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ivane javaxiSvilis saxelobis Tbilisis saxelmwifo universitetis 
iuridiuli fakultetis saerTaSoriso samarTlis specialobis 

bakalavriatis saganmanaTleblo programa 

 
saganmanaTleblo programis dasaxeleba: saerTaSoriso samarTali 
umaRlesi akademiuri ganaTlebis safexuri: bakalavriati 
saganmanaTleblo programis tipi: akademiuri 
swavlebis ena: qarTuli 
misaniWebeli xarisxi: samarTlis bakalavri, specialoba – 
saerTaSoriso samarTali; Bachelor of Law, Specialisation – International Law. 
პროგრამის ხელმძღვანელი: programis xelmZRvaneloba xorcieldeba 
fakultetis saerTaSoriso samarTlis institutis mier, iuridiuli 
fakultetis dekanis saerTo koordinaciiT. 
programis moculoba: 240 ECTS krediti;  
programaze daSvebis winapiroba: saerTaSoriso samarTlis 
bakalavriatis saganmanaTleblo programis studenti SeiZleba 
gaxdes sruli saSualo ganaTlebis mqone piri, erTiani erovnuli 
gamocdebis Sedegebis safuZvelze; xolo ucxo qveynis 
moqalaqeebisaTvis erTiani erovnuli gamocdebis gareSe, 
kanonmdeblobiT dadgenili wesis Sesabamisad. 
saganmanaTleblo programis mizani:  
1) saerTaSoriso samarTlis sabakalavro programa miznad isaxavs 
saerTaSoriso samarTlis dargSi kvalificirebuli kadrebis 
momzadebas, romelTa unar-Cvevebi da Teoriuli da praqtikuli 
masalis codna xels Seuwyobs saerTaSoriso samarTlebrivi 
sakiTxebis operatiulad da efeqturad damuSavebas, rac did 
saWiroebas warmoadgens dRevandel saqarTveloSi, romlis 
saerTaSoriso urTierTobebi sul ufro da ufro farTovdeba da 
sul ufro da ufro meti saxelmwifo organo erTveba am procesSi. 
studenti eufleba iuristisaTvis aucilebel meTodebs da iZens 
samarTlebrivi problemebis damoukideblad gadaWris unars.  
swavlis Sedegebi:  
kursdamTavrebuls unda hqondes Semdegi dargobrivi kompetenciebi: 

• erovnuli samarTlisa da saerTaSoriso samarTlis sistemebis 
ZiriTadi Taviseburebebis, institutebis, materialuri da 
procesualuri normebis codna; 

• saerTaSoriso samarTlis principebis, faseulobebisa da 
Rirebulebebis codna; 

• saerTaSoriso precedentuli samarTlis aTvisebisa da 
praqtikaSi gamoyenebis unar-Cvevebi; 

• samarTlis codnis praqtikaSi efeqturad gamoyenebis unari; 

• praqtikuli saqmianobisas samarTlianobis, adamianis 
uflebebis saerTaSoriso standartebis, socialuri da 
demokratiuli faseulobebis dacvisadmi miswrafebis unari; 
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aseve zogadi kompetenciebi: 

• dargis codna-gaazreba da profesiis gaTaviseba; 

• abstraqtuli azrovnebis, analizisa da sinTezis unari; 

• problemebis identificirebis, dasmisa da dasabuTebuli 
gadawyvetilebis miRebis unari; 

• mSobliur da ucxo enaze komunikaciis unari; drois 
dagegmvisa da marTvis (drois menejmentis) unari. 

 
dasaqmebis sferoebi:  
 
saerTaSoriso samarTlis sabakalavro programis kursdamTavrebulebs 
SesaZlebloba aqvT, imuSavon saqarTvelos sagareo politikis Sida 
(sagareo saqmeTa saministro, iusticiis saministro, parlamentis 
aparati, da sxv.) da sagareo (saelCo, sakonsulo) organoebSi, 
saerTaSoriso organizaciebsa da sazogadoebriv seqtorSi.  
 
saerTaSoriso marTlmsajulebis organoebSi muSaobis paralelurad 
SesaZlebloba aqvT saqarTvelos saerTo da sakonstitucio 
sasamarTloebSi, saqarTvelos aRmasrulebel da sakanonmdeblo 
organoebSi muSaobisa. 
 
  
saswavlo gegma: 

1) sabakalavro saswavlo programa Sedgeba savaldebulo 
iuridiuli sagnebis, saerTaSoriso samarTlis specialobis 
sagnebisa da ucxo enis disciplinebisagan Semdgari saswavlo 
modulebisagan.  

2) programaSi gaerTianebuli sagnebi urTierTkavSirSia da 
SesaZlebelia, calkeuli gamocdis Cabareba iyos sxva sagnis 
mosmenis winapiroba.  

