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კონსულტაციის დღე: ფაკულტეტის დეკანის მიერ დამტკიცებული გრაფიკის შესაბამისად

სასწავლო კურსის კოდი

სწავლების ენა ქართული

წინაპირობები დაშვების წინაპირობები არ გააჩნია

კრედიტი (ECTS) 5
საათები (1 კრედიტი = 25 სთ) 125

საკონტაქტო საათები, მ.შ 33
ლექცია 26 სთ.

შუალედური და დასკვნითი გამოცდები 7 სთ

სტუდენტისსასწავლო
დატვირთვა

დამოუკიდებელი საათები 92

სასწავლო კურსის მიზანი

სასწავლო კურსის მიზანია სტუდენტს: 

 შესძინოს ღრმა და სისტემური ცოდნა მატერიალური სისხლის სამართლის დოგმატიკის საკითხების, 
დანაშაულის თანამედროვე ქართული მოძღვრების ძირითადი ინსტიტუტებისა და თეორიების, ასევე 
დანაშაულის გამოვლინების განსაკუთრებული შემთხვევების შესახებ; 

 გამოუმუშავოს სისხლისსამართლებრივი ნორმების ანალიზის, მათი სწორად გამოყენებისა და 
განმარტების, სამართლებრივად სწორი გადაწყვეტილების გამოტანის, ნორმისადმი კრიტიკული 
დამოკიდებულებისა და მისი უკეთესით შეცვლის უნარი.

სწავლის შედეგები

ცოდნა და გაცნობიერება

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს ღრმად და სისტემურად ეცოდინება  მატერიალური სისხლის 
სამართლის დოგმატიკის საკითხები, დანაშაულის თანამედროვე ქართული მოძღვრების ძირითადი 
ინსტიტუტები და თეორიები, დანაშაულის გამოვლინების განსაკუთრებული შემთხვევები, რაც მისცემს მას 
დასმული კომპლექსური პრობლემების გადაწყვეტის შესაძლებლობას.
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სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტს გაცნობიერებული ექნება მატერიალური სისხლის 
სამართლის პრობლემური საკითხების გადაჭრის გზები.

ცოდნის პრაქტიკაში 
გამოყენების უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 განმარტების მეთოდების გამოყენებით სისხლისამართლებრივი პრობლემების კომპლექსურ შეფასებასა 
და მათი გადაწყვეტის ოპტიმალური  მიმართულებების  განსაზღვრას; 

 კვალიფიციური სამართლებრივი კონსულტაციების გაწევას და ნორმაშემოქმედებით  საქმიანობაში 
მონაწილეობას; 

 სისხლის სამართლის თანამედროვე თეორიების პრაქტიკულ საქმიანობაში ეფექტურად გამოყენებას.

დასკვნის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 საკანონმდებლო ცვლილებების, სასამართლო პრაქტიკისა და მეცნიერული სიახლეების  ანალიზს და 
დასაბუთებული სამართლებრივი დასკვნების ჩამოყალიბებას.

კომუნიკაციის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 სისხლის სამართლის კანონმდებლობისა და თანამედროვე სისხლსსამართლებრივი თეორიების 
ნეგატიური და პოზიტიური მომენტების თაობაზე საკუთარი სამართლებრივი დასკვნების 
ჩამოყალიბებასა და აღნიშნულ საკითხებზე აკადემიურ და პროფესიულ საზოგადოებასთან 
არგუმენტირებულ მსჯელობას.

სწავლის უნარი

სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 მიღებული ცოდნის საფუძველზე სწავლების მესამე საფეხურზე - დოქტორანტურაში სისხლის 
სამართლის მიმართულებთ სიღრმისეული კვლევის ჩატარებას.

 სისხლის სამართლის კანონმდებლობის, სამეცნიერო დოქტრინებისა და სასამართლო 
გადაწყვეტილებების განზოგადებული ანალიზის საფუძველზე მიღებული ცოდნის გაფართოებას.

ღირებულებები
სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ სტუდენტი შეძლებს:

 პრაქტიკული საქმიანობისას პროფესიული ღირებულებების, ეთიკისა და მორალის მიღებული 
ნორმების დაცვის საფუძველზე, სამართლიანობის, კანონის უზენაესობის პრინციპის, ადამიანის 
უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვას.

