
თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის თემატიკა 

კერძო სამართლის მიმართულებით 

 

ა) სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი. 

თემა №1- პირები (სახეები, უფლებაუნარიანობა, პირადი არაქონებრივი უფლებები); 
 

თემა № 2- გარიგებები; 
 

თემა №3- ვადები, ხანდაზმულობა. 
 

ბ) სანივთო სამართალი 

თემა № 1- ქონება; 
 

თემა №2- საკუთრება, მფლობელობა; 
 

თემა №3- საკუთრების შეძენა და დაკარგვა (მოძრავ და უძრავ ნივთებზე); 
 

თემა №4- შეზღუდული სანივთო უფლებები; 
 

თემა №5- მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებები (იპოთეკა, გირავნობა). 
 

გ) ვალდებულებითი სამართალი 

თემა №1- ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები; 
 

თემა №2-  ხელშეკრულების თავისუფლება და მისი შეზღუდვები; თემა №3- 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა; მიმართება წინარე ხელშეკრულებასთან. 

მხარეთა უფლება-მოვალეობები, სამართლებრივი შედეგები. თემა №4-  

ხელშეკრულების დადება; სტანდარტული პირობების გამოყენებით და მესამე 

პირების სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულებები. 

თემა №5- ვალდებულების შესრულება; 
 

თემა №6  ვალდებულების დარღვევა;  მიმართება კრედიტორის მიერ ვადის 

გადაცილებასთან. 

თემა.№7 ვალდებულების დარღვების სახეები, შესრულების შეუძლებლობის, 

მოვალის მიერ ვადის გადაცილების, ნაკლიანი შესრულების და გულისხმიერების 

ვალდებულების დარღვევის ნორმატიული წინაპირობები,  შინაარსი! შეცვლილი 

გარემობებისადმი ხელშეკრულების მისადაგება. 

თემა №8- პასუხისმგებლობა ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის; 
 

თემა №9- მეორადი მოთხოვნის უფლებების სისტემა, გამოყენების წინაპირობები 

თემა №10- ვალდებულების შეწყვეტა; 



თემა №11- მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებები



(პირგასამტეხლო, ბე, მოვალის გარანტია). 
 

თემა №12-  ხელშეკრულებათა ძირითადი ტიპები; 

ქონების საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებები; 

ქონების სარგებლობაში გადაცემის ხელშეკრულებები; 

თემა №13-კანონისმიერი ვალდებულებითი ურთიერთობანი; 
 

დელიქტური ვალდებულებები; 
 

დ) სამოქალაქო საპროცესო სამართალი 
თემა №1 – სამოქალაქო სამართალწარმოების ძირითადი პრინციპები 

 

თემა №2 – უწყებრივი ქვემდებარეობა; განსჯადობა; სასამართლოს შემადგენლობა და 

აცილება; 

თემა №3 – პროცესის ხარჯები; საპროცესო უზრუნველყოფა; საპროცესო ვადები; 
 

სასამართლო შეტყობინება და დაბარება; 
 

თემა №4 – მხარეები; საპროცესო თანამონაწილეობა; მესამე პირები; 
 

წარმომადგენლობა სასამართლოში; 
 

თემა №5 – სასამართლო მტკიცებულებები; მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა; 

ადგილზე დათვალიერება; წერილობითი და ნივთიერი მტკიცებულება; მოწმის 

ჩვენება; ექსპერტის დასკვნა; ფაქტების კონსტატაციის მასალები; 

თემა №6 – სასარჩელო წარმოება; საქმის განხილვა პირველი ინსტანციის 

სასამართლოში; შეგებებული სარჩელი; სარჩელის უზრუნველყოფა; მოსამზადებელი 

სტადია; მთავარი სხდომა; სასამართლო გადაწყვეტილება; დაუსწრებელი 

გადაწყვეტილება; საქმის დამთავრება გადაწყვეტილების გარეშე; 

თემა №7 – სასამართლო გადაწყვეტილების კანონიერი ძალა; კანონიერ ძალაში 

შესული სასამართლო გადაწყვეტილების (განჩინების) გაუქმების საფუძვლები და 

საქმის წარმოების განახლება; 

თემა №8 - სასამართლო განჩინება; კერძო საჩივარი; 
 

თემა №9 – გამარტივებული და უდავო წარმოება; საოჯახო საქმეთა განხილვის 

თავისებურებანი: 

თემა №10 –საქმის წარმოება სააპელაციო სასამართლოში; 
 

თემა №11 – საქმის წარმოება საკასაციო ინსტანციაში; 