3) programis warmatebiT daZlevisaTvis savaldebulo 240 
kreditis modulebis jgufebs Soris ganawilebis sqema 
Semdegnairad gamoiyureba: 

 
saerTaSoriso samarTlis sabakalavro programis saswavlo 

gegma 
saerTaSoriso samarTlis sabakalavro programa moicavs 240 kredits. bakalavris 
xarisxis mosapoveblad studentma unda gaiaros iuridiuli ganaTlebisaTvis 

savaldebulo yvela sabaziso sagani (125 krediti, აქედან 109 კრედიტი სავალდებულო 
იურიდიული დისციპლინები და 16 სავალდებულო უცხო ენის მოდული), agreTve 

saerTaSoriso samarTalis specialobisaTvis aucilebebli sagnebi (105 krediti) 
დანარჩენი არჩევითი დისციპლინები.  
 

 
ა) სავალდებულო საბაზისო იურიდიული საგნები 

 

საგანი 
ECTS 
კრედი
ტები 

საკონტაქ
ტო/ 

დამოუკი
დებელი 

დაშვების წინაპირობა 
სწავლების 
სემესტრი 

პედაგოგი 
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მუშაობის 
საათების 
რაოდენო

ბა 
შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში 

6 150  I სემეტრი ბ.ზოიძე; 
დ.კერესელიძე; 
თ.ნინიძე 

კონსტიტუციური 
(სახელმწიფო მოწყობის) 
სამართალი 

6 150  I სემეტრი გ,კვერენჩხილაძე 
ნ.ჭიღლაძე; 
ა.დემეტრაშვილ
ი 
კ.ყურაშვილი 

ქართული სამართლის 
ისტორია 

5 125  I სემეტრი გ.დავითაშვილი; 
ნ.სურგულაძე; 
დ.ბოსტოღანაშვ
ილი 

შესავალი 
სამართალმცოდნეობაში 

4 100  I სემეტრი გ.ხუბუა 

სანივთო სამართალი 5 125 შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში 

II სემეტრი ბ.ზოიძე 

ვალდებულებითი 
სამართლის ზოგადი 
ნაწილი 

5 125 შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში 

II სემეტრი მ.ცისკაძე 

ადამიანის ულებები და 
თავისულებები  

6 150 კონსტიტუციური 
(სახელმწიფო 
მოწყობის) სამართალი 

II სემეტრი ა.ლორია 

სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილი 

6 150  II სემეტრი გ.ნაჭყებია 

ზოგადი 
ადმინისტრაციული 
სამართალი 

6 150 კონსტიტუციური 
(სახელმწიფო 
მოწყობის) სამართალი 

III  
სემესტრი  

პ.ტურავა; 
ი.ხარშილაძე 

სისხლის სამართლის 
კერძო ნაწილი I – 
ადამიანის წინააღდეგ 
მიმართული დანაშაული 

6 150 სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილი 

III  
სემესტრი  

მ.ლეკვეიშვილი; 
მ.ივანიშვილი; 
მ.ტურავა 

კანონისმიერი 
ვალდებულებითი 
ურთიერთობები 

5 125 ვალდებულებითი 
სამართლის ზოგადი 
ნაწილი; 
 სანივთო სამართალი 

III  
სემესტრი 

მ.ცისკაძე; 
თ.ნინიძე 

სახელშეკრულებო 
სამართალი 

5 125 ვალდებულებითი 
სამართლის ზოგადი 
ნაწილი 

III  
სემესტრი  

მ.ცისკაძე 

საერთაშორისო საჯარო 
სამართალი  

5 150 შესავალი 
სამართალმცოდნეობაშ
ი 

III  
სემესტრი  

ლ.ალექსიძე; 
ირ.ქურდაძე; 
დ.პატარაია 

საოჯახო და 
მემკვიდრეობითი 
სამართალი 

5 125 ვალდებულებითი 
სამართლის ზოგადი 
ნაწილი; 
სახელშეკრულებო 
სამართალი 

IV 
სემესტრი 

ე.ზარნაძე 

სისხლის სამართლის 
კერძო ნაწილი II – 
დანაშაულის სხვა 
სახეები 

6 150 სისხლის სამართლის 
კერძო ნაწილი I  

IV 
სემესტრი 

ნ.თოდუა 
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სამოქალაქო სამართლის 
პროცესი 

6 150 სახელშეკრულებო 
სამართალი 

IV 
სემესტრი 

ზ.ძლიერიშვილ
ი 

საერთაშორისო საჯარო 
სამართალი  

5 125 შესავალი 
სამართალმცოდნეობაშ
ი

IV 
სემესტრი 

ლ.ალექსიძე; 
ირ.ქურდაძე; 
დ.პატარაია

ადმინისტრაციული 
სამართლის პროცესი 

6 150 ზოგადი 
ადმინისტრაციული 
სამართალი; 
სამოქალაქო 
სამართლის პროცესი 

V სემესტრი მ.კოპალეიშვილ; 
პ.ტურავა 

სისხლის სამართლის 
პროცესი 

6 150 სისხლის სამართლის 
კერძო ნაწილი  

V სემესტრი ლ.ფაფიაშვილი; 
ი.ბოხაშვილი 

შრომის სამართალი 5 125 სახელშეკრულებო 
სამართალი 

VII 
სემესტრი 

დ.კერესელიძე; 
ვ.ზაალიშვილი 

არაიურიდიული დისციპლინები (უცხო ენა) 
 

