მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის საკითხები
სპეციალობა: სისხლის სამართალი
1. სისხლისსამართლისცნება, სისტემა, მიზნები და ამოცანები;
2. სისხლისსამართლისპრინციპები;
3. სისხლისსამართლისკანონი.
სისხლისსამართლისნორმის
სტრუქტურა.სისხლისსამართლისკანონის მოქმედების ფარგლები (კანონის მოქმედება
დროში, სივრცეში, პირთა წრის მიმართ);
4. ქმედების შემადგენლობის ელემენტები; ქმედების შემადგენლობის ობიექტური და
სუბიექტური მხარის ცნება და ნიშნები;
5. მართლწინააღმდეგობა
და
ბრალი
სისხლის
სამართალში.განზრახვა
და
გაუფრთხილებლობა, როგორც ბრალის ფორმები;
6. დაუმთავრებელი დანაშაულის სახეები;
7. დანაშაულის ამსრულებლობა და დანაშაულში თანამონაწილეობა. შუალობითი
ამსრულებლობა. ამსრულებლის ექსცესი. ჯგუფური დანაშაული.
8. მართლწინააღმდეგობის გამომრიცხველი გარემოებანი;
9. ბრალის გამომრიცხველი და შემამსუბუქებელი გარემოებანი;
10. ერთიანი დანაშაული და დანაშაულის სიმრავლე. დენადი და განგრძობადი დანაშაული.
დანაშაულთა ერთობლიობა. დანაშაულის რეციდივი;
11. სასჯელთა სისტემა და სახეები;სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და
სასჯელისაგან გათავისუფლება;
12. პირობითი
მსჯავრი;ამნისტია,
შეწყალება,
ნასამართლობა.
არასრულწლოვნის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა;
13. დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ;
14. დანაშულიჯანმრთელობისწინააღმდეგ;
15. ადამიანისსიცოცხლისადაჯანმრთელობისათვისსაფრთხისშექმნა;
16. დანაშაულისქესობრივითავისუფლებისადახელშეუხებლობისწინააღმდეგ;
17. დანაშაულიადამიანისუფლებებისადათავისუფლებებისწინააღმდეგ;
18. ნარკოტიკულიდანაშაული;
19. დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ; გენოციდი; დანაშაული ადამიანურობის
წინააღმდეგ;დაქირავებულის მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში ან საომარ
მოქმედებაში;
20. დანაშაულისაკუთრებისწინააღმდეგ; ქურდობა,ძარცვა, ყაჩაღობა;
21. თაღლითობა,გამოძალვა; მითვისებაანგაფლანგვა; წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი
გზით მოპოვებული ნივთის შეძენა ან გასაღება;
22. დანაშაულისამეწარმეოანსხვაეკონომიკურისაქმიანობისწინააღმდეგ;
23. დანაშაულიფულად-საკრედიტოსისტემაშიდასაფინანსოსაქმიანობისსფეროში;
24. დანაშაულისაზოგადოებრივიუშიშროებისადაწესრიგისწინააღმდეგ;
25. სატრანსპორტო დანაშაული;
26. დანაშაულისახელმწიფოსწინააღმდეგ.
დანაშაულისაქართველოსკონსტიტუციურიწყობილებისადაუშიშროებისსაფუძვლებისწი
ნააღმდეგ;
27. ტერორიზმიდამისწინააღმდეგსისხლისსამართლებრივიბრძოლა;
28. სამოხელეოდანაშაული. კორუფციასაჯაროდაკერძოსექტორში;

29. ქრთამის აღება; ქრთამის მიცემა; ზეგავლენით ვაჭრობა; კანონით აკრძალული საჩუქრის
მიღება; სამსახურებრივი სიყალბე; სამსახურებრივი გულგრილობა;
30. დანაშაულიმმართველობისწესისწინააღმდეგ;
31. დანაშაულისამხედროსამსახურისწინააღმდეგ;
32. დანაშაულისასამართლოხელისუფლებისწინააღმდეგ;

