სდასუ
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა
(სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის საკითხები)
სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი
1. პირები სამოქალაქო სამართალში - სამოქალაქო სამართლის სუბიექტები (ფიზიკური და
იურიდიული პირები);
2. გარიგებანი;
3. ვადები და ხანდაზმულობა;
სანივთო (ქონებრივი) სამართალი;
1. უფლებები, ნივთები, ქონება, საწარმო;
2. მფლობელობა;
3. საკუთრება (საკუთრების უფლების შეძენა და დაკარგვა ნივთებზე, საკუთრების
უფლების შეძენა უფლებებსა და მოთხოვნებზე);
4. სარგებლობის სანივთო უფლებები (აღნაგობა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი);
5. რეალიზაციის სანივთო უფლებები (გირავნობა, იპოთეკა).
ვალდებულებითი სამართალი
1. სახელშეკრულებო სამართალი;
2. ვალდებულების შესრულება. ვალდებულების დარღვევა;
3. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა;
4. მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებანი (პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის
გარანტია);
5. ვალდებულების შეწყვეტა.

სახელშეკრულებო სამართალი:
1. ნასყიდობის ხელშეკრულება;
2. ქირავნობა; იჯარა; სასოფლო-სამეურნეო მიწის იჯარა;
3. ატიპიური ხელშეკრულებები (ლიზინგი ფრენშაიზინგი, ფაქტორინგი);
4. სესხის ხელშეკრულება;
5. ჩუქების ხელშეკრულება;
6. ნარდობა;
7. გადაზიდის ხელშეკრულება;
საოჯახო სამართალი
1. ქორწინება, განქორწინება, ქორწინების ბათილობა;
2. მშობლების, შვილებისა და სხვა ნათესავების ურთიერთობა;
3. მეურვეობისა და მზრუნველობის ინსტიტუტი;
მემკვიდრეობითი სამართალი
1. კანონისმიერი და ანდეძისმიერი მემკვიდრეობა.
სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
1. მხარეები სამოქალაქო პროცესში;
2. მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში;
3. უწყებრივი ქვემდებარეობა. განსჯადობა;
4. სასამართლო მტკიცებულებები. სასამართლო მტკიცების საშუალებები;
5. სასარჩელო წარმოება;
6. უდავო წარმოება გამარტივებული წესით საქმეთა განხილვა;
7.

საქორწინო-საოჯახო

ურთიერთობებიდან

წარმოშობილ

თავისებურებანი;
8. პირველი ინსტანციის სასამართლოს დადგენილებანი;
9. დაუსწრებელი გადაწყვეტილება .

საქმეთა

განხილვის

ნორმატიული მასალა:
1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
2. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი

ბიბლიოგრაფია: მიმართულება - კერძო სამართალი
1. ლადო ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი, თბილისი, 2012;
2. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები; წიგნი პირველი
http://lawlibrary.info/ge/books/giz2017-ge-civil_code_comm_I_Book.pdf
3. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მეორე, სანივთო სამართალი
http://ewmi-prolog.org/images/files/6464CCCvol2.pdf
4. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარები, წიგნი მესამე
library.iliauni.edu.ge/ebooks/samoqalaqo-kodeqsis-komentari-tsigni-iii-valdebulebithi-samarthali/
5. სამოქალაქოს კომენტარები წიგნი მეხუთე, საოჯახო სამართალი, მემკვიდრეობითი
სამართალი, თბილისი, 2021;
6. თამარ შოთაძე, სანივთო სამართალი, 2017;
7. ჭეჭელაშვილი ზ; სანივთო სამართალი;
8. ჭეჭელაშვილი ზ; სახელშეკრულებო სამართალი;
9. რომან შენგელია, ეკატერინე შენგელია, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, 2017;
10. ძლიერიშვილი ზ; ცერცვაძე გ; სვანაძე გ; ცერცვაძე ლ; ჯანაშია ლ; სახელშეკრულებო
სამართალი, სახელმძღვანელო სამართლის სკოლებისათვის, 2014;
11. სამოქალაქო კოდექსისი კომენტარი, წიგნი მესამე, 2000;
12. ქურდაძე შალვა, ნინო ხუნაშვილი, საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი,
2017;
13. სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, რჩეული მუხლები, 2020.

მიმართულება - სისხლის სამართალი
1. სისხლის სამართლის კანონის მოქმედების ფარგლები;
2. დანაშაულის კატეგორიები;
3. ერთიანი დანაშაულის სახეები;
4. დაუმთავრებელი დანაშაული;
5. დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა;
6. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი;
7. ბრალის გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი;
8. სასჯელის მიზნების და სახეები;
9. სასჯელის დანიშვნა;
10. დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ;
11. დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ;
12. ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემქმნელი დელიქტები;
13. დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ;
14. დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდე;
15. დანაშაული ოჯახისა და არასრულწლოვნის წინააღმდეგ;
16. ეკონომიკური დანაშაული;
17. სამოხელეო დანაშაული;
18. დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ორგანიზაციაში სამსახურის ინტერესის წინააღმდეგ;
19. ნარკოტიკული დანაშაული;
20. სატრანსპორტო დანაშაული;
21. დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ;
22. ტერორიზმი;
23. სამოხელეო დანაშაული;
24. სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები;
25. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილენი;

26. სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოებები;
27. მტკიცებულება და მტკიცების საგანი;
28.