სწავლება-სწავლის მეთოდები

ლექცია
სამუშაო ჯგუფში მუშაობა
პრაქტიკული მუშაობა
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 პირველი შუალედური წერითი გამოცდა, მეორე 
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 30 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 30 ქულა. სტუდენტს, რომელსაც შუალედური შეფასებით დაგროვილი არ ექნება შუალედური შეფასების 
მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ანუ მინიმუმ 30 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
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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

N შეფასების ფორმები და კომპონენტები რაოდენობა თითოეულის მაქსიმალური შეფასება მაქსიმალური ქულა

1 შუალედური შეფასება,  მათ შორის: 60 ქულა

1.1 პირველი შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30
1.2. მეორე  შუალედური წერითი  გამოცდა 1 30 30 
2 დასკვნითი შეფასება 40 ქულა

2.1. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 1 40 40 
სულ 100ქულა

შუალედური შეფასების კომპონენტები, მეთოდები და კრიტერიუმები
კომპონენტები მეთოდები და კრიტერიუმები

შუალედური შეფასების ფარგლებში  სტუდენტი აბარებს ორ შუალედურ წერით გამოცდას.პირველი შუალედური 
წერითი გამოცდა ტარდება მე-6 სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა შეიძლება დააგროვოს 
მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.  

პირველი შუალედური  წერითი  გამოცდისშესაფასებლად გამოიყენებაგამოიყენება ორი კაზუსი,  თითოეული კაზუსი - 
15 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

13-15

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 ტერმინოლოგიადა 
ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

9-12

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და 
სწორეა.

6-8

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

2-5

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 ტერმინოლოგიადა 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 ტერმინოლოგიაარ არის 
გამოყენებული, ხოლო ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

პირველი 
შუალედური  
წერითი  გამოცდა

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

მეორე
შუალედური  
წერითი  გამოცდა

მეორეშუალედური წერითი გამოცდა ტარდება მე-12 სასწავლო კვირას. შუალედურ წერით გამოცდაში სტუდენტმა 
შეიძლება დააგროვოს მაქსიმუმ 30 ქულა, რაც საბოლოო შეფასების 30 პროცენტის ტოლია.  

მეორე შუალედური  წერითი  გამოცდასშესაფასებლად გამოიყენება შემდეგი საშუალებები (შეფასების მეთოდები):2 
კაზუსი, თითოეული კაზუსი - 15 ქულით.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი4

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

13-15

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 ტერმინოლოგიადა 
ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

9-12

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და 
სწორეა.

6-8

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

2 -5

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 ტერმინოლოგიადა 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 ტერმინოლოგიაარ 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  გამოცდისშესაფასებლად გამოიყენება2 კაზუსი, თითოეული - 20 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

18-20

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 ტერმინოლოგიადა 
ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და ზედმიწევნით სწორეა. 

14-17

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, საბოლოო დასკვნა სრულია და 
სწორეა.

10-13

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი დაცულია, 
საბოლოო დასკვნა დამაკმაყოფილებელია.

5-9

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 ტერმინოლოგიადა ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა 
შეკვეცილი და ფრაგმენტულია. 

დასკვნითი  
წერითი  გამოცდა

1-4
სტუდენტს არასწორად აქვს აღქმული კაზუსის ფაბულა და შეკითხვის არსი. ჰიპოთეზის შედგენილია 
არასწორად, მსჯელობის თანმიმდევრობა და სამართლებრივი ანალიზი 



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი5

არადამაკმაყოფილებელია.სტუდენტი ვერ ფლობს ფლობს თეორიული მასალას და კაზუსის ამოხსნისას არ 
იყენებს სამართლის ძირითად ღირებულებებსა და პრინციპებს,იურიდიული ტერმინოლოგიაარ არის 
გამოყენებული, ხოლო ენობრივი სტილი ნაკლოვანია, საბოლოო დასკვნა ნაკლოვანია.

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

ძირითადი ლიტერატურა

 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 2011. გვ. 
1-655.

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი. სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი II. დანაშაულის გამოვლინების 
ცალკეული ფომები. თბ., 2011. გვ. 1-396.

 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული 
სისხლის სამართლის მიხედვით, 2013, გვ. 4-224.

 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი.

ნორმატიული აქტები
 საქართველოს კონსტიტუცია (1995 წლის 24 აგვისტო). https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი (1999 წლის 22 ივლისი);

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426

დამატებითი ლიტერატურა

 გ. ნაჭყებია, სისხლისსამართლებრივი ურთიერთობა და დანაშაულის ცნება (ლექციების კურსი), თბ., 2002.
 ე. გოცირიძე, მიზეზობრიობა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სამართალში, თბ., 2006.
 თ. წერეთელი, საზოგადოებრივი საშიშროება და მართლწინააღმდეგობა სისხლის სამართალში, გამომც. 

„კავკასიის სახლი“, თბ. 2006;
 მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბილისი, 2013. 
 ო. გამყრელიძე, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის განმარტება, თბ., 2005. 
 სისხლის  სამართლის   ზოგადი   ნაწილი,  თსუ-ის  გამომცემლობა. რედაქტორები: გ. ნაჭყებია, ი. 

დვალიძე, თბ., 2007. 
 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი. კაზუსების ამოხსნის მეთოდიკა სისხლის სამართალში. გამომც. ”მერიდიანი”, 

თბ., 2008.
 სისხლის სამართალი : ზოგადი ნაწილი : სახელმძღვანელო /რედ.: გურამ ნაჭყებია, ნონა თოდუა .- მეორე 

გამოცემა .- თბ., 2016.

ინტერნეტ-რესურსები

სასწავლოკალენდარი
კვირა სწავლების მეთოდი საათი შეფასების კომპონენტი მაქსიმალური შეფასება

1-ლი კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-2 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-3 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-4 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-5 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-6 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
მე-7 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-8 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-9 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-10 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-11 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-12 კვირა 2 სთ. შუალედური წერითი გამოცდა 30 ქულა
მე-13 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-14 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-15 კვირა ლექცია 2 სთ.
მე-16-მე-19 კვირა 3 სთ. დასკვნითი წერითი  გამოცდა 40 ქულა

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/30346
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/16426


ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი6

სასწავლო კურსის შინაარსი

კვირა სწავლების მეთოდი შინაარსი/შეფასების კომპონენტი/მაქსიმალურიშეფასება

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

თემა 1. მატერიალური სისხლის სამართლის საფუძვლები. სისხლის სამართლის კანონის მოქმედების 
ფარგლები და ინტერპრეტაციის მეთოდები. საქართველოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის 
პრინციპები

განსახილველი საკითხები:

მატერიალური სისხლის სამართლის ამოცანა და მიზნები. თანაზომიერება. სუბსიდიარულობა. სისხლის 
სამართლის ფრაგმენტული ხასიათი. სამართლებრივი სიკეთე და ქმედების ობიექტი. პოზიტიური 
სისხლის სამართლის წყარო. საერთაშორისო ხელშეკრულების, როგორც სისხლის სამართლის წყაროს 
ადგილი ნორმატიული აქტების სისტემაში. ბუნებითი სამართალი. სამართალი და სამართლიანობა. 
დანაშაულის ჩადენის დრო. დანაშაულის ჩადენის ადგილი. სისხლის სამართლის საგარანტიო ფუნქცია. 
კანონის უკუძალა და ანალოგია. ნორმის ინტერპრეტაცია. ჩვეულებითი სამართლის გამოყენების 
საკითხი. ნორმის განუსაზღვრელობის საკითხი. სისხლის სამართლის საგარანტიო ფუნქციის 
იგნორირების დაუშვებლობა. საქართველოს საერთაშორისო სისხლის სამართლის პრინციპები.
ძირითადი ლიტერატურა:

1 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 12-36, გვ. 103-153.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 2. დანაშაულის ფორმალური და მატერიალური ცნება. დანაშაულის სამსაფეხურიანი სისტემის 
განვითარების ისტორია

განსახილველი საკითხები:

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით. 
დანაშაულის სისტემა ანგლო-ამერიკული და საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიხედვით. ქმედების 
მცირე მნიშვნელობა და დანაშაულის სისტემა. დანაშაულის სისტემის ცალკეული ელემენტების ზოგადი 
მიმოხილვა ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით. დანაშაულის სამსაფეხურიანი სისტემის 
განვითარების ისტორია: კლასიკური სისტემა, ნეოკლასიკური სისტემა, ფინალური სისტემა, 
ტელეოლოგიურ-სოციალური სისტემა, ფუნქციონალური (მიზანრაციო-ნალური) სისტემები.  
დანაშაულისსისტემაქართულისისხლისსამართლისმიხედვით.
ძირითადი ლიტერატურა:

2 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 47-90.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 3. ქმედების  შემადგენლობის მოძღვრება. ქმედების ობიექტური შემადგენლობა

განსახილველი საკითხები:

სისხლისსამართლებრივი უმართლობის არსი და ელემენტები. ქმედების ობიექტური შემადგენლობა. 
მოქმედების ცნება და თეორიები. მოქმედების ცნების ფუნქცია. მოქმედების კაუზალური ცნება. 
მოქმედების ფინალური ცნება. მოქმედების პერსონალური ცნება. მოქმედების ნეგატიური ცნება. 
მოქმედების სოციალური ცნება.