33. სისხლის საპროცესო სამართლის სისტემა, მიზნები და ამოცანები;
34. სისხლის სამართლის საპროცესო ნორმის სახეები და სტრუქტურა; საპროცესო ნორმის
მოქმედების ფარგლები;
35. სისხლის სამართლის პროცესის პრინციპები;
36. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეები; სასამართლო ხელისუფლების სისტემა,
სტრუქტურა, ორგანიზაცია; ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო შემადგენლობა;
37. პროკურატურის
სისტემა,
სტრუქტურა,
ორგანიზაცია
და
საქმიანობის
მიმართულებები;გამომძიებელისისხლის სამართლის პროცესში;
38. ბრალდებული და ადვოკატისისხლის სამართლის პროცესში;
39. მოწმე, ექსპერტი, დაზარალებული, თარჯიმანი, სასამართლოს მეგობარი;
40. სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილეობის გამომრიცხავი გარემოებები;
41. აცილება, თვითაცილება; შუამდგომლობა და საჩივარი;
42. სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეთა დაცვის სპეციალური ღონისძიებები;
43. მტკიცებულებები სისხლის სამართლის პროცესში;
44. საპროცესო
პასუხისმგებლობა
სასამართლოში
საპროცესო
მოვალეობათა
შეუსრულებლობისა და წესრიგის დარღვევისათვის.საპროცესო ვადები;
45. გამოძიების საფუძვლები. გამოძიების დაწყების მოვალეობა. გამოძიების შეწყვეტის ან/და
სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების ან შეწყვეტის საფუძვლები;
46. საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების წესები. სასამართლო განჩინებით ჩასატარებელ
საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების წესი.
47. გამოძიების დროს დაკითხვის წესი. დაკითხვის ზოგადი წესი. არასრულწლოვანის, ყრუმუნჯის დაკითხვა. მოწმის დაკითხვა საქმის არსებითი განხილვის დროს;
48. ამოღებისა და ჩხრეკის მიზანი და საფუძველი. ამოღებისა და ჩხრეკის ჩატარების წესი.
პირადი ჩხრეკა;
49. დათვალიერება. დათვალიერების ზოგადი წესი. შემთხვევის ადგილის დათვალიერება.
გვამის დათვალიერება;
50. საგამოძიებო ექსპერიმენტი, ჩვენების ადგილზე შემოწმება;
51. პირისა და ობიექტის ამოსაცნობად წარდგენა; გვამის ექსჰუმაცია. საგამოძიებო
მოქმედებათა ოქმები და მათი შედგენის თავისებურება;
52. კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებები;
53. სხვა საპროცესო მოქმედებები: ექსპერტიზა.ნიმუშის აღება. მიყვანა. ქონებაზე ყადაღის
დადება.
ბრალდებულის
თანამდებობიდან
გადაყენება.
ბრალდებულისათვის(მსჯავრდებულისათვის) საქართველოს მოქალაქის პასპორტის
მოქმედების შეჩერება;
54. სისხლისსამართლებრივი დევნის საფუძველი. დაკავება. ბრალდებულად ცნობა.
სისხლისსამართლებრივი დევნის ან/და სასამართლო განხილვის არდაწყება და შეჩერება.
დისკრეციული დევნა.

55. დაკავებულის გათავისუფლების საფუძველი. სისხლის სამართლის პროცესის წარმოება
არაიდენცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის მიმართ. პირის სამედიცინო
დაწესებულებაში მოთავსება;
56. სასამართლო განხილვის ზოგადი დებულებანი. სასამართლო სხდომის საჯაროობა.
სასამართლო განხილვის ადგილი და უწყვეტობა. სასამართლო სხდომის განაწესი.
ბრალდებულის დაუსწრებლად საქმის განხილვა;
57. სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტა საქმის არსებითი განხილვის დროს.
სასამართლო თათბირი და სასამართლო გადაწყვეტილების გამოქვეყნება. სასამართლო
სხდომის ოქმი;
58. ბრალდებულის პირველი წარდგენა სასამართლოში. აღკვეთის ღონისძიებისისხლის
სამართლის პროცესში. მაგისტრატი მოსამართლის გადაწყვეტილება წინასასამართლო
სხდომის დანიშვნის შესახებ;
59. საპროცესო შეთანხმება;
60. წინასასამართლო სხდომა და საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში.
წინასასამართლო სხდომა. საქმის არსებითი განხილვისთვის მომზადება;
61. საქმის არსებითი განხილვა სასამართლოში. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო;
62. სასამართლო განაჩენის დადგენა და მისი აღსრულება. ნაფიც მსაჯულთა ვერდიქტი.
განაჩენის ფორმა. განაჩენის, განჩინების, დადგენილების აღსასრულებლად მიქცევის
წესი;
63. აპელაცია და კასაცია სისხლის სამართლის პროცესში;
64. ახლადგამოვლენილ გარემოებათა გამო განაჩენის გადასინჯვა. განაჩენის გადასინჯვის
საფუძვლები. განაჩენის გადასინჯვის თაობაზე შუამდგომლობების დაყენება.
სასამართლო სხდომა ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო;
65. