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სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის მისაღები 

გამოცდის მოსამზადებელი საკითხები - 2020-2021 წ.წ. 

 

  
1. კერძო   სამართლის   მიმართულებით  

 

სამოქალაქო სამართალი,  სამოქალაქო   სამართლის პროცესი   
 

სამოქალაქო სამართალი  

1. პირები (სახეები, უფლებაუნარიანობა, პირადი არაქონებრივი უფლებები); 

2. გარიგებები; 

3. ვადები, ხანდაზმულობა. 

4. ქონება; 

5. საკუთრება, მფლობელობა; 

6. საკუთრების შეძენა და დაკარგვა (მოძრავ და უძრავ ნივთებზე); 

7. შეზღუდული სანივთო უფლებები; 

8. მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები (იპოთეკა, გირავნობა). 

9. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები; 

10. ხელშეკრულების თავისუფლება და მისი შეზღუდვები; 

11. წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა; 

12. ხელშეკრულების დადება; 

13. ვალდებულების შესრულება; 

14. ვალდებულების შესრულების შეუძლებლობა და შეცვლილი გარემოებები; 

15. ვალდებულების დარღვევა; 

16. პასუხისმგებლობა ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის; 

17. მეორადი მოთხოვნის უფლებები; 

18. ვალდებულების შეწყვეტა; 

19. ხელშეკრულებათა ძირითადი ტიპები; 

20. მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები (პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის 

გარანტია). 

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი 
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1. სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი პრინციპები; 

2. უწყებრივი ქვემდებარეობა და განსჯადობა; სასამართლოს შემადგენლობა და 

აცილება; 

3. პროცესის ხარჯები; საპროცესო უზრუნველყოფა; საპროცესო ვადები. 

4. სასამართლო შეტყობინება და დაბარება; 

5. მხარეები; საპროცესო თანამონაწლეობა; მე-3 პირები; 

6. წარმომადგენლობის სახეები სასამართლოში; 

7. სასამართლო მტკიცებულებათა სახეები (მხარეთა ახსნა-გამარტება, წერილობითი და ნივთიერი 

მტკიცებულებები, მოწმის ჩვენება, ექსპერტიზის დასკვნა, ფაქტების კონსტანტაციის მასალები), 

ადგილზე დათვალიერება; მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა. 

8. საქმის წარმოების სახეები პირველი ინსტანციის სასამართლოში: სასარჩელო წარმოება, 

არასასარჩელო წარმოება, გამარტივებული წარმოება და განსაკუთრებულ საქმეთა წარმოება. 

9. სარჩელის უზრუნველყოფა; 

10. შესაგებელი და შეგებებული სარჩელი, როგორც მოპასუხის თავდაცვის საპროცესო საშუალება; 

11. სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა; სასამართლო გადაწყვეტილების 

ჩაბარების წესი; 

12. კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილების (განჩინების) გაუქმების საფუძვლები და საქმის 

წარმოების განახალება; 

13. სასამართლო გადაწყვეტილებათა გასაჩივრება: სააპელაციო და საკასაციო საჩივარი; საქმის 

წარმოება სააპელაციო და საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში; შეზღუდული აპელაცია; 

საკასაციო საჩივრის დასაშვებობის კრიტერიუმები. 

 

2. სისხლის   სამართლის   მიმართულებით: 
  

სისხლის   სამართლის   ზოგადი   ნაწილი, სისხლის   სამართლის     კერძო   ნაწილი, 

სისხლის   სამართლის პროცესი. 

   

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

1. სისხლის სამართლის კანონი და მისი მოქმედების ფარგლები: დანაშაულის ჩადენის 
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დრო; სისხლის სამართლის კანონის უკუძალა; სისხლის სამართლის 

კანონის მოქმედება 

სივრცეში; 

2. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. დანაშაულის ცნება და ნიშნები; 

3. ქმედების ობიექტური შემადგენლობა. მიზეზობრივი კავშირი; 

4. ქმედების (დანაშაულის) სუბიექტური შემადგენლობა. მოტივი, მიზანი. 

5. განზრახვა, გაუფრთხილებლობა; თანამდევი შედეგით კვალიფიცირებული 

დანაშაული; 

6. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებები: აუცილებელი მოგერიება; 

დამნაშვის შეპყრობა; უკიდურესი აუცილებლობა; მართლზომიერი რისკი; ანალოგიით 

გამოსაყენებელი მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი. 

