იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
მიმართულება საჯარო სამართალი
საკითხები

1) კონსტიტუციური სამართლის ადგილი სამართლის ეროვნულ სისტემაში;
2)

კონსტიტუციური

სამართალი: სამართლის

დარგი,

მეცნიერება,

სასწავლო

დისციპლინა;
3)

კონსტიტუციური

სამართლის

პრინციპები,

ფუნქციები,

სუბიექტები

და

წყაროები;
4) კონსტიტუციის ძირითადი ნიშნები და თავისებურებები;
5) კონსტიტუციის სახეები და სტრუქტურა;
6) კონსტიტუციის მიღების და შეჩერების წესი, კონსტიტუციური ცვლილებების
არსი;
7) ხელისუფლების დანაწილება და ხელისუფლების ერთიანობა;
8) დემოკრატიული, სამართლებრივი, სოციალური, ფედერაციული სახელმწიფო,
სამოქალაქო საზოგადოება;
9) მონარქია და მისი სახეები;
10) რესპუბლიკა და მისი სახეები;
11) უნიტარული სახელმწიფო;
12) ფედერაციული სახელმწიფო;
13) რეგიონალური სახელმწიფო;
14) ადამიანის ძირითადი უფლებები და თავისუფლებები;
15) მოქალაქეობის სამართლებრივი რეგულირება;
16) უშუალო და წარმომადგენლობითი დემოკრატიის ფორმები;
17) საარჩევნო სამართლის პრინციპები, საარჩევნო სისტემები;
18)

პოლიტიკური

პარტიების

ცნება,

სახეები

და

სისტემები;
19) პარლამენტის ფორმირების წესი და სტრუქტურა;
20) პარლამენტის კომპეტენცია;

სტრუქტურა,

პარტიული

21) Pპარლამენტის საქმიანობის ორგანიზაცია და საკანონმდებლო პროცესი;
22) საპარლამენტო კონტროლის ფორმები;
23) პარლამენტის წევრის სამართლებრივი სტატუსი;
24) სახელმწიფოს მეთაურის იურიდიული და ფაქტობრივი კომპეტენცია;
25) მონარქის სამართლებრივი ბუნება;
26) პრეზიდენტის სამართლებრივი ბუნება;
27) მთავრობის ფორმირების წესი, სტრუქტურა და კომპეტენცია
28) სასამართლო ხელისუფლების განხორციელების ფორმები;
29) სასამართლო სისტემის სტრუქტურა და ორგანიზაცია, მოსამართლის სტატუსი;
30)

საკონსტიტუციო

სასამართლოების

ფორმირების

წესი,

სტრუქტურა

და

კომპეტენცია;
31) საკონსტიტუციო ზედამხედველობისა და კონტროლის სახეები და სისტემები;
32)

ადგილობრივი

მართვის

კონსტიტუციური

საფუძვლები,

ადგილობრივი

მართვის ორგანოების საქმიანობის ფორმები;
33) ადგილობრივი მართვის მოდელური სისტემები.
34)ადმინისტრაციული პროცესისპრინციპები
35)ადმინისტრაციული

კატეგორიის

საქმეთა

უწყებრივი

ქვემდებარეობა

და

განსჯადობა
36) მხარეებიდამესამე პირებიადმინისტრაციულ პროცესში
37) მტკიცებისტვირთი დამტკიცებულებაადმინისტრაციულპროცესში
38) სარჩელებისსახეებიადმინისტრაციულპროცესში
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 დასახეები

სისხლის სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამაში მისაღები გამოცდის საკითხები

I.

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი

1. სისხლისსამართლისკანონისმოქმედება დროშიდასივრცეში;
2. სისხლისსამართლისკანონის უკუქცევითიძალა;
3. სისხლისსამართლისპასუხისმგებლობისსაფუძველი,დანაშაულისცნება;
4. ქმედებისშემადგენლობის ობიექტურიმხარისცნებადანიშნები;
5. მართლსაწინააღმდეგოქმედებისა და შედეგისცნება;
6. მიზეზობრივი კავშირი სისხლისსამართალში;
7. უმოქმედობისმიზეზობრიობისპრობლემა;
8. ქმედებისშემადგენლობისსუბიექტურიმხარისცნებადაელემენტები;
9. არაპირდაპირი განზრახვა დათვითიმედოვნება(შედარებითიანალიზი);
10. ევენტუალური განზრახვა დათვითიმედოვნება(შედარებითიანალიზი);
11. თეორიებიბრალისცნების შესახებ;
12. მართლწინააღმდეგობისგამომრიცხველიგარემოებებისცნება დამათიდახასიათება;
13. ქმედებისმართლწინააღმდეგობისგამომრიცხველიზეკანონურიგარემოებები;
14. ბრალის გამომრიცხველი გარემოებებისცნებადამათიდახასიათება;
15. დანაშაულისმომზადება
16. დანაშაულის ჩადენისმცდელობა;
17. დანაშაულზენებაყოფლობითხელისაღება;
18. ერთიანიდანაშაულისდადანაშაულისსიმრავლისცნებადასახეები;

19. დანაშაულთა ერთობლიობა და სისხლის სამართლის ნორმების კონკურენციის
პრობლემა;
20. დანაშაულში თანამონაწილეობისცნებადასახეები;
21. დანაშაულის ამსრულებლობადამისისახეები;
22. დანაშაულის უშუალოამსრულებლობადასპეციალურისუბიექტისპრობლემა;
23. პასუხისმგებლობა დანაშაულში თანამონაწილეობისათვის,ამსრულებლისექსცესი;
24. სასჯელისდანიშვნადანაშაულში თანამონაწილეობისდროს;
25. სასჯელისცნებადამიზნები;
26. სასჯელისდანიშვნის ზოგადი საწყისები;
27.

სისხლისსამართლებრივი

პასუხისმგებლობისაგანგათავისუფლებისცნება

დასახეები;
28. სასჯელისაგანგათავისუფლებისცნებადასახეები;
29.იურიდიული პირისსისხლისსამართლებრივიპასუხისმგებლობა.

II. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი

1. დანაშაულიადამიანისწინააღმდეგ(შემადგენლობა,მიმოხილვადაანალიზი);
2. ეკონომიკური დანაშაული(შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი);
3.

დანაშაული

საზოგადოებრივი

უშიშროებისა

და

წესრიგის

წინააღმდეგ

(შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი);
4. ნარკოტიკული დანაშაული (შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი);
5. სატრანსპორტო დანაშაული (შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი);
6. დანაშაული სახელმწიფოსწინააღმდეგ(შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი);
7. დანაშაული

სასამართლო

ხელისუფლების წინააღმდეგ (შემადგენლობა,

მიმოხილვა დაანალიზი);
8. დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ (შემადგენლობა,მიმოხილვა დაანალიზი).

III.სისხლის სამართლის პროცესი

1. სისხლის სამართლის საპროცესო კანონი, მისი მოქმედება დროში, სივრცეში და
პირთა წრისმიმართ;
2. სისხლისსამართლისპროცესისპრინციპები;
3. სისხლისსამართლისპროცესისმონაწილენი;
4. მტკიცებულება,მტკიცებისსაგანი დაპროცესი;
5. სისხლისსამართლებრივიდევნისსაფუძვლები,დაკავება,ბრალდებულადცნობა;
6. გამოძიებისსაფუძვლები;
7. საგამოძიებომოქმედებანიდამათი ჩატარებისსაპროცესოწესი;
8. სისხლისსამართლებრივიდევნის შეჩერება,განახლებადაშეწყვეტა;
9. აღმკვეთი ღონისძიებანი სისხლისსამართლისპროცესში;
10.საპროცესოშეთანხმება;
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. საერთომეცნიერულიდაკრიმინალისტიკური მეთოდები;
2. კრიმინალისტიკურიიდენტიფიკაცია;
3. კრიმინალისტიკური ტექნიკისსაფუძვლები;
4. ტრასოლოგიისცნებადაკვალთაკლასიფიკაცია;
5. კრიმინალისტიკური ბალისტიკისარსიდაობიექტები;
6. კრიმინალისტიკურიფოტოგრაფიისარსი დასახეები;
7. კრიმინალისტიკური რეგისტრაცია(არსი, მნიშვნელობა,სახეები).

