სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის საკითხები
სპეციალობების მიხედვით
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კერძო სამართალი
სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობების ცნება, სუბიექტები, ობიექტები და უფლებამოვალეობანი.
გარიგებათა ცნება და სახეები.
ვადები სამოქალაქო სამართალში.
ქონების ცნება. ნივთების ცნება და სახეები.
მფლობელობის ცნება და სახეები.
საკუთრება.
გირავნობა. იპოთეკა.
ხელშეკრულების თავისუფლება. ხელშეკრულების დადების ვალდებულება და ხელშეკრულების
ფორმა.
ვალდებულების შეწყვეტა.
ნასყიდობა, ჩუქება, სესხი.
სამისდღემშიო რჩენის, ქირავნობის, ლიზინგის, იჯარის ხელშეკრულება.
ტურისტული მომსახურების, ფრენშაიზინგის, ნარდობის ხელშეკრულება.
გადაზიდვა-გადაყვანის, სატრანსპორტო ექსპედიციის, დავალების ხელშეკრულება.
საკუთრების მინდობის, შუამავლობის, მიბარების და თავდებობის ხელშეკრულება.
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება. კომანდიტური საზოგადოება.
შპს. სააქციო საზოგადოება. კოოპერატივი.
სამოქალაქო საპროცესო სამართლებრივი ურთიერთობები.
მხარეები სამოქალაქო პროცესში. სასამართლო შემადგენლობა.
მტკიცება და მტკიცებულებები სამოქალაქო პროცესში.
სარჩელი სამოქალაქო პროცესში.
სამოქალაქო საქმის აღძვრა სასამართლოში. საქმის მომზადება სასამართლოს მთავარ სხდომაზე
განსახილველად.
სასამართლო შეტყობინება და დაბარება. სასამართლოს მთავარი სხდომა.
უდავო წარმოება.
სამოქალაქო საქმეთა გამარტივებული წესით განხილვა.
პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებები. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება.
აპელაცია. კასაცია.

ლიტერატურა:

1. ლ. ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, თბ., 2011;
2. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მეორე, სანივთო (ქონებრივი სამართალი) თბ.,
1999;
3. ზ. ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი (შედარებით-სამართლებრივი კვლევა), მეორე გადამუშავებული
გამოცემა, გამომც. „ბონა კაუზა“, თბ., 2010;
4. თ. შოთაძე, სანივთო სამართალი, სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის, თბ., 2014;
5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი მესამე, ავტორთა კოლექტივი, თბ., 2016;

6. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი IV, ტომი I, თბ., 2001;
7. სახელშეკრულებო სამართალი, სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის, რედ. გ. ჯუღელი,
გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2014;
8. ლ. ჭანტურია, თ. ნინიძე, „მეწარმეთა შესახებ“ კანონის კომენტარები, (მესამე გამოცემა), თბ., 2002;
9. ქ. ქოქრაშვილი, სამეწარმეო სამართალი, თბ., 2010;
10. შ. ქურდაძე, ნ. ხუნაშვილი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი, მეორე გამოცემა, თბ., 2015.
ნორმატიული მასალა:
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საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, 1997;
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, 1997;
საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“, 2009;
„მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს კანონი, 1994.
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საჯარო სამართალი
საქართველოს კონსტიტუციური (სახელმწიფო მოწყობის) სამართალი
საქართველოს ტერიტორიული მოწყობა.
ძირითადი უფლებები - არსი და განვითარების ისტორია.
არჩევნები, რეფერენდუმი.
სახელმწიფო ხელისუფლება და მისი ორგანიზაციის კონსტიტუციური პრინციპები. ხელისუფლების
დანაწილება.
საქართველოს პარლამენტი.
საქართველოს პრეზიდენტი.
საქართველოს მთავრობა.
სასამართლო ხელისუფლება.
ადგილობრივი თვითმმართველობა.
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ადმინისტრაციული სამართალი, ადმინისტრაციული სამართლის პროცესი
ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება
ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები.
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტი.
ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;
რელაქტი.
ადმინისტრაციული ხელშეკრულება.
მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება.
ფორმალური და საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება.
ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ–სამართლებრივი აქტის აღსრულება.
ადმინისტრაციული საჩივარი.
ადმინისტრაციული ორგანოს პასუხისმგებლობა
ადმინისტრაციულ საქმეთა უწყებრივი ქვემდებარეობა და განსჯადობა.
ადმინისტრაციული პროცესის მონაწილენი.
მტკიცება და მტკიცებულებები ადმინისტრაციულ სამართალწარმოებაში.
ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინსტანციის სასამართლოში.
ადმინისტრაციული სარჩელი და სახელშეკრულებო დავები.
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18. სარჩელის წარდგენა განსჯად სასამართლოში და არაგანსჯად სასამართლოში სარჩელის წარდგენის შედ
ეგები.
19. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების გამოტანის დაუშვებლობა ადმინისტრაციულ პროცესში. დაჩქარებუ
ლი და გამარტივებული სამართალწარმოება. სარჩელის ტრანსფორმირება.
1. 19.. აპელაცია. კასაცია.
ლიტერატურა.

