სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
სამაგისტრო საუნივერსიტეტო გამოცდის საკითხები

კერძო სამართლის მიმართულებით
I.

სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი.



პირები (სახეები, უფლებაუნარიანობა, პირადი არაქონებრივი უფლებები);



გარიგებები;



ვადები, ხანდაზმულობა.

II.

სანივთო სამართალი




ქონება;
საკუთრება, მფლობელობა;



საკუთრების შეძენა და დაკარგვა ნივთებზე;



შეზღუდული სანივთო უფლებები;



მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები ძირითადი საშუალებები

III.

ვალდებულებითი სამართალი




ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები;
ხელშეკრულების თავისუფლება და მისი შეზღუდვები;



წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა;



ხელშეკრულების დადება;



ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები;




მესამე პირების სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულებები.
ვალდებულების შესრულება;



ვალდებულების დარღვევის სახეები;



პასუხისმგებლობა ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის;



ვალდებულების შეწყვეტა;



მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები



კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობანი;



დელიქტური ვალდებულებები;

IV.

სამოქალაქო საპროცესო სამართალი



სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი პრინციპები




უწყებრივი ქვემდებარეობა;
განსჯადობა;



სასამართლოს შემადგენლობა და აცილება;



პროცესის ხარჯები;



საპროცესო უზრუნველყოფა;




საპროცესო ვადები;
სასამართლო შეტყობინება და დაბარება;



მხარეები , საპროცესო თანამონაწილეობა და მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში ;



წარმომადგენლობა სასამართლოში;



სასამართლო მტკიცებულებები;



წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულება;



მოწმის ჩვენება; ექსპერტის დასკვნა; ფაქტების კონსტატაციის მასალები;



სასარჩელო წარმოება;



საქმის განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში;



შეგებებული სარჩელი;



სარჩელის უზრუნველყოფა;



მოსამზადებელი სტადია; მთავარი სხდომა; სასამართლო გადაწყვეტილება;
დაუსწრებელი გადაწყვეტილება; საქმის დამთავრება გადაწყვეტილების გარეშე;



სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა;



კანონიერ ძალაში შესული სასამართლო გადაწყვეტილების (განჩინების) გაუქმების
საფუძვლები და საქმის წარმოების განახლება;



სასამართლო განჩინება;




კერძო საჩივარი;
გამარტივებული და უდავო წარმოება;



საოჯახო საქმეთა განხილვის



თავისებურებანი:



საქმის წარმოება სააპელაციო სასამართლოში;



საქმის წარმოება საკასაციო ინსტანციაში;

საჯარო სამართლის მიმართულებით
I.

საკონსტიტუციო სამართალი და ძირითადი უფლებები



საქართველოს კონსტიტუციის ძირითადი პრინციპები



საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის ფორმა;



საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა;



საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემები საქართველოში;



საქართველოს პრეზიდენტი;



საქართველოს პარლამენტი;



საქართველოს მთავრობა;



საერთო სასამართლოების სისტემა საქართველოში;



საკონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში;



საქართველოს სახალხო დამცველი;




„ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური სტატუსი და გარანტიები;
მოქალაქეობის ინსტიტუტი საქართველოში;



ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების ცნება, კლასიფიკაცია და
სუბიექტები;



ადამიანის ძირითადი უფლებებისა და თავისუფლებების დარღვევის შემოწმება;



ადამიანის ღირსების ძირითადი უფლება;



კანონის წინაშე თანასწორობის ძირითადი უფლება.

II.

ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი



საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები.



ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება, საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები.



ადმინისტრაციული ორგანოების ურთიერთდახმარების ვალდებულება
სამართლებრივი დახმარება), პირობა და ფარგლები. უარის თქმა სამართლებრივი



დახმარების აღმოჩენაზე.
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;



ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება, სახეები;



ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერება და
უკანონობა.;



ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა;



ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად
გამოცხადება;



მხარის კანონიერი ნდობა და კომპენსაცია;



ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი;




ადმინისტრაციული ორგანოს რეალური მოქმედება (რეალაქტი);
ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, ცნება, საგანი, მიზანი, სუბიეტები, წარმოების
თავისებურებანი, ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ბათილობა;



მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება;



ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება;



საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება,



ინფორმაციის თავისუფლება.