V. სასჯელთაღსრულებითი სამართალი

1. სასჯელთასახეები დასისტემა;
2. არასაპატიმროსასჯელთააღსრულებისწესიდაპირობები;
3. თავისუფლების აღკვეთის აღსრულებისსისტემასაქართველოში;
4. მსჯავრდებულისსამართლებრივი მდგომარეობა;
5. სასჯელისმოხდისაგანგათავისუფლება;
6. თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება;
7. მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციოპროგრამები.

კერძო სამართლის მიმართულებით სამაგისტრო საგანმანათლებლო
პროგრამაში მისაღები გამოცდის საკითხები
1.
2.
3.
4.

სამოქალაქო სამართლის არსი და წყაროები
სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა
სამოქალაქო უფლება და მისი განხორციელების წინაპირობები
სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობა; სამოქალაქო უფლებათა შეძება,
გადაცემა და შეწყვეტა
5. სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის ელემენტები, ობიექტები და
სუბიექტები
6. ფიზიკური პირები და იურიდიული პირები, როგორც სამოქალაქო სამართლის
სუბიექტები
7. პირადი არაქონებრივი უფლებები
8. ფიზიკური პირის უგზოუკვლოდ დაკარგულად და გარდაცლილად გამოცხადება
9. გარიგება, როგორც სამოქალაქო სამართლებრივი ურთიერთობის წარმოშობის
საფუძვლები
10. საცილო გარიგებანი; ბათილი გარიგებანი; პირობითი გარიგებანი
11. წარმომადგენლობა გარიგებებში და თანხმობა გარიგებებში
12. სამოქალაქო უფლებათა განხორციელების ფარგლები და დაცვა
13. ვადები და ხანდაზმულობა სამოქალაქო სამართალში
14. ქონება; მფლობელობა; საკუთრება
15. სამეზობლო სამართალი; ბინის საკუთრება მრავალბინიან სახლებში
16. აღნაგობა; უზუფრუქტი; სერვიტუტი
17. გირავნობა; იპოთეკა; საჯარო რეესტრი
18. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
19. ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება
20. ხელშეკრულების თავისუფლება
21. ხელშეკრულების დადება; ოფერტი და აქცეპტი

22. ქუჩაში დადებული ხელშეკრულება
23. ხელშეკრულების

ცალკეული

ურთიერთგამომრიცხველი
ხელშეკრულებაში;

და

სავაჭრო

გამონათქვამების

განმარტება;

მრავალმნიშვნელოვანი

გამონათქვამები

ჩვეულებები

და

ტრადიციები;

შერეული

ხელშეკრულებების განმარტება
24. ვალის არსებობის აღიარება
25. ხელშეკრულების სტანდარტული პირობები
26. მესამე პირთა სასარგებლოდ დადებული ხელშეკრულება
27. ხელშეკრულებიდან გასვლა
28. ვალდებულებათა შესრულება; ფულადი ვალდებულების შესრულება
29. კრედიტორის მიერ ვადის გადაცილება; ვალდებულების დარღვევა; მოვალის
მიერ ვადის გადაცილება; ვალდებულების დარღვევა ორმხრივი ხელშეკრულების
დროს
30. ზიანის ანაზღაურების მოვალეობა
31. მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალებანი
32. ვალდებულების შეწყვეტა
33. კრედიტორთა ან მოვალეთა სიმრავლე ვალდებულებაში
34. ნასყიდობა
35. ჩუქება
36. თხოვება
37. სესხი
38. ქირავნობა
39. იჯარა
40. ლიზინგი
41. ფრენშაიზინგი
42. ნარდობა
43. ტურისტული მომსახურება
44. გადაზიდვა-გადაყვანა
45. დავალება
46. საკუთრების მინდობა
47. შუამოვალობა
48. ჯილდოს საჯაროდ დაპირება
49. კონკურსი
50. მიბარება
51. დაზღვევა
52. საბანკო მომსახურება
53. თავდებობა
54. ერთობლივი საქმიანობა
55. სამიდღეშიო რჩენა
56. თამაშობა და სანაძლეო

57. ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლები
58. საზიარო უფლებები
59. დავალების გარეშე სხვისი საქმეების შესულება
60. უსაფუძვლო გამდიდრება
61. დელიქტური ვალდებულებები
62. არასრულწლოვანის

მიერ

მიყენებული

ზიანისათვის

დელიქტური

პასუხისმგებლობა
63. მხარდაჭერის მიმღების მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
64. დროებით უგონო ან სულიერი მოშლილობის მდგომარეობაში მყოფი პირების
მიერ მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
65. სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას მიყენებული ზიანის ანაზღაურება
66. მომეტებული საფრთხის გამოყენებით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების
საფუძვლები
67. ხანძრის ჩაქრობისას წარმოშობილი ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები
68. ცხოველის მიერ მიყენებული ზიანისს ანაზღაურების წინაპირობები
69. სახელმწიფოს (მუნიციპალიტეტის) პასუხისმგებლობა მისი მოსამსახურის მიერ
მიყენებული ზიანისათვის
70. დაზარალებულის გარდაცვალებისას ზიანის ანაზღაურება
71. სამედიცინო დაწესებულების სამოქალაქო პასუხისმგებლობა ზიანისათვის
72. დელიქტური ვალდებულებებიდან წარმოშობილი მოთხოვნის ხანდაზმულობა
73. წუნდებული პროდუქტიდან წარმოშობილი დელიქტური ვალდებულებები
74. ოჯახის ცნება
75. ქორწინების წესი და პირობები
76. ქორწინების შეწყვეტა და ქორწინების ბათილობა
77. მშობლებისა და შვილების სამართლებრივი ურთიერთბანი
78. საალიმენტო ვალდებულებანი
79. მეურვეობა, მზრუნველობა და მხარდაჭერა
80. შვილად აყვანის სამართლებრივი რეგულირება
81. ბავშვის მინდობით აღზრდა (შვილობილობა)
82. მემკვიდრეობის სამართლი
83. მემკვიდრეობა ანდერძით
84. კანონით მემკვიდრეობა
85. სამემკვიდრეო უფლება-მოვალეობათა განხორციელება
86. შრომის სამართლის წყაროები
87. შრომის კანონმდებლობის მოქმედება საჯარო მოსამსახურეებზე
88. შრომითი ურთიერთობის სუბიექტები
89. ინდივიდუალური და კოლექტიური ხელშეკრულება
90. წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობა
91. კონსურსი

92. ხელშეკრულების ვადა. განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ვადა. გამოსაცდელი
ვადა. სტაჟირება
93. შრომის არსებითი პირობები
94. სამუშაო ადგილი. სამუშაო ადგილის შეცვლა. მივლინება
95. სამუშაო დრო. ზეგანაკვეთური სამუშაო. დასვენების დრო
96. შვებულების სახეები და ვადები
97. შრომის ანაზღაურება. ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება
98. შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლები. გაფიცვა

და ლოკაუტი.

99. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა
100. დასაქმებულთა გარანტიები და დამსაქმებელთა შეზღუდვები.
101. შრომითი დავების განხილვა
102. სამეწარმო საქმიანობის ცნება
103. ამხანაგური და კაპიტალური ტიპის საზოგადოებები
104. მეწარმე სუბიექტთა დაფუძნება-რეგისტრაცია
105. სამეწარმეო საქმიანობის დაწყება
106. საწესდებო კაპიტალი
107. საწარმოს ფილიალის დაარსება
108. საწარმოს საფირმო სახელწოდება
109. საერთო კრება
110. საწარმოს ხელმძღვანელობაზე უფლებამოსილი პირები
111. საწარმოს წარმომადგენლობა
112. მეწარმე სუბიექტების რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
113. ინდივიდუალური მეწარმე
114. სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
115. კომანდიტური საზოგადოება
116. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
117. სააქციო საზოგადოება
118. აქციონერთა უფლებები და მოვალეობები; კოოპერატივი
119. ფიზიკური და იურიდიული პირები, როგორც

საერთაშორისო კერძო

სამართლის სუბიექტები
120.

სახელმწიფო, როგორც საერთაშორისო კერძო სამართლის სუბიექტი

121.

ნივთი საერთაშორისო კერძო სამართალში

122.

საერთაშორისო სახელშეკრულებო სამართალი

123. საერთაშორისო ნასყიდობის სამართალი
124. საერთაშორისო

საგზაო,

სარკინიგზო,

საჰაერო,

საზღვაო

გადაყვანის სამართალი
125.

საერთაშორისო საბანკო, ფასიანი ქაღალდების სამართალი

126. დელიქტები საერთაშორისო კერძო სამართალში
127. საოჯახო სამართლებრივი ურთიერთობები სკს–ში
128.

საერთაშორისო მემკვიდრეობის სამართალი

გადაზიდვა-

129. უცხოური ინვესტიციები და საინვესტიციო სამართალი
130. სამოქალაქო პროცესი სკს-ში
131. სასამართლოების საერთაშორისო განსჯადობა, იურისდიქციის კონფლიქტი,
კომპეტენციის სახეები, შეთანხმება საერთაშორისო განსჯადობის თაობაზე
132. უცხო ქვეყნის სასამართლო გადაწყვეტილებათა ცნობა და აღსრულება
133. საერთაშორისო სავაჭრო არბიტრაჟი
134. სასამართლო ხელისუფლება, ინსტანციები და მოსამართლის აპარატი
135.

მოსამართლის შერჩევისა და დანიშვნის საფუძვლები

136. სამართალწარმოების სახეები და სტადიები
137. სამოქალაქო საპროცესო სამართლის პრინციპები
138. სამოქალაქო საპროცესო ურთიერთობის წარმოშობის საფუძვლები
139.

პროცესის სუბიექტები

140. სასამართლოს უწყებრივი ქვემდებარეობა,

განსჯადობა და სასამართლოს

შემადგენლობა
141. საპროცესო

ხარჯები, სახეები, სახელმწიფო ბაჟი. სასამართლო ხარჯების

გადახდის წესი
142. საპროცესო ვადები, სახეები.
143. სასამართლო შეტყობინება და დაბარება
144. მხარეები

სამოქალაქო

პროცესში. არასათანადო

მხარე. საპროცესო

თანამონაწილეობა
145. მესამე პირების ცნება და სახეები სამოქალაქო პროცესში
146.

უფლებამონაცვლეობა

147. სასამართლო წარმომადგენლის ცნება და სახეები
148. წარმომადგენლის შეწყვეტის საფუძვლები
149. სასამართლო მტკიცების ცნება, სუბიექტები, ფაქტების დამტკიცების ტვირთი,
მტკიცებულებათა

დასაშვებობა;

სასამართლო

მტკიცებულებათა

უზრუნველყოფა და ადგილზე დათვალიერება. მტკიცებულებათა

შეფასება;

სასამართლო მტკიცებულებათა სახეები
150. სარჩელის ცნება, შინაარსი, სახეები. სარჩელის უზრუნველყოფა. სარჩელის
უარყოფა. მოპასუხის შეგებებული სარჩელი
151. სამოქალაქო საქმის აღძვრა. სარჩელის მიღებაზე უარის თქმის საფუძვლები
152. საქმის მომზადება მთავარი სასამართლო სხდომისათვის. მოსამზადებელი
სხდომა;

სასამართლოს

სასამართლოს

მიერ

მთავარი

სხდომა.

გადაწყვეტილების

მტკიცებულებათა
გამოტანა

და

გამოკვლევა.

