:ლექცია (1 სთ.)
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, თბილისი, 
2001, 250-255.

 ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ცნება და მათი კლასიფიკაცია, პროფესორ ზურაბ 
ახვლედიანის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კრებული, თბილისი, 2004, 95-105.
მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველო 
კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004, 47-55.
იან კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი - სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, 583-584.

2

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 3. ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაცია.
ფასიანი ქაღალდი, როგორც გარიგება.

განსახილველი საკითხები:
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის „არჩევანი“. ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაცია ეკონომიკური 
ნიშნის მიხედვით. ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაცია ემისიაუნარიანობის მიხედვით, ემიტენტის 
მიხედვით. ფასიანი ქაღალდების კლასიფიკაციის სხვა საფუძვლები.
ფასიანი ქაღალდი, როგორც ნების გამოვლენის გამოხატულება, მისი ფორმა. ფასიანი ქაღალდი - 
ცალმხრივი თუ ორმხრივი გარიგება. ფასიანი ქაღალდი - აბსტრაქტული თუ კაუზალური გარიგება. 
მხარეთა სამართალსუბიექტურობა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების იურიდიული ბუნება, ჟურნალი სამართალი, 1999, #4, 28-32.
 ლადო ჭანტურია, შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, თბილისი, 2011, 290-350.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეხუთე, მთ.რედ. ლადო 

ჭანტურია, თბილისი, 2000, 341-343. 
 სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი პირველი, რედ. ლადო ჭანტურია, 2017, 386-407.
 იან კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი - სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, 583. 
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა  4.  საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდი

განსახილველი საკითხები:
საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდის ცნება, ფორმა, სახეები. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდით უფლების 
წარმოშობა: შექმნისა და სახელშეკრულებო თეორია. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდით უფლების 
გადაცემა. ემიტენტის უფლებები და ემიტენტის მოვალეობა. კრედიტორის მოთხოვნის უფლება და 
შესრულების მიღების წესი.
ძირითადი ლიტერატურა:
 ლექცია (1   სთ.)

   საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, თბილისი, 2001, 
250-260.
 ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, თბილისი, 2003,  145-150.
 ზურაბ ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 192-204.
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ლექცია (  სთ.)

თემა 4. საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდი

განსახილველი საკითხები:
საწარმდგენლო ფასიანი ქაღალდის გადაფორმების უფლება. მიმოქცევისათვის უვარგისი ფასიანი 
ქაღალდი გამოცვლის წესი.  ფასიანი ქაღალდის ძალადაკარგულად გამოცხადების უფლების წარმოშობა 
და ამ უფლების წარმოშობის გამომრიცხავი გარემოებანი. „სანაცვლო“ დოკუმენტზე უფლება და 
დოკუმენტიდან გამომდინარე მოთხოვნის უფლება.
ფასიანი ქაღალდის წარდგენისა და შესრულების ვადა, მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა.
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ძირითადი ლიტერატურა:

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, თბილისი, 2001, 
260-265.

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 5. საორდერო ფასიანი ქაღალდი

განსახილველი საკითხები:
საორდერო ფასიანი ქაღალდის ცნება, ფორმა სახეები ( „ipso iure“  და “creatos” დოკუმენტები). საორდერო 
ფასიან  ქაღალდზე საკუთრების უფლების გადაცემის წესი. ინდოსამენტი და ცესია. საორდერო ფასიანი 
ქაღალდით მოთხოვნის უფლების წარმოშობა. და შესრულების მიღების წესი. სოლიდარული 
პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი საორდერო ფასიანი ქაღალდებში. მოთხოვნათა ხანდაზმულობა.
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, თბილისი, 2001, 266-
271.

 ნაჭყებია, სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმების განმარტებები უზენაესი სასამართლოს 
პრაქტიკაში (2000-2013), 2014, 235-237.
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
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ლექცია (  სთ.)
 თემა 6.  სახელობითი ფასიანი ქაღალდი

განსახილველი საკითხები:
სახელობითი ფასიანი ქაღალდის ცნება, ფორმა, სახეები.                             
სახელობითი ფასიანი ქაღალდის გადაცემის წესი. ცესია და ტრანსფერტი. სახელობითი ფასიანი 
ქაღალდით შესრულების მიღება.
წარმომდგენზე  სახელობითი ქაღალდის შინაარსი და ფორმა.
მოთხოვნათა ხანდაზმულობის ვადა.

ძირითადი ლიტერატურა:
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი მეორე, თბილისი, 2001, 

266- 272.
სემინარი (1 სთ.) შუალედური წერითი გამოცდის შედგების განხილვა 

8-9 შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
 თემა 7.  სავაჭრო ფასიანი  ქაღალდი. ჩეკი

განსახილველი საკითხები:
სავაჭრო ფასიანი  ქაღალდის არსი. ჩეკის ცნება, სახეები. საჩეკო ურთიერთობის სუბიექტები. ჩეკის 
გადაცემის წესი. ჩეკიდან გამომდინარე მოთხოვნები. ინდოსამენტის საგარანტიო ფუნქცია. 
სოლიდარული პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი საჩეკო სამართალში. ავალი. განსხვავებული და 
საანგარიშსწორებო ჩეკი. ჩეკის ეგზემპლარი.

ძირითადი ლიტერატურა:

10
ლექცია (2 სთ.)

  ზურაბ ძლიერიშვილი, გიორგი სვანაძე, გიორგი ცერცვაძე, ლაშა ცერცვაძე, ლევან ჯანაშია, 
სახელშეკრულებო სამართალი, 2014, 709-739.

თემა 7.  სავაჭრო ფასიანი  ქაღალდი. თამასუქი

განსახილველი საკითხები:
თამასუქის ცნება, სახეები. მარტივი და გადასაპირებელი თამასუქი. სათამასუქო ურთიერთობის 
სუბიექტები. თამასუქის გადაცემის წესი.   ავალი. აქცეპტი. თამასუქიდან გამომდინარე მოთხოვნები. 
სოლიდარული პასუხისმგებლობის ინსტიტუტი სათამასუქო სამართალში. ინდოსამენტის საგარანტიო 
ფუნქცია. თამასუქის ეგზემპლარი და ასლი. 
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია (1 სთ.)

 ეკა ზარნაძე, საორდერო ფასიანი ქაღალდი და მისი სამართლებრივი მოწესრიგების ძირითადი 
ასპექტები, მართლმსაჯულება და კანონი, 2011, #2, 50-64. 
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 8-9.  საინვესტიციო  ფასიანი ქაღალდი. საქონელგანმკარგავი ფასიანი ქაღალდი

განსახილველი საკითხები:
საინვესტიციო ფასიანი ქაღალდის ცნება. კორპორაციული ფასიანი ქაღალდი.  
საქონელგანმკარგავი ფასიანი ქაღალდის ცნება. კონოსამენტის სამართლებრივი მოწესრიგების  
ასპექტები. სასაწყობო მოწმობის, იპოთეკის მოწმობის  სამართლებრივი მოწესრიგების ასპექტები.
ძირითადი ლიტერატურა:

12
ლექცია (1 სთ.)

 ირაკლი ბურდული, სააქციო სამართლის საფუძვლები, ტომი პირველი, 2010, 249- 354.
 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეოთხე, ტომი II , მთ. რედ. ლადო 

ჭანტურია, 2001, 80-104. 
 ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, 2003, 152.
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 ზურაბ ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბილისი, 2009, 209-211
სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

თემა 10.   ფასიანი ქაღალდების ბაზრის არსი და ბაზრის რეგულირების პრინციპები. საჯარო ფასიანი 
ქაღალდი. ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზება.    

განსახილველი საკითხები:
ფასიანი ქაღალდების „პირველადი“ და „მეორადი“ ბაზარი. საფონდო ბირჟა. მისი განვითარების 
ისტორიული ასპექტები საქართველოში. ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირების პრინციპები: 
სამართლიანობა, მისაწვდომობა, გამჭირვალობა, კონკურენტულ გარემო, გარიგებებში გაყალბებისა და 
მანიპულაციების აკრძალვა, საჯარო ზედამხედველობა.
ფასიანი ქაღალდის ცნება ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით. მასზე 
საკუთრების უფლების წარმოშობა. ემისიის პროსპექტი და მოთხოვნები, რომელიც მას წაეყენება. 
შეთავაზების პროცედურა. შეთავაზების საჯაროობა.  ფასიანი ქაღალდების ემისიის ანგარიში
ძირითადი ლიტერატურა:

ლექცია ( 1 სთ.)

  მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველო 
კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004, 55-122.
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სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა

ლექცია (1  სთ.)

თემა 11.  ფასიანი ქაღალდების ბაზრის   მონაწილეები. ფასიანი ქაღალდებით საჯარო ვაჭრობა.

განსახილველი საკითხები:
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეგულირებადი და არარეგულირებადი მონაწილეები. ემიტენტი, 
აუდიტორი, ბენეფიციარი მესაკუთრე, ნომინალური მფლობელი, საბროკერო კომპანია  რეგისტრატორი, 
ცენტრალური დეპოზიტარი, საფონდო ბირჟა, საინვესტიციო ფონდი.  
გარიგებანი საფონდო ბირჟაზე. საჯარო ფასიანი ქაღალდით გარიგების დადება. გარიგების დადება 
საბროკერო კომპანიის მონაწილეობით და მის გარეშე.
ძირითადი ლიტერატურა:
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 მიხეილ ჯიბუტი, ქართლოს ყორანაშვილი, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ საქართველო 
კანონის კომენტარი, თბილისი, 2004, 220-256, 336-394.

სემინარი (1 სთ.) შეფასების კომპონენტი - ზეპირი გამოკითხვა. მაქსიმალური შეფასება -  3 ქულა
თემა 12.  ნაციონალური კანონმდებლობის უნიციფირების ცალკეული ასპექტები
გერმანული სამოქალაქო სამართლის ნორმათა „გავლენა“ ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს 
სამოქალაქო კოდექსის ნორმებზე. 1930 წლის ჟენევის კონვენციები თამასუქების შესახებ. 1931 წლის 
ჟენევის კონვენცია ჩეკის შესახებ. 2009 წლის 09 ოქტომბრის კონვენცია ფასიანი ქაღალდების შესახებ.
ძირითადი ლიტერატურა:

15
ლექცია (2 სთ.)  ბესარიონ ზოიძე, ევროპული კერძო სამართლის რეცეპცია საქართველოში, თბილისი, 2005, 346.

 ეკა ზარნაძე, ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელობის ინსტიტუტის ნორმათა 
უნიფიცირება და ჟენევის კონვენცია ფასიანი ქაღალდების შესახებ. ბესარიონ ზოიძის საიუბილეო 
კრებული, 2013, 538-556.

 იან კროპჰოლერი, გერმანიის სამოქალაქო კოდექსი -სასწავლო კომენტარი, თბილისი, 2014, 583-
588, 715-717.

16-19 შეფასების კომპონენტი - დასკვნითი წერითი  გამოცდა.  მაქსიმალური შეფასება - 40 ქულა

სილაბუსის ავტორი                                                             ეკა ზარნაძე


