
კანონიკური სამართალი 
საგამოცდო საკითხები 

1. ცნება კანონის განსაზღვრება 

2. კანონიკური სამართლის წყაროები (პირველადი და მეორადი წყაროები) 

3. კანონიკური კრებულები და მათი წარმოშობის საკითხი 

4. დიდი სჯულისკანონის შედგენილობის საკითხი 

5. კანონისა და დოგმატის ურთიერთმიმართება 

6. აკრიბია და იკონომია 

7. იკონომიის დაშვების ხერხები 

8. საეკლესიო კანონების განმარტება. ავტორიტეტული კანონისტები: ალექსი 
არისტინე, იოანე ზონარა, თეოდორე ბალსამონი, მათე ვლასტარიოსი, ნიკოდიმოს 
მთაწმიდელი, ნიკოდიმოს მილაში 

9. ძველი აღთქმის სამართალი 

10. რომის და ბიზანტიის სამართალი 

11. ეკლესია როგორც კანონგარეშე რელიგია პირველ სამ საუკუნეში 

12. ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის ურთიერთობა კონსტანტინე დიდის დროს 

13. მილანის ედიქტი (313წ.) 

14. ეკლესიის ადმინისტრაციული მოწყობის და მართვის კანონიკური საფუძვლები 

15. საეკლესიო იერარქია 

16. საეკლესიო დიპტიქი 

17. ავტოკეფალი და ავტონომია 

18. ბასილი 1-ლი და წმ. ფოტიოსი - ,,ეპანაგოგი“ 

19. ბერძნული ეკლესიის სამართლებრივი მდგომარეობა ოსმალეთის იმპერიაში 

20. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკური მდგომარეობა პეტრე 
პირველის შემდეგ 



21. საეკლესიო სასამართლო და მისი ინსტანციები 

22. საეკლესიო სასამართლო პროცედურის კანონიკური საფუძვლები (მეორე 
მსოფლიო კრების მე-6 კანონი) 

23. საეკლესიო სასჯელები (სასულიერო პირთა და ერისკაცთა სასჯელები) 

24. საეკლესიო ანათემის არსი 

25. ქორწინების სამართალი 

26. ქორწინების წინაპირობები 

27. ქორწინების დამაბრკოლებელი მიზეზები 

28. ქორწინების გაუქმების მიზეზები 

29. რუის-ურბნისის ძეგლისწერა 

30. საქართველოს ეკლესიის ადგილობრივი კრებები მე-20 საუკუნეში (მართვა-
გამგეობის დებულებები) 

31. საქართველოს ეკლესიის კანონიკური საზღვრები მე-20 საუკუნის ადგილობრივი 
კრებების მიხედვით 

32. საქართველოს ეკლესიის მართვა-გამგეობის დებულება (1995წ.) 

33. კონსტიტუციური შეთანხმება 

34. ბასილი დიდის პირველი კანონიკური ეპისტოლე 

35. ეკლესიის ურთიერთობა სხვა ქრისტიანულ და არაქრისტიანულ კონფესიებთან 

36. ქალკედონის კრების 28-ე კანონი 

37. მოციქულთა 34-ე კანონი 

38. საეკლესიო ქონება და წმ. ნივთები (ორგზის კრ. მე-10 კანონი) 

39. საეკლესიო ქონების კანკარგვის კანონიკური წესი 

40. საეკლესიო ქონების განმკარგავი იერარქია 

41. საეკლესიო ფინანსები და შემოწირულობა 

42. სასულიერო პირად ხელდასხმის წინაპირობები და დამაბრკოლებელი მიზეზები 



43. სამონასტრო ცხოვრების კანონიკა (ქალკ. მე-4 კანონი; ტრულ. მე-40-44 კანონები) 

44. მონასტრების დაფუძნებისა და მონასტერში მიღების კანონიკური რეგლამენტი 

45. ქრისტიანული დაკრძალვის წესი 

46. წმიდათა კანონიზაციის კანონიკური პროცედურა 

47. მეტოქიონის შექმნისა და ფუნქციონირების კანონიკური საფუძვლები 

48.  აღსარებისა და ზეთისცხების საიდუმლო 

49. ეპარქიებსა და სასულიერო პირებს შორის დავა და მათი გადაწყვეტის 
კანონიკური საფუძვლები 

50. პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრება 

51. მეორე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

53. მესამე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

54. მეოთხე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

55. მეხუთე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

56. მეექვსე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

57. მეშვიდე მსოფლიო საეკლესიო კრება 

58. ათი ადგილობრივი საეკლესიო კრება 

59. წმიდა მამათა კანონიკური ეპისტოლეები 

60. მოციქულთა კანონების წარმომავლობის საკითხი 

61. საეკლესიო კალენდრის კანონიკა 

62. ნათესაური ურთიერთობები ქორწინების კონტექსტში 

63. საეკლესიო ხელოვნება (ფერწერა, ხატწერა, ქანდაკებებისა და ჯვრის გამოსახვის 
საკითხი) 

64. ლიტურგიკული მსახურების კანონიკა (ნათლობა, ევქარისტია, მირონცხება) 

65. კათოლიკური ეკლესია და მისი სტრუქტურა 

66. პროტესტანტული სამყარო 



67. ანგლიკანური ეკლესიის იერარქიის საკითხი  
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