სამართლებრივი

მნიშვნელობა
153. სასამართლო გადაწყვეტილებათა სახეები. გადაწყვეტილების შინაარსი და
ნაკლის გასწორება
154. დაუსწრებელი გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლების და გასაჩივრების
წესი

155. გადაწყვეტილების

კანონიერი ძალა

და მისი შედეგი. გადაწყვეტილების

დაუყონებლივ აღსრულება
156. სასამართლოს დადგენილებათა სახეები. საქმის განხილვის გადადება. საქმის
წარმოების შეჩერება
157. საქმის დამთავრება გადაწყვეტილების გამოტანის გარეშე. საქმის წარმოების
შეწყვეტა. სარჩელის განუხილველად დატოვება
158. საქმის გამარტივებული წარმოების თავისებურებანი
159. უდავო წარმოება. იურიდიული მნიშვნელობის ფაქტების განხილვის წესი
160. საქმის

წარმოება

სააპელაციო

სასამართლოში.

გადაწყვეტილებისა

და

განჩინების გამოტანის საფუძვლები
161. საქმის წარმოება საკასაციო სასამართლოში. გადაწყვეტილებისა და განჩინების
გამოტანის საფუძვლები
162. საქმის წარმოების განახლება

მაგისტრატურის მისაღები გამოცდის ლიტერატურა

სისხლის სამართლის ზოგადი/კერძი ნაწილი

1. ტურავამ. სისხლისსამართლისზოგადინაწილი,მეცხრეგამოცემათბ. 2013
2. ნაჭყებიაგ.,თოდუან.,სისხლისსამართლისზოგადინაწილი(სახელმძღვანელო)
გამომცემლობამერიდიანი.თბ. 2016
3. გამყრელიძეო .(ავტორთაკოლექტივი)სისხლისსამართლისსასამართლოპრქატიკის
კომენტარიეკონომიკურიდანაშაული.თბ., 2004
4. გამყრელიძეო. (ავტორთაკოლექტივი)სისხლისსამართლისსასამართლოპრქატიკის
კომენტარი,დანაშაულიადამიანისწინააღმდეგ. თბ., 2002
5. მამულაშვილიგ. (ავტორთაკოლექტივი)სისხლისსამართლისკერძონაწილი.წიგნი
პირველი. გამომცემლობამერიდიანი.თბ., 2016
6. მამულაშვილიგ. (ავტორთაკოლექტივი)სისხლისსამართლისკერძონაწილი.წიგნი
მეორე,გამომცემლობამერიდიანი.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
თუმანიშვილი

3.

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 გამოცემათბ.2013
6.საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარი. თბ. 2015

კრიმინალისტიკა/სასჯელაღსრულებითი სამართალი

1. ფაფიაშვილი შ., კრიმინალისტიკაIტომი. თბ., 2012
2. ფალიაშვილი ა., გოგშელიძე კრიმინალისტიკა I ტომი.

საჯარო სამართალი

1. 1995 წლის 24 აგვისტოს საქართველოს კონსტიტუცია
2. ავთანილ დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე, კონსტიტუციური სამართალი,
თბილისი , 2015 წ.
3. პაატა ცნობილაძე, საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი; ტომი 1, თბილისი
2004 წ.
4.

კონსტიტუციური

სამართალი,

ავტორთა

კოლექტივის

ხელმძღვანელი

და პასუხისმგებელი რედაქტორი ავთანდილ დემეტრაშვილი, თბ. 2005 წ
5. ოთარ მელქაძე, კონსტიტუციონალიზმი, თბ. 2005 წ
6. ზაზარუხაძე,საქართველოს კონსტიტუციური სამართალი,ბათუმი 1999
7. მალხაზნაკაშიძე,საქართველოს კონსტიტუციის საფუძვლები,ბათუმი2006წ

8. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის კოდექსი. თბილისი.
2014წელი.
9. პ.ტურავა, ნ.წკეპლაძე -ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის სახელმძღვანელო.
თბილისი. 2015 წელი.
10.ზ. ადეიშვილი, ქ. ვარდიაშვილი, ლ.იზორია, ნ. კალანდაძე, მ. კოპალეიშვილი, ნ.
სხირტლაძე, პ. ტურავა, დ. ქიტოშვილი- ,,ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის
სახელმძღვანელო’’. საგამომცემლო საქმისსასწავლო ცენტრი. თბილისი.2005წელი.
11.მ.კოპალეიშვილი-,,ადმინისტრაციული

გარიგება’’.თბილისი2003წელი.

12.საქართველოს კანონი,,საჯარო სამსახურის შესახებ’’.
13. საქართველოსორგანული კანონიმოქალაქეობისშესახებ
14. საქართველოსკანონინორმატიული აქტებისშესახებ
15. საქართველოს ორგანულიკანონისახალხო დამცველის შესახებ
16. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის
კოდექსი
17. საქართველოსორგანულიკანონისაერთოსასამართლოებისშესახებ
18. საქართველოს პარლამენტისრეგლამენტი
19. საქართველოსორგანულიკანონირეფერენდუმის შესახებ
20. საქართველოსკანონისაქართველოსმთავრობისსტრუქტურის,უფლებამოსილებისა
და საქმიანობისწესისშესახებ
21. საქართველოს ორგანული კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ
22. საქართველოს კანონისაკონსტიტუციო სამართალწარმოებისშესახებ
23. საქართველოს ორგანული
კოდექსი

კანონი საქართველოს საარჩევნო

24. საქართველოს კონსტიტუციურიკანონი აჭარისა/რსტატუსისშესახებ
25. აჭარის ა/რკონსტიტუცია
26. ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვიმმართველობისშესახებ

ლიტერატურა კერძო სამართლის მიმართულებით
1. სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი 1 თბილისი, 2017
2. ია ხარაზი, სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილი, თბილისი, 2015
3. გიორგი თუმანიშვილი, შესავალი საქართველოს კერძო სამართალში, თბილისი,
2012

4. ლადო ჭანტურია, სამოქალაქო სამართლის ზოგადი ნაწილი (სახელმძღვანელო)
გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2011
5. ლადო ჭანტურია, შესავალი სამოქალაქო სამართლის ზოგად ნაწილში, (დამხმარე
სახელმძღვანელო

იურიდიული

ფაკულტეტის

სტუდენტებისათვის)

გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 2000
6. სამოქალაქო კოდექსი, წიგნი პირველი, თბილისი, 1999
7. ლადო

ჭანტურია,

შესავალი

სამოქალაქო

კოდექსის

ზოგად

ნაწილში,

გამომცემლობა „სამართალი“, თბილისი, 1997 წელი
8. დავით კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები,
თბილისი, 2009
9. ავთანდილ კობახიძე, სამოქალაქო სამართალი (ზოგადი ნაწილი), თბილისი,
2001.
10. ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, თბილისი, 2003.
11. გიორგი ხუბუა, სამართლის თეორია, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი,
2004.
12. დავით მაისურაძე, თორნიკე დარჯანია, შალვა პაპუაშვილი ,,სამოქალაქო
კოდექსის ზოგადი ნაწილი” კაზუსების კრებული თბ. 2017 წ.
13. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი,

წიგნი მეორე,

სანივთო

სამართალი, თბ., 2018
14. თამარ ზარანდია, სანივთო სამართალი, მეორე გამოცემა, მერიდიანი 2019
15. ზურაბ ჭეჭელაშვილი, სანივთო სამართალი, თბ. 2017
16. ბესარიონ ზოიძე, ქართული სანივთო სამართალი, თბ., 2003
17. ლადო ჭანტურია, უძრავი ნივთების საკუთრება, მეორე გამოცემა, თბ., 2001
18. ლადო ჭანტურია, საკუთრება, როგორც მოთხოვის უზრუნველყოფის საშუალება,
თბ., 1999
19. ბესარიონ ზოიძე, საკონსტიტუციო კონტროლი და ღირებულებათა წესრიგი
საქართველოში , თბ., 2007
20. დავით კერესელიძე, კერძო სამართლის უზოგადესი სისტემური ცნებები, თბ.,
2009
21. ლადო ჭანტურია კრედიტის უზრუნველყოის სამართალი, თბ. 2012
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