
მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის საკითხები 

სპეციალობა: კერძო-ბიზნეს სამართალი 

(სამართლის ბაკალავრებისათვის) 

1. სამოქალაქო სამართლის ცნება. სამოქალაქო სამართლის წყაროები; 

2. სამოქალაქო სამართლებრივი ნორმის სახეები. ნორმების მოქმედება დროში, 

სივრცეში და პირთა წრის მიმართ.  

3. კანონისა და სამართლის ანალოგია. სამოქალაქო კანონის უკუქცევითი ძალა; 

4. სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობების ცნება. სამოქალაქო 

სამართლებრივი ურთიერთობის შინაარსი; 

5. სამოქალაქო სამართლებრივ ურთიერთობათა სუბიექტები, ობიექტები და უფლება-

მოვალეობანი; 

6. ფიზიკური და იურიდიული პირები სამოქალაქო სამართალში; 

7. არაკომერციული იურიდიული პირები; 

8. გარიგების ცნება და სახეები. გარიგების ფორმა; 

9. საცილო გარიგებები. პირობითი გარიგებები; 

10. თანხმობა გარიგებებში. წარმომადგენლობა გარიგებებში; 

11. ვადები სამოქალაქო სამართალში. ხანდაზმულობა; 

12. საკუთრების ცნება და შინაარსი. საკუთრების შეძენა უძრავ და მოძრავ ნივთებზე, 

უფლებებზე და მოთხოვნებზე; 

13. აღნაგობა. უზუფრუქტი;  

14. სერვიტუტი; 

15. გირავნობა. იპოთეკა; 

16. ვალდებულების ცნება და შინაარსი; 

17. ხელშეკრულების დადების წესი და პირობები; 

18. ვალდებულების შესრულების ზოგადი დებულებები; 

19. ფულადი ვალდებულების შესრულება. ვალდებულების დარღვევა; 

20. ვალდებულების შეწყვეტა დეპონირებით. ვალდებულების შეწყვეტა ვალის 

პატიებით; 

21. სოლიდარული კრედიტორები. სოლიდარული მოვალეები;   

22. მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები. ვალდებულების 

შეწყვეტის საფუძვლები; 

23. ნასყიდობის ხელშეკრულება. ჩუქება; 

24. ქირავნობა. ლიზინგი; 

25. იჯარა. სასოფლო სამეურნეო მიწის იჯარა; 

26. ფრენშაიზინგი. თხოვება; 

27. სესხი. ნარდობა; 

28. გადაზიდვა-გადაყვანა. საკუთრების მინდობა. მიბარება; 

29. თავდებობა. სამისდღეშიო რჩენა;  

30. საზიარო უფლება. საზიარო საგნის მართვის და განკარგვის წესი; 

31. საზიარო უფლების გაუქმების საფუძვლები. საზიარო უფლების გაუქმების 

მოთხოვნის ხანდაზმულობა; 



32. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესრულება; 

33. უსაფუძვლო გამდიდრება; 

34. დელიქტური ვალდებულების ცნება. პასუხისმგებლობის ელემენტები (სუბიექტი, 

ობიექტი და შინაარსი); 

35. სახელშეკრულებო და დელიქტური პასუხისმგებლობის სარჩელების 

ურთიერთდამოკიდებულება; 

36. დაქორწინების წესი და პირობები. ქორწინების შეწყვეტა და ბათილობა; 

37. მეუღლეთა უფლებები და მოვალეობები. შვილება; 

38. მშობლების უფლებები და მოვალეობები შვილების მიმართ. ალიმენტის 

გადახდისა და გადახდევინების წესი; 

39. მეურვეობა და მზრუნველობა; 

40. მემკვიდრეობა კანონით. მემკვიდრეობა ანდერძით; 

41. ანდერძის ფორმა. სავალდებულო წილი და საანდერძო დანაკისრი; 

42. სამკვიდროს მიღება და უარი მის მიღებაზე. სამკვიდროს გაყოფა და სამკვიდრო 

მოწმობა; 

43. სამეწარმეოს საქმიანობის ცნება; 

44. ინდივიდუალური საწარმოს რეგისტრაციის პირობები; 

45. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; 

46. კომანდიტური საზოგადოება; 

47. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება; 

48. სააქციო საზოგადოება; 

49. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცნება და პრინციპები; 

50. სამოქალაქო  საპროცესო სამართლებრივი ურთიერთობები;  

51. მხარეები სამოქალაქო პროცესში; 

52. საპროცესო ხარჯები, საპროცესო ვადები; 

53. სამოქალაქო საქმეთა უწყებრივი ქვემდებარეობა და განსჯადობა; 

54. კერძო საჩივარი. მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში; 

55. უდავო წარმოება. გამარტივებული წარმოება; 

56. მტკიცებულებები სამოქალაქო პროცესში; 

57. საქმის განხილვა სასამართლოს მთავარ სხდომაზე.  დაუსწრებელი 

გადაწყვეტილება; 

58. სასამართლო გადაწყვეტილება. საქმის წარმოების დამთავრება გადაწყვეტილების 

გამოტანის გარეშე; 

59. სასამართლო განჩინება. სასამართლო ოქმი; 

60. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა გამარტივებული წესით და მისი თავისებურებანი; 

61. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში; 

62. სამოქალაქო საქმეთა განხილვა საკასაციო ინსტანციის სასამართლოში; 

63. საქართველოს საზოგადოებრივი წესწყობილების ცნება და შინაარსი; სახელმწიფო 

მმართველობის ფორმა და სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა; 

64. საქართველოს მოქალაქეობის ცნება, მისი მოპოვების, შეწყვეტისა და აღდგენის 

საფუძვლები; 

65. „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ ევროპული 

კონვენცია; 



66. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ნორმები და მათი სახეები;  

67. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ურთიერთობის ცნება და სახეები; 

68. საქართველოს პრეზიდენტის არჩევის წესი და მისი უფლებამოსილებანი; 

69. საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესი და უფლებამოსილებანი;  

70. მთავრობის შექმნის წესი და სამართლებრივი მდგომარეობა.  
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