მოქმედებით გამოწვეული შედეგი. დანაშაულის უმოქმედობით ჩადენის არსი. უმოქმედობის 
შემადგენლობის მართლწინააღმდეგობა. ბრალი დანაშაულის შერეული უმოქმედობით ჩადენისას. 
გაუფრთხილებლობით ჩადენილი შერეული უმოქმედობა. უმოქმედობის დასჯადობა საზღვარგარეთის 
ქვეყნების სისხლის სამართალში. უმოქმედობისათვის პასუხისმგებლობა საერთაშორისო სისხლის 
სამართალში. პრობლემურ შემთხვევათა კვალიფიკაცია.
ძირითადი ლიტერატურა:

3 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 153-180.



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი7

 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი. სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი II.  დანაშაულის გამოვლინების 
ცალკეული ფომები. თბ., 2011. გვ. 281-381.

 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 
საკითხზე.

თემა  4.  მიზეზობრივი კავშირი და ობიექტური შერაცხვა

განსახილველი საკითხები:

მიზეზობრივი კავშირი, როგორც ობიექტური შერაცხვის აუცილებელი წინაპირობა. მიზეზობრივი 
კავშირის საკნონმდებლო დეფინიცია ქართული სისხლის სამართლის მიხედვით. მიზეზობრივი 
კავშირის თეორიები. ეკვივალენტურობის (პირობათა) თეორია. conditio-sine-qua-non-ფორმულა. 
კანონზომიერი პირობის თეორია. ადეკვატურობის თეორია. რელევანტურობის თეორია. 
მიზეზობრიობის სახეები. ალტერნატიული ანუ ორმაგი მიზეზობრიობა. კუმულაციური მიზეზობრიობა. 
ჰიპოთეტური და სხვა მსგავსი მიზეზობრიობა. გენერალური მიზეზობრიობის მოძღვრება.
ძირითადი ლიტერატურა:

4 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 180-215.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 5. ობიექტური შერაცხვის კატეგორია

განსახილველი საკითხები:

შედეგის ობიექტური შერაცხვის მოძღვრების მნიშვნელობა. შედეგის ობიექტური შერაცხვის 
პრობლემატური შემთხვევები. ობიექტური შერაცხვის ცალკეული პრობლემები. რისკის თეორია. რისკის 
შემცირების თეორია. რისკის ამაღლების თეორია. მიზეზთა სამართლებრივი ურთიერთკავშირი. 
მიზეზობრივი კავშირის ატიპიური განვითარება. ნორმის დაცვის მიზნის თეორია. დაზარალებულის 
პირადი პასუხისმგებლობით გამოწვეული თვითსაფრთხე. თვითმკვლელობაში აქტიური 
თანამონაწილეობა. თვითმკვლელობაში პასიური თანამონაწილეობა. უმოქმედობა მოქმედებით. 
ადამიანის ნებას დაუქვემდებარებელი და მისი ნების ბატონობის გარეშე განვითარებული 
მიზეზობრიობა. ობიექტური შერაცხვა მიზეზობრივი კავშირის სავარაუდო განვითარების შესახებ 
შეცდომის დაშვების დროს. რეგრესის აკრძალვის თეორია. მიზეზობრივი კავშირისა და შედეგის 
ობიექტური შერაცხვის პრობლემები საერთო სამართლის სისტემის მიხედვით. მიზეზობრივი კავშირისა 
და შედეგის ობიექტური შერაცხვის პრობლემა საბჭოურ სისხლის სამართალში. 
ძირითადი ლიტერატურა:

5 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 215-260.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
6 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

თემა 6.  ქმედების სუბიექტური შემადგენლობა

განსახილველი საკითხები:

განზრახვა. ქმედების შემადგენლობის განხორციელების ცოდნა და ნებელობა. განზრახვის 
ინტელექტუალური ელემენტი. განზრახვის ვოლონტატური ელემენტი. განზრახვის სახეები. პირველი 
ხარისხის პირდაპირი განზრახვა.  მეორე ხარისხის პირდაპირი განზრახვა. ევენტუალური განზრახვა. 
ნებელობის დოგმატიკური ფიგურის მნიშვნელობა. თეორიები ევენტუალური განზრახვისა დ 
ათვითიმედოვნების ურთიერთგამიჯვნის შესახებ. შემეცნების თეორიები. ნებელობის თეორიები. 
ევენტუალური განზრახვით დანაშაულის მცდელობის შესაძლებლობა. წინმსწრები და შემდგომი 
განზრახვა. ალტერნატიული განზრახვა. კუმულაციური განზრახვა. გენერალური განზრახვა.
ძირითადი ლიტერატურა:

7

ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 260-323.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული 

სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 140-209.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.

8 ლექცია (2 სთ.)
თემა 7. მართლწინააღმდეგობა

განსახილველი საკითხები:

ერთიანი მართლწინააღმდეგობა და პერსონალური უმართლობა. მართლწინა-აღმდეგობის 
გამომრიხველი გარემოების სტრუქტურა. მართლწინააღმდეგობის გამომრიხველ გარემოებათა 
კლასიფიკაცია. პასუხისმგებლობის გამომრიხველი გარემოებანი საერთაშორისო მატერიალური სისხლის 



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი8

სამართლის მიხედვით. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი ცალკეული გარემოებანი.
ძირითადი ლიტერატურა:
 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 323-403.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.

თემა 8. ინდივიდუალური ბრალი

განსახილველი საკითხები:

სისხლისსამართლებრივი ბრალის მოძღვრება. ბრალის ცნება და თეორიები. ფსიქოლოგიური თეორია. 
ფსიქოლოგიურ-ნორმატიული თეორია. ნორმატიული თეორია. ფუნქციონალური თეორია. ბრალის 
გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი. ბრალის სტრუქტურა. ბრალუნარიანობა 
(შერაცხვაუნარიანობა). გასაკიცხაობა და ბრალის გამომრიცხველი საპატიებელი გარემოებანი.
ძირითადი ლიტერატურა:

9 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 403-505.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული 

სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 110-140.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 9. შეცდომა სისხლის სამართალში

განსახილველი საკითხები:

სისხლისსამართლებრივი შეცდომის მოძღვრება. შეცდომა ქმედების შემადგენლობაში. ფაქტობრივი 
შეცდომა. შეცდომა მიზეზობრივი კავშირის განვითარებაში. შეცდომა პიროვნებაში, შესაბამისად 
ობიექტში. შეცდომა ქმედების შემადგენლობის დამამძიმებელ და შემამსუბუქებელ გარემოებებში. 
მიზნის აცდენა და გაუთვალისწინებელი ობიექტის ხელყოფა. ბრალის ეტაპზე დასადგენი შეცდომის 
სახეები. პირდაპირი და არაპირდაპირი შეცდომა აკრძალვაში. აკრძალვაში შეცდომის აცილების 
შესაძლებლობა. სუბსუმციაში შეცდომა. შეცდომა კანონის ნორმის მოქმედების ძალის შესახებ. შეცდომა 
ნებართვის ფაქტობრივ მხარეში. მოჩვენებითი მოგერიება. ბრალის გამომრიცხველ საპატიებელ 
გარემოებაში შეცდომა. 
ძირითადი ლიტერატურა:

10 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 505-545.
 ლავრენტი მაღლაკელიძე, განზრახვა და მართლწინააღმდეგობის შეგნება ქართული და გერმანული 

სისხლის სამართლის მიხედვით, თბ., 2013, გვ. 98-114.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 10. გაუფრთხილებლობა სისხლის სამართალში. გაუფრთხილებლობითი შედეგით 
კვალიფიცირებული განზრახი დანაშაული.

განსახილველი საკითხები:

მოქმედებით ჩადენილი გაუფრთხილებლობითი დანაშაული. გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის 
ცნება და სახეები. მოქმედებით ჩადენილი გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის სისტემა. 
გაუფრთხილებლობითი დანაშაულის ცალკეული სახეები. გაუფრთხილებლობის ქმედების 
შემადგენლობა. გაუფრთხილებლობის სუბიექტური შემადგენლობა. მართლწინააღმდეგობა 
გაუფრთხილებლობის დროს. ბრალი გაუფრთხილებლობის დროს. განზრახვა-გაუფრთხილებლობის 
კომბინაციის სახეები. შედეგით კვალიფიცირებული გაზრახი დანაშაულის სისტემა.
ძირითადი ლიტერატურა:

11 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 

2011. გვ. 545-417.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.

12 შეფასების კომპონენტი - შუალედური წერითი  გამოცდა. მაქსიმალური შეფასება -  30 ქულა

13

ლექცია (2 სთ.)
თემა 11. დანაშაულის მომზადება და მცდელობა 

განსახილველი საკითხები:

დაუმთავრებელი დანაშაულის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა. დანაშაულის განვითარების სტადიების 



ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასწავლო კურსის (მოდულის) სილაბუსი9

ცნება და სახეები. დანაშაულის მომზადება. მომზადების დასჯადობის შემთხვევები. დანაშაულის 
მცდელობა. დანაშაულის მცდელობის ნიშნები. ზოგიერთი დანაშაულის მომზადებისა და მცდელობის 
თავისებურებანი. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება: ცნება და ნიშნები. ნებაყოფლობით ხელის 
აღება და ქმედითი მონანიება.
ძირითადი ლიტერატურა:
 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი. სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი II.  დანაშაულის გამოვლინების 

ცალკეული ფომები. თბ., 2011. გვ. 1-134.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.
თემა 12.  თანამონაწილეობა დანაშაულში. ჯგუფური დანაშაული

განსახილველი საკითხები:

თანამონაწილეობის მოკლე ისტორიული მიმოხილვა. თანამონაწილეობის ერთიანი და დუალისტური 
სისტემა. თანამონაწილეობა ფართო და ვიწრო გაგებით. თანაამსრულებლობის და თანამონაწილეობის 
ერთმანეთის განგამიჯვნა. თანაამსრულებლობის ობიექტური მხარე. თანაამსრულებლობის სუბიექტური 
მხარე. შუალობითი ამსრულებელი. პარალელური ამსრულებლობა. თანამონაწილეობა ვიწრო გაგებით. 
თანამონაწილეობის ობიექტური მხარე. თანამონაწილეობის პასუხისმგებლობის სუბიექტური 
საზღვრები. დანაშაულში თანამონაწილეთა სახეები. თანამონაწილეთა პასუხისმგებლობის სპეციალური 
საკითხები. 

ჯგუფური დანაშაული. დანაშაულის შემხებლობა. თანამონაწილეობა საერთაშორისო სისხლის 
სამართალში. პრობლემურ შემთხვევათა კვალიფიკაცია.
ძირითადი ლიტერატურა:

14 ლექცია (2 სთ.)

 სისხლის სამართლის კოდექსი, მიღებული 1999 წლის 22 ივლისს.
 ქ. მჭედლიშვილი-ჰედრიხი. სისხლის სამართალი ზოგადი ნაწილი II.  დანაშაულის გამოვლინების 

ცალკეული ფომები. თბ., 2011. გვ. 134-281.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ 

საკითხზე.

15 ლექცია (2 სთ.)

თემა 13.  სასჯელი, სასჯელის მიზნები და სახეები.

განსახილველი საკითხები: სასჯელის მიზნები. სამაგიეროს მიზღვის იდეა. პრევენციული თეორიები. 
ზოგადი და სპეციალური პრევენცია. ნეგატიური (,,ფსიქოლოგიური იძულების”) გენერალური 
პრევენცია. პოზიტიური (,,კანონის წინაშე პასუხისმგებლობის გრძნობის”) გენერალური პრევენცია. 
სასჯელის ცალკეული სახეები. ძირითადი და დამატებითი სასჯელები.  
სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები და წესი. შემამსუბუქებელი და დამამძიმებელი გარემოებები 
სასჯელის დანიშვნის დროს. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა ერთობლიობის და განაჩენთა 
ერთობლიობის დროს. პირობითი მსჯავრი.
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან გათავისუფლების სამართლებრივი 
ბუნება და სახეები.
იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის თავისებურებანი.
ძირითადი ლიტერატურა:

 მ. ტურავა. სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილი. პირველი წიგნი. დანაშაულის მოძღვრება. თბ. 
2011. გვ. 36-46.
 ეროვნული და საერთაშორისო სასამართლოების გადაწყვეტილებების ანალიზი აღნიშნულ საკითხზე.

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

სილაბუსის ავტორი                                                                                                                                                                                  ლავრენტი 
მაღლაკელიძე