1. ა. დემეტრაშვილი, გ. გოგიაშვილი, კონსტიტუციური სამართალი, თბ., 2016;
2. ვ. გონაშვილი, ქ. ერემაძე, გ. თევდორაშვილი, გ. კახიანი, გ. კვერენჩხილაძე, ნ. ჭიღლაძე, საქართველოს კ
ონსტიტუციური სამართალი, გამომც. „მერიდიანი“, თბ., 2017;
3. ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო, პ. ტურავა, თბ., 2018;
4. მაია კოპალეიშვილი, ნუგზარ სხირტლაძე, ეკატერინე ქარდავა, პაატა ტურავა–
ადმინისტრაციული საპროცესო სამართლის სახელმძღვანელო, თბ., 2008;
5. მ. ვაჩაძე, ი. თოდრია, პ. ტურავა, ნ. წკეპლაძე – საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის
კომენტარი, თბ., 2005;
6. გ. გიორგაძე, მ. კოპალეიშვილი, ა. ლორია, ვ. ლორია, ხ. ლორია, მ. სალხინაშვილი, ნ. წკეპლაძე, ც. ჩქარე
ული, ი. ხარშილაძე – საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის კომენტარი, თბ., 2008.
ნორმატიული მასალა:
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საქართველოს კონსტიტუცია, 1995;
საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს მოქალაქეობის შესახებ“, 2014;
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი, 2012;
საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ“, 1996;
საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“, 2014;
საქართველოს ორგანული კანონი „რეფერენდუმის შესახებ“, 1996;
საქართველოს საარჩევნო კოდექსი, 2011;
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, 1999;
საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი, 1999;
საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ“, 2009;
2. 11.საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ 2015
11. საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“, 2009.
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სისხლის სამართალი
სისხლის სამართლის ზოგადი და კერძო ნაწილები.
სისხლის სამართლის კანონის მოქმედების ფარგლები (დროში, სივრცეში, პირთა წრის მიმართ).
ქმედების ობიექტური შემადგენლობა.
ქმედების სუბიექტური შემადგენლობა
დაუმთავრებელი დანაშაული.
მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები.
დანაშაულში თანამონაწილეობა.
ბრალის გამომრიცხველი გარემოებები.
სასჯელის ცნება, მიზნები და სახეები.
დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ.
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დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ.
დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ.
დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ.
დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ.
დანაშაული საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ.
სატრანსპორტო დანაშაული.
დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
ნარკოტიკული დანაშაული.
სამოხელეო დანაშაული.
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სისხლის სამართლის პროცესი.
სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები.
სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილენი.
მტკიცება და მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში.
დაცვის სპეციალური ღონისძიებები.
საგამოძიებო მოქმედებები.
სისხლისსამართლებრივი დევნა, დაკავება.
პირის ბრალდებულად ცნობა.
აღკვეთის ღონისძიებები.
საპროცესო შეთანხმება.
საქმის არსებითი განხილვა.
აპელაცია. კასაცია.
განაჩენის დადგენა და აღსრულება.

ლიტერატურა.

1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

სისხლის სამართალი. სახელმძღვანელო, ზოგადი ნაწილი, რედ. პროფ. გ. ნაჭყებია, პროფ. ნ.
თოდუა, თბ., 2016;
მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, მეცხრე გამოცემა, თბ., 2013;
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, პროფ. გ. მამულაშვილის რედ., თბ., 2016;
სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი II, პროფ. გ. მამულაშვილის რედ., თბ., 2017;
გ. თუმანიშვილი, სისხლის სამართლის პროცესი - ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბ., 2014;
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი 2015 წ. 1 ოქტომბრის მდგ., ავტ.
კოლექტივი, თბ., 2015.

ნორმატიული მასალა:

1.
2.
3.
4.
5.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, 1999;
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, 2009;
საქართველოს ორგანული კანონი „ საერთო სასამართლოების შესახებ“, 2009;
საქართველოს კანონი „პროკურატურის შესახებ“, 2008;
საქართველოს კანონი „ადვოკატთა შესახებ“, 2001.

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე გამოცდა ჩატარდება წერილობით.
გამოცდაზე წარმოდგენილი იქნება 3 საკითხი სტუდენტისათვის სასურველი სპეციალობიდან.

თითოეული საკითხის მაქსიმალური შეფასებაა 10 ქულა.
გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ კანდიდატი დააგროვებს 16 ქულას.