7. ბრალის გამომრიცხველ და შემამსუბუქებელ გარემოებათა სახეები: იურიდიული 

შეცდომა, ბრძანების ან განკარგულების შესრულება; 

8. დაუმთავრებელი დანაშაული: მომზადება, მცდელობა. დანაშაულის მომზადებისა და 

მცდელობის ურთიერთგამიჯვნის პრობლემა და კრიტერიუმები. მცდელობის სახეები; 

9. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება; 

10. ამსრულებლობის ცნება და სახეები: ერთპიროვნული ამსრულებლობა, თანაამსრულებლობა და 

შუალობითი ამსრულებლობა; 

11. თანამონაწილეობის ცნება. თანამონაწილეობის აქცესორული ბუნება. თანამონაწილის სახეები. 

ამსრულებლის ექსცესი; 

12. ამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი; 

13. ჯგუფური დანაშაულის სადაო საკითხები; 

14. ობიექტური და სუბიექტური ნიშნით დამძიმებული ან პრივილეგირებული შემადგენლობის 

გამიჯვნის მნიშვნელობა თანაამსრულებლისა და თანამონაწილის ქმედების კვალიფიკაციისას; 

15. თანაამსრულებლობის საკითხი უმოქმედობით ჩადენილ დანაშაულში; 

16. ერთიანი დანაშაული და დანაშაულის სიმრავლე. ნორმათა კონკურენცია; 

17. სასჯელის ცნება და მიზნები; 

18. სასჯელის სახეები. სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები 
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19. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობისას; 

20. პირობითი მსჯავრი; 

21. არასრულწლოვნის მართლმსაჯულების ზოგადი პრინციპები; 

22. არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები; 

23. არასრულწლოვნისათვის სასჯელის სახით ვადიანი თავისუფლების აღკვეთის 

დანიშვნის წესი; 

24. არასრულწლოვნისათვის სასჯელის დანიშვნა. 

 

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 

1. მკვლელობის ცნება, ზოგადი დახასიათება და სახეები  

2. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება; 

3. საფრთხის დელიქტების ზოგადი დახასიათება; 

4. სიცოცხლისათვის საშიშ მდგომარეობაში ჩაყენება, განსაცდელში მიტოვება, 

დაუხმარებლობა; 

5. გაუპატიურება. 

1. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და მძევლად ხელში ჩაგდება. 

2. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 

3. წამება 

4. ყაჩაღობა. მისი განსხვავება ბანდიტიზმის, ძარცვისა და გამოძალვისგან; 

5. თაღლითობა, ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით. 

6. გამოძალვა 

7. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება) 

8. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის უკანონო დამზადება, 

წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 

9. ნარკოტიკული საშუალების საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, 

ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერ მოქმედი ნივთიერების 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა. 

10. მცენარე კანაფის ან მარიხუნის უკანონო შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან/და 

გასაღება. 

11. ნარკოტიკული საშუალების, მისი ანალოგიის ან პრეკურსორის მცირე ოდენობით უკანონო 

დამზადება,შეძენა, შენახვა ანდა ექიმის დანიშნულების გარეშე უკანონოდ მოხმარება. 

12. ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა 

13. დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და უშიშროების საფუძვლების 

წინააღმდეგ 

14. სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა, მისი გახმაურება, ჯაშუშობა; 
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15. შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური 

წყობილების ძალადობით შესაცვლელად 

16. ტერორიზმი; ტერორისტული აქტი 

17. სამოხელეო დანაშაული, სამსახუროებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 

18. სამსახუროებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 

19. ქრთამის აღება, ქრთამის მიცემა 

20. ზეგავლენით ვაჭრობა 

21. დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ 

22. გენოციდი 

 

სისხლის  სამართლის პროცესი 

1. სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპები. 

2. მტკიცებულებათა ცნება და სახეები. 

3. მტკიცებულებათა დასაშვებობა. „მოწამლული ხის ნაყოფი“.  

4. დაცვის სპეციალური ღონისძიებები. 

5. საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების ზოგადი წესები. 

6. გამოკითვა. დაკითხვა. 

7. დათვალიერება. ჩხრეკა-ამოღება. 

8. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები. 

9. დაკავების წესი და საფუძვლები. პირადი ჩრეკა დაკავებისას. დაკავებულის გათავისუფლება. 

10. პირის ბრალდებულად ცნობა. 

11. განრიდების გამოყენების საფუძვლები და წესი. 

12. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი და წესი.  

13. საპროცესო შეთანხმება. 

14. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს ფორმირება. ნაფიც მსაჯულთა შერჩევა. 

15. საქმის არსებითი განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში. 

16. განაჩენის დადგენა. განაჩენის სახეები და სტრუქტურა. 

 17. განაჩენის აღსრულება. 

18. აპელაცია და კასაცია სისხლის სამართლის პროცესში. 
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19. ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვა. 

 

 

3. საჯარო   სამართლის   მიმართულება  
 

საკონსტიტუციო   სამართალი,  ადმინისტრაციული  სამართალი, ადმინისტრაციული 

სამართლის პროცესი. 

 
 

საკონსტიტუციო სამართალი 

1. სახელმწიფო მოწყობის კონსტიტუციური საფუძვლები საქართველოში; 

2. სახალხო სუვერენიტეტის განხორციელების კონსტიტუციური ფორმები საქართველოში; 

3. საქართველოს სახელმწიფო მმართველობის ფორმა; 

4. საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა; 

5. ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი საქართველოში; 

6. საარჩევნო სამართალი და საარჩევნო სისტემები საქართველოში; 

7. საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური; 

8. საქართველოს პარლამენტი; 

9. საქართველოს მთავრობა; 

10. საერთო სასამართლოების სისტემა საქართველოში; 

11. საკონსტიტუციური კონტროლი საქართველოში; 

12. ფინანსები და კონტროლის უფლებამოსილებანი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით; 

13. ადგილობრივი თვითმმართველობის სტატუსი საქართველოში; 

15. მოქალაქეობის ინსტიტუტი საქართველოში; 

16. უცხოელთა სტატუსი საქართველოში; 

17. ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები როგორც კონსტიტუციის საფუძვლი; 

18. საქართველოს კონსტიტუციის უნივერსილური პრინციპები; 
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19. ადამიანის ღირსება, როგორც ნორმა პრინციპი; 

20 გამოხატვის თავისუფლება როგორც დემოკრატიული წეს-წყობილების შემადგენელი 

ელემენტი; 

21. საპროცესო უფლებები; 

22. თანაწორობის უფლებები და დისკრიმინაციის აკრძალვა; 

23. საკუთრების უფლების არსი საქართელოს კონსტიტუციის მიხედვით. 

 

ადმინისტრაციული სამართალი 

1. საჯარო მმართველობა და ადმინისტრაციული სამართალი. 

2. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები. 

3. ადმინისტრაციული ორგანოს ცნება. 

4. ადმინისტრაციული ორგანოების ურთიერთდახმარების ვალდებულება. (სამართლებრივი 

დახმარება), პირობა და ფარგლები. უარის თქმა სამართლებრივი დახმარების აღმოჩენაზე. 

5. ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის სამართლებრივი ფორმები. 

6. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. 

7. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობა 

8. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ძალადაკარგულად 

გამოცხადება.  

9. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად და ძალადაკარგულად გამოცხადების 

ბუნება და ერთმანეთისაგან გამიჯვნა. 

10. მხარის კანონიერი ნდობა და კომპენსაცია 

11.  ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი 

12. ადმინისტრაციული ორგანოს რეალური მოქმედება (რეალაქტი). 

13. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება, ცნება, საგანი, მიზანი, სუბიეტები, წარმოების 

თავისებურებანი; ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ბათილობა. 

14. მარტივი ადმინისტრაციული წარმოება; 

15. ფორმალური ადმინისტრაციული წარმოება. 
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16. საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება, საჯარო 

ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თავისებურება; 

17. ადმინისტრაციული წარმოება კოლეგიურ ადმინისტრაციულ ორგანოში; 

18. დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი 

აქტის გამოცემის წესი; 

19. ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის აღსრულება;  

20. ადმინისტრაციული წარმოება ადმინისტრაციულ საჩივართან დაკავშირებით. 

21. ინფორმაციის თავისუფლება.  

22. საიდუმლო ინფორმაციის სახეები, გამოქვეყნების წესი. სხდომათა საჯაროობა; 

23. კოლეგიური საჯარო დაწესებულების სხდომა. 

 

ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი 

1. ადმინისტრაციული მართლმსაჯულება, როგორც სასამართლო კონტროლის 

განხორციელების ეფექტური საშუალება; 

2. ადმინისტრაციული პროცესის პრინციპები; 

3. ადმინისტრაციული დავის საგანი. ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეთა უწყებრივი 

ქვემდებარეობა და განსჯადობა. დავა განსჯადობაზე. 

