იურიდიული ფაკულტეტი mimarTuleba
_ საჯარო samarTali sagamocdo
sakiTxebi (magistratura)

1) konstituciuri samarTlis adgili samarTlis erovnul sistemaSi;
2) konstituciuri samarTali: samarTlis dargi, mecniereba, saswavlo
disciplina;
3) konstituciuri samarTlis principebi, funqciebi, subieqtebi da
wyaroebi;
4) konstituciis ZiriTadi niSnebi da Taviseburebebi;
5) konstituciis saxeebi da struqtura;
6) konstituciis
miRebis
da
SeCerebis
wesi,
konstituciuri
cvlilebebis arsi;
7) xelisuflebis danawileba da xelisuflebis erTianoba;
8) demokratiuli,
samarTlebrivi,
socialuri,
federaciuli
saxelmwifo, samoqalaqo sazogadoeba;
9) monarqia da misi saxeebi;
10) respublika da misi saxeebi;
11) unitaruli saxelmwifo;
12) federaciuli saxelmwifo;
13) regionaluri saxelmwifo;
14) adamianis ZiriTadi uflebebi da Tavisuflebebi;
15) moqalaqeobis samarTlebrivi regulireba;
16) uSualo da warmomadgenlobiTi demokratiis formebi;
17) saarCevno samarTlis principebi, saarCevno sistemebi;
18) politikuri partiebis cneba, saxeebi da struqtura, partiuli
sistemebi;
19) parlamentis formirebis wesi da struqtura;
20) parlamentis kompetencia;
21) Pparlamentis saqmianobis organizacia da sakanonmdeblo procesi;
22) saparlamento kontrolis formebi;
23) parlamentis wevris samarTlebrivi statusi;
24) saxelmwifos meTauris iuridiuli da faqtobrivi kompetencia;
25) monarqis samarTlebrivi buneba;
26) prezidentis samarTlebrivi buneba;
27) mTavrobis formirebis wesi, struqtura da kompetencia
28) sasamarTlo xelisuflebis ganxorcielebis formebi;
29) sasamarTlo sistemis struqtura da organizacia, mosamarTlis
statusi;
30) sakonstitucio sasamarTloebis formirebis wesi, struqtura da
kompetencia;
31) sakonstitucio zedamxedvelobisa da kontrolis saxeebi da
sistemebi;
32) adgilobrivi marTvis konstituciuri safuZvlebi, adgilobrivi
marTvis organoebis saqmianobis formebi;
33) adgilobrivi marTvis modeluri sistemebi.
34) ადმინისტრაციული პროცესის პრინციპები

35) ადმინისტრაციული კატეგორიის საქმეთა უწყებრივი ქვემდებარეობა და
განსჯადობა
36) მხარეები და მესამე პირები ადმინისტრაციულ პროცესში
37) მტკიცების ტვირთი და მტკიცებულება ადმინისტრაციულ პროცესში
38) სარჩელების სახეები ადმინისტრაციულ პროცესში
39) გამარტივებული და დაჩქარებული სამართალწარმოება ადმინისტრაციულ
პროცესში
40) უფლების პრევენციული დაცვა ადმინისტრაციულ პროცესში
41) ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის პრინციპები
42) დისკრეციული უფლებამოსილება
43) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ცნება
44) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის სახეები
45) ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის კანონიერება და
უკანონობა
46) არარა ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
47) ნორმატიულ ადმინისტრაციულ სამართლებრივი აქტი
48) რეალაქტი
49) ადმინისტრაციული ხელშეკრულება
50) ადმინისტრაციული წარმოების ცნება და სახეები

სისხლის სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამაში მისაღები გამოცდის საკითხები
I. სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი
1. სისხლის სამართლის კანონის მოქმედება დროში და სივრცეში;
2. სისხლის სამართლის კანონის უკუქცევითი ძალა;
3. სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საფუძველი, დანაშაულის ცნება;
4. ქმედების შემადგენლობის ობიექტური მხარის ცნება და ნიშნები;
5. მართლსაწინააღმდეგო ქმედებისა და შედეგის ცნება;
6. მიზეზობრივი კავშირი სისხლის სამართალში;
7. უმოქმედობის მიზეზობრიობის პრობლემა;
8. ქმედების შემადგენლობის სუბიექტური მხარის ცნება და ელემენტები;
9. არაპირდაპირი განზრახვა და თვითიმედოვნება (შედარებითი ანალიზი);
10. ევენტუალური განზრახვა და თვითიმედოვნება (შედარებითი ანალიზი);
11. თეორიები ბრალის ცნების შესახებ;
12. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებების ცნება და მათი დახასიათება;
13. ქმედების მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი ზეკანონური გარემოებები;
14. ბრალის გამომრიცხველი გარემოებების ცნება და მათი დახასიათება;
15. დანაშაულის მომზადება
16. დანაშაულის ჩადენის მცდელობა;
17. დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება;
18. ერთიანი დანაშაულის და დანაშაულის სიმრავლის ცნება და სახეები;
19. დანაშაულთა ერთობლიობა და სისხლის სამართლის ნორმების კონკურენციის
პრობლემა;
20. დანაშაულში თანამონაწილეობის ცნება და სახეები;
21. დანაშაულის ამსრულებლობა და მისი სახეები;
22. დანაშაულის უშუალო ამსრულებლობა და სპეციალური სუბიექტის პრობლემა;
23. პასუხისმგებლობა დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის, ამსრულებლის ექსცესი;
24. სასჯელის დანიშვნა დანაშაულში თანამონაწილეობის დროს;
25. სასჯელის ცნება და მიზნები;
26. სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები;
27. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ცნება და სახეები;
28. სასჯელისაგან გათავისუფლების ცნება და სახეები;
29. იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

II. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი
1. დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ (შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
2. ეკონომიკური დანაშაული (შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
3. დანაშაული

საზოგადოებრივი

უშიშროებისა

და

წესრიგის

წინააღმდეგ

(შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
4. ნარკოტიკული დანაშაული (შე მადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
5. სატრანსპორტო დანაშაული (შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
6. დანაშაული სახელმწიფოს წინააღმდეგ (შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი);
7. დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ (შემადგენლობა, მიმოხილვა
და ანალიზი);
8. დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ (შემადგენლობა, მიმოხილვა და ანალიზი).

III. სისხლის სამართლის პროცესი
1. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონი, მისი მოქმედება დროში, სივრცეში და პირთა
წრის მიმართ;
2. სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები;
3. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილენი;
4. მტკიცებულება, მტკიცების საგანი და პროცესი;
5. სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძვლები, დაკავება, ბრალდებულად ცნობა;
6. გამოძიების საფუძვლები;
7. საგამოძიებო მოქმედებანი და მათი ჩატარების საპროცესო წესი;
8. სისხლისსამართლებრივი დევნის შეჩერება, განახლება და შეწყვეტა;
9. აღმკვეთი ღონისძიებანი სისხლის სამართლის პროცესში;
10. საპროცესო შეთანხმება;
11. საქმის განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში;
12. განაჩენის დადგენა და მისი აღსრულება;
13. საქმის განხილვა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში;
14. საქმის განხილვა საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში;
15. განაჩენის გადასინჯვა ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო;

IV. კრიმინალისტიკა
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

საერთომეცნიერული და კრიმინალისტიკური მეთოდები;
კრიმინალისტიკური იდენტიფიკაცია;
კრიმინალისტიკური ტექნიკის საფუძვლები;
ტრასოლოგიის ცნება და კვალთა კლასიფიკაცია;
კრიმინალისტიკური ბალისტიკის არსი და ობიექტები;
კრიმინალისტიკური ფოტოგრაფიის არსი და სახეები;
კრიმინალისტიკური რეგისტრაცია (არსი, მნიშვნელობა, სახეები).

V. სასჯელთაღსრულებითი სამართალი
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

სასჯელთა სახეები და სისტემა;
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესი და პირობები;
თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემა საქართველოში;
მსჯავრდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა;
სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება;
თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება;
მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამები.

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდის ლიტერატურა
სისხლის სამართლის ზოგადი/კერძი ნაწილი
1. ტურავა მ. სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი, მეცხრე გამოცემა თბ. 2013
2. ნაჭყებია გ., თოდუა ნ., სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო)
გამომცემლობა მერიდიანი. თბ. 2016
3. გამყრელიძე ო. (ავტორთა კოლექტივი) სისხლის სამართლის სასამართლო პრქატიკის
კომენტარი ეკონომიკური დანაშაული. თბ., 2004
4. გამყრელიძე ო. (ავტორთა კოლექტივი) სისხლის სამართლის სასამართლო პრქატიკის
კომენტარი, დანაშაული ადამიანის წინააღმდეგ. თბ., 2002
5. მამულაშვილი გ., (ავტორთა კოლექტივი) სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი
პირველი. გამომცემლობა მერიდიანი. თბ., 2016
6. მამულაშვილი გ., (ავტორთა კოლექტივი) სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი
მეორე, გამომცემლობა მერიდიანი. თბ., 2012

სისხლის სამართლის პროცესში
1. გახოკიძე ჯ., მამნიაშვილი მ., გაბისონია ი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი,
ზოგადი ნაწილი. მესამე გამოცემა. სახელმძღვანელო. თბ., 2015
2. გახოკიძე ჯ., მამნიაშვილი მ., გაბისონია ი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი,
კერძო ნაწილი. მესამე გამოცემა. სახელმძღვანელო. თბ., 2015
3. თუმანიშვილი გ. სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილის მიმოხილვა. თბ., 2014
4. ლალიაშვილი თ. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი, ზოგადი ნაწილი. თბ. 2014
5. ლომსაძე მ. სისხლის სამართლის პროცესი. მეორე გამოცემა თბ. 2013
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