საპროცესო

პასუხისმგებლობა

სასამართლოში

საპროცესო

მოვალეობათა

შეუსრულებლობისა და წესრიგის დარღვევისათვის;
29. გამოძიების საფუძვლები, საგამოძიებო მოქმედებანი და მათი ჩატარების საპროცესო
წესი, სხვა საპროცესო მოქმედებები;
30. კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებები;
31. ფარული საგამოძიებო მოქმედებები;
32. სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძვლები. დაკავება, ბრალდებულად ცნობა;
33. სასამართლო განხილვის ზოგადი დებულებანი;
34. ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში;
35. აღკვეთის ღონისძიებანი;
36. საპროცესო შეთანხმება;
37. წინასასამართლო სხდომა და საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში;
38. განაჩენის დადგენა და მისი აღსრულება;
39. საქმის განხილვა ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში;
40. აპელაცია;
41. კასაცია;
42. ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვა

ბიბლიოგრაფია: მიმართულება - სისხლის სამართალი
1. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
2. სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, ავტორთა კოლექტივი, თბ., 2019 წ.
3. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი, წიგნი I, ავტორთა კოლექტივი, თბ., 2019;
4. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი II), სახელმძღვანელო, ავტორთა კოლექტივი,
თბ., 2020;
5. ლ. სურგულაძე, სისხლის სამართალი. დანაშაული.
6. მ. ტურავა, სისხლის სამართალი. ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. 2013;
7. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, თბ., 2010 სისხლის სამართლის კერძო
ნაწილი, წიგნი I, პროფ. გ. ტყეშელიაძის რედაქტორობით (კერძო ნაწილი), ავტ. კოლ. თბ.,
2008;
8. ე. ფუტკარაძე, ბრალის გამომრიცხველი გარემოებები და საპატიო უკიდურესი
აუცილებლობა ქართულ სისხლის სამართალში, 222-238
9. ე. ფუტკარაძე, მართლწინააღმდეგობის საკითხისათვის. იხ. კრებულში: სისხლის
სამართლის თანამედროვე პრობლემები, თბილისი, 2006, 123-130;
10. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
11. გ. თუმანიშვილი, სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა, თბ.,
2014წ;
12. გოგშელიძე რ. (რედ.) სისხლის სამართლის პროცესი. ზოგადი ნაწილი, 2009
13. გახოკიძე ჯ., მამნიაშვილი მ., გაბისონია ი., სისხლის სამართლის პროცესი, კერძო
ნაწილი (მეორე გამოცემა), 2013.

მიმართულება - საჯარო სამართალი
1. სახელმწიფოს მმართველობის მოდელები;
2. საპრეზიდენტო მმართველობის მოდელი;
3. საპარლამენტო მმართველობის მოდელი;
4. შერეული (ფრანგული) მმართველობის მოდელი;
5. საქართველოს მმართველობის მოდელის დახასიათება;
6. საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუციის კონცეფცია;
7. ტოლერანტობა და ეთნიკურ უმცირესობათა უფლებები;
8. საქართველოს ტერიტორიული მოწყობის პრობლემა;
9. ფედერალური მოწყობის მოდელი;
10. რეგიონალური მოწყობის მოდელი;
11. უნიტარიზმის დახასიათება;
12. სუვერენიტეტის თეორიები ფედერალურ სახელმწიფოში;
13. კონსტიტუცია და საერთაშორისო სამართალი;
14. პრეზიდენტი საპარლამენტო რესპუბლიკაში მისი როლი და ფუნქციები;
15. მთავრობის ჩამოყალიბების წესი საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით;
16. საერთო სასამართლოების სისტემა საქართველოში;
17. საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის ფუნქციები;
18. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციები და დაკომპლექტების წესი;
19. გამოხატვის თავისუფლება საქართველოში;
20. ინტერესთა შეუთავსებლობა და კორუფციის პრევენცია საჯარო სამსახურში;
21. კანონიერი ნდობა ადმინისტრაციულ სამართალში;
22. ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტის გაუქმება;
23. აღმჭურველი ინდივიდუალურ–ადმინისტრაციული აქტის გაუქმების სპეციფიკა;
24. ადმინისტრაციული ხელშეკრულება;
25. ადმინისტრაციული საჩივარი.

ბიბლიოგრაფია: მიმართულება-საჯარო სამართალი
1.ხელისუფლების თვითშეზღუდვა, (ადამიანის უფლებები) (ა. შაიო), საქართველოს
კონსტიტუციის კომენტარები (ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი);
2. კ. კუბლაშვილი; ძირითადი უფლებები;
3. ა. დემეტრაშვილი, ი. კობახიძე, კონსტიტუციური სამართალი,
4. გ. გოგიაშვილი სახელმწიფო ენა და ეროვნულ უმცირესობათა უფლებები. (კრებული);
5. გოგიაშვილი გ., შედარებითი კონსტიტუციური სამართალი,
6. საქართველოს კონსტიტუცია;
7. საქართველოს ორგანული კანონი „საერთო სასამართლოების შესახებ ;“
8. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
9. საქართველოს კანონი „სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“
10. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
11.საქართველოს

კანონი

კორუფციის შესახებ.

საჯარო

სამსახურში

ინტერესთა

შეუთავსებლობისა

და