4. საპროცესო ვადები. სასამართლო შეტყობინება და დაბარება. სასამართლო 

მტკიცებულებები. პროცესის ხარჯები; 

5. მხარეები ადმინისტრაციულ პროცესში, მხარეთა საპროცესო უფლებები და მოვალეობები.  

6. სარჩელის ტრანსფორმაცია. გამარტივებული და დაჩქარებული ადმინისტრციული 

სამართალწარმოება და მათი მიზანი. 

7. სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობისა და 

ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე. მისი აღძვრის წინაპირობები. დასაშვებობა და 

დასაბუთებულობა.  

8. გასაჩივრებული ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების 

შეჩერება (სუსპენზიური ეფექტი), მისი არსი და თავისებურებანი; 

9. ნორმატიული ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის მოქმედების შეჩერება, 

თავისებურებანი. 

10. სასამართლოს განჩინების გასაჩივრების წესი. 
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11. სარჩელი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემის 

თაობაზე, 

12. დროებითი განჩინება და სადავო სამართლებრივი ურთიერთობა. 

13. სარჩელი ქმედების განხორციელების თაობაზე, სარჩელის თავისებურება, 

ადმინისტრაციულ ორგანოთა რეალური მოქმედებები (რეალაქტი).  

14. აღიარებითი სარჩელი ადმინისტრაციულ პროცესში, მისი თავისებურებანი. 

15. განმწესრიგებელი სხდომის არსი, თავისებურება. 

16. სახელშეკრულებო დავები.  

17. სააპელაციო და საკასაციო საჩივრის დასაშვებობა ადმინისტრაციულ პროცესში. 

 

  

 

4. საერთაშორისო   სამართლის   მიმართულება  
 
 საერთაშორისო   სამართალი 

  
1. საერთაშორისო სამართლის ცნება და არსი 

2. საერთაშორისო სამართლის წყაროები, ნორმათა იერარქიის საკითხი; საერთაშორისო და 

შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის თანაფარდობა 

3. საერთაშორისო სამართლის ძირითადი პრინციპები განმსაზღვრელი წყაროები,მათი ცნება 

და სახეები. 

4. სახელმწიფოთა სუვერენული თანასწორობის პრინციპი 

5. ძალის გამოყენებაზე ან ძალით დამუქრებაზე უარის თქმა 

6. სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპი 

7. სხვა სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპი 

8. ხალხთა თანასწორუფლებიანობისა და თვითგამორკვევის პრინციპი 

9. ადამიანის უფლებების და ძირითად თავისუფლებათა პრინციპი 

10. საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები,მათი სუბიექტუნარიანობის საფუძვლები 

11. სახელმწიფო, როგორც საერთაშორისო სამართლის ძირითადი სუბიექტი (აუცილებელი 

ნიშნები, წარმოშობა და გაქრობა) 

12. საერთაშორისო სამართლებრივი ცნობა (ცნება და სახეები) 

13. საერთაშორისო სამართლებრივი სამართალმემკვიდრეობის ცნება,წყაროები 

14. საერთაშორისო ხელშეკრულებები 

15. საერთაშორისო სამართლებრივი პასუხისმგებლობა (ცნება,სახეები და ფორმები) 
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16. ფიზიკური პირების პასუხისმგებლობა 

17. საერთაშორისო ორგანიზაციების ცნება,სახეები და იურიდიული ბუნება 

18. საგარეო ურთიერთობების შიდასახელმწიფოებრივი ორგანოები 

19. დიპლომატიური წარმომადგენლობის სტატუსი 

20. საერთაშორისო ორგანიზაციების პრივილეგიები და იმუნიტეტები 

21. საკონსულო წარმომადგენლობის და მისი პერსონალის სტატუსი 

22. მოსახლეობა და საერთაშორისო სამართალი 

23. ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის ცნება და შინაარსი. ადამიანის 

უფლებათა დაცვის ძირითადი საერთაშორისო აქტები 

24. სახელმწიფო ტერიტორიის ცნება და სამართლებრივი რეჟიმი 

25. საზღვაო სამართლის ცნება და წყაროები 

26. საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ცნება,შინაარსი და წყაროები 

27. საერთაშორისო და არასაერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტების ცნება 

28. საერთაშორისო სისხლის სამართლის ცნება და წყაროები 