III.

საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი


ადმინისტრაციული პროცესის პრინციპები



საჩივარი და სარჩელი სახელმწიფო კონტროლის სისტემაში



საპროცესო ვადები, საპროცესო ხარჯები.




სასამართლოს უწყებრივი ქვემდებარეობა.
ადმინისტრაციული საჩივარი, როგორც სარჩელის დასაშვებობის წინაპირობა.



განსჯადობა და მისი სახეები.



ტერიტორიული განსჯადობა.



ინსტანციური განსჯადობა.



საგნობრივი განსჯადობა.




მხარეები და მესამე პირები.
სასამართლო მტკიცებულებების ცნება და მტკიცების სუბიექტები.



მტკიცების ტვირთი ადმინისტრაციულ პროცესში მტკიცების საგანი.



სარჩელის აღძვრა. სარჩელის ფორმა და შინაარსი. სარჩელების გაერთიანება, გამოყოფა,
შეცვლა და დაზუსტება. გამარტივებული, დაჩქარებული სამართალწარმოება და
სარჩელის ტრანსფორმაცია. გამარტივებული სამართალწარმოება. დაჩქარებული
სამართალწარმოება.



ადმინისტრაციული სამართალწარმოება პირველი ინტანციის სასამართლოში.



სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის თაობაზე.



სარჩელის დასაბუთებულობის დადგენა.



სარჩელი ქმედების განხორციელების თაობაზე.



სარჩელის დასაბუთებულობა. კანონიერების შემოწმება. პირდაპირი და უშუალოო
ზიანი. სასამართლო გადაწყვეტილება.



აღიარებითი სარჩელი სამართლებრივი ურთიერთობის არსებობა - არარსებობის
დადგენის შესახებ (ზოგადი ხასიათის აღიარებითი სარჩელი). დავის საგანი. სარჩელის
დასაშვებობა. არსებული სამართლებრივი ურთიერთობა. სარჩელთა სხვა სახეებთან
ფარგლები. კანონიერი ინტერესი. სასარჩელო უფლებამოსილება.



განვრცობითი აღიარებითი სარჩელი. დასაშვებობა. კანონიერი ინტერესი. სასარჩელო
უფლებამოსილება. ხანდაზმულობის ვადა. აღიარებითი სარჩელის დასაბუთებულობა.
სასამართლოს გადაწყვეტილება.



უფლების დაცვის საპროცესო სამართლებრივი საშუალებები.



აპელაცია; კასაცია.

IV საერთაშორისო საჯარო სამართალი


საერთაშორისო სამართლის განმარტება



საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმა



საერთაშორისო ხელშეკრულება



ბათილობა საერთაშორისო სამართალში



საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები




სახელმწიფო სუვერენიტეტი
იმუნიტეტი საერთაშორისო სამართალში

სისხლის სამართლის მიმართულებით
სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი


სისხლის სამართლის კანონი და მისი მოქმედების ფარგლები: დანაშაულის ჩადენის
დრო;



სისხლის სამართლის კანონის უკუძალა;



სისხლის სამართლის კანონის მოქმედება სივრცეში;



სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. დანაშაულის ცნება;



სასჯელთა სახეები .

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი


ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული;



დანაშაული ადამიანის უფლებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ;



დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ;



ნარკოტიკული დანაშაული;




სატრანსპორტო დანაშაული;
დანაშაული საქართველოს

კონსტიტუციური

წყობილების

და

უშიშროების

საფუძვლების წინააღმდეგ;


დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ;



დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ;



დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ ;

სისხლის საპროცესო სამართალი


დაცვის უფლება.



სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპები.




მტკიცებულების დასაშვებობა.
აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი და წესი. აღკვეთის ღონისძიების



გასაჩივრების და შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის განხილვის წესი. პატიმრობა.
გირაო.



დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. ბრალდების წაყენება. ბრალის შეცვლა და
დაზუსტება. უარი ბრალდებაზე.



მოწმის დაკითხვა და გამოკითხვა.



საპროცესო შეთანხმება.



საგამოძიებო მოქმედებები.



საქმის არსებითი განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში.



განაჩენის დადგენა. განაჩენის ასლის გადაცემა მხარეებისათვის. ცვლილებების შეტანა
განაჩენში.

