
       
 

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი 

მაგისტრატურა 

სამართალი 

 
შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების/გასაუბრების საკითხები  სამართლის 

სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველთათვის არჩეული სპეციალობის 

ფარგლებში 

 

ა) სისხლის სამართლის მიმართულებით 

 

სისხლის სამართალი 

 

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი. 

 

სისხლის სამართლის პროცესი 

 

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი. 

 

 

ბ) კერძო სამართლის მიმართულებით 

 

სამოქალაქო სამართალი  

 

 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი მხოლოდ ჩამონათვალი:  

 
 წიგნი პირველი – სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებანი: კარი პირველი – 

პირები (თავი 1, თავი 2–ის I. ზოგადი დებულებანი). კარი მეორე – გარიგებანი 

(სრულად). კარი მესამე – უფლების განხორციელება (სრულად). კარი მეოთხე – 

ვადები (სრულად). 

 წიგნი მეორე – სანივთო (ქონებრივი) სამართალი (სრულად).  

 წიგნი მესამე – ვალდებულებითი სამართალი I. ზოგადი ნაწილი – ზოგადი 

დებულებანი ვალდებულებათა შესახებ (სრულად). II. კერძო ნაწილი: კარი 

პირველი – სახელშეკრულებო სამართალი (თავები: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 20, 21, 22, 25 და 26). კარი მეორე - კანონისმიერი ვალდებულებითი 

ურთიერთობანი (სრულად). კარი მესამე - დელიქტური ვალდებულებანი 

(სრულად).  



       
 

 წიგნი მეხუთე – საოჯახო სამართალი კარი პირველი - ქორწინება (თავები - 1, 2, 3, 

4). კარი მეორე - მშობლების, შვილებისა და სხვა ნათესავების ურთიერთობა 

(თავები - 1, 2, 3). კარი მესამე - მეურვეობა და მზრუნველობა (თავები - 1, 2).  

 წიგნი მეექვსე მემკვიდრეობითი სამართალი (თავები - 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11).  

 

 საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ.  

 საქართველოს შრომის კოდექსი.  

 საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ. 

 

სამოქალაქო სამართლის პროცესი  
 

 საქართველოს  სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი. 
 

 

 

გ) საჯარო სამართლის მიმართულებით 

 

კონსტიტუციური სამართალი 
 

 საქართველოს კონსტიტუცია. 

 

ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი 
 

 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონცენცია 

(დამატებითი ოქმებით). 

 სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტი 

(პროტოკოლი); 

 ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ 

საერთაშორის პაქტი. 

 ბავშვის უფლებათა კონვენცია. 

 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია. 

 ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია. 

 

ზოგადი ადმინისტრაციულ სამართალი 
 

 ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. 

 

ადმინისტრაციული სამართალის პროცესი 
 

 ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი. 

 