 უცხო ენა 16 400  I–IV  
სემესტრი 

 

 
ბ) საერთშორისო სამართლის სპეციალობის საგნები 

საერთაშორისო საზღვაო 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

V სემესტრი ე.სირაძე 

სპეც.კურსი უცხო ენაში 5 125  V სემესტრი მ.მაჭავარიანი; 
ნ.ნიშნიანიძე

საერთაშორისო საჰაერო 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

V სემესტრი დ.გეფერიძე 

აკადემიური წერა 5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი 

V სემესტრი ი. ბართაია 

ევროპის სამართალი 5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VI 
სემესტრი 

გ.გაბრიჩიძე 

საერთაშორისო 
სახელშეკრულებო 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VI 
სემესტრი 

კ.კორკელია 

საერთაშორისო 
ორგანიზაციების და 
ტრანსაციონალური 
კომპანიების სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VI 
სემესტრი 

ირ.ქურდაძე 

საერთაშორისო 
ჰუმანიტარული 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VI 
სემესტრი 

ნ.კალანდარიშვი
ლი 

ლტოლვილთა 
საერთაშორისო 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VI 
სემესტრი 

ქ.ხუციშვილი 

სპეც.კურსი უცხო ენაში 5 125  VI 
სემესტრი 

მ.მაჭავარიანი; 
ნ.ნიშნიანიძე

ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
სახელშეკრულებო 
სამართალი 

VII 
სემესტრი 

კ.კორკელია 

საერთაშორისო სისხლის 
სამართალი I 
(კონცეფციები) 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი; 
სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილი  

VII 
სემესტრი 

ქ.ხუციშვილი 

დიპლომატიური 
სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VII 
სემესტრი 

ხ.თოთლაძე 

სპეც.კურსი უცხო ენაში 5 125  VII 
სემესტრი 

მ.მაჭავარიანი; 
ნ.ნიშნიანიძე 
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საერთაშორისო 
სანაოსნო სამართალი 

5 125 საერთაშორისო 
საზღვაო სამართალი 

VIII 
სემესტრი 

ე.სირაძე 

საერთაშორისო სისხლის 
სამართალი II 
(ინსტიტუტები) 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი; 
სისხლის სამართლის 
ზოგადი ნაწილი 

VIII 
სემესტრი 

ქ.ხუციშვილი 

ადამიანის უფლებათა 
ევროპის სასამართლოს 
პრეცედენტული 
სამართალი 

5 125 ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო 
სამართალი 

VIII 
სემესტრი 

ი.ბართაია 

საერთაშორისო 
ეკოლოგიური 
სამართალი 

5 125 ადამიანის უფლებათა 
საერთაშორისო 
სამართალი

VIII 
სემესტრი 

მ.ბითაძე 

საკონსულო სამართალი 5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი   

VIII 
სემესტრი 

რ.ტუშური 

სპეც.კურსი უცხო ენაში 5 125  VIII 
სემესტრი 

მ.მაჭავარიანი; 
ნ.ნიშნიანიძე

იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი 
საერთაშორისო 
სამართალში 

5 125 საერთაშორისო 
საჯარო სამართალი 

VII 
სემესტრი 

ქ. ხუციშვილი; 
ე. სირაძე; 
ი. ბართაია; 
რ. ტუშური 

 
 
შენიშვნა: სავალდებულო საგნების გარდა (როგორც საბაზისო, ისე საერთაშორისო სამართლის 
სპეციალობით) სტუდენტი თავისუფალია აირჩიოს ფაკულტეტზე სხვადასხვა მოდულების მიერ 
შემოთავაზებული საგნები. 
 
რეკომენდირებული არჩევითი საგნები საერთაშორისო სამართლის ინსტიტუტის სტუდენტებისთვის 

 
 

საკორპორაციო 
სამართალი 

5 125 სახელშეკრულებო 
სამართალი 

 ი.ბურდული; 
თ.ზამბახიძე 

სამართლის მეთოდები 5 125   გ.ხუბუა 
საერთაშორისო კერძო 
სამართალი 

5 125 შესავალი სამოქალაქო 
სამართალში

  

 
 
 
studentis codnis Sefasebis sistema: 
 
studentis codnis Sefaseba xdeba Semdegi sqemiT: 
 

qulebi Sefaseba 
91-100 friadi, A 
81-90 Zalian kargi, B 
71-80 kargi, C 
61-70 damakmayofilebeli, D 
51-60 sakmarisi, E 
41-50 ver Caabara, FX 
0-40 CaiWra, F 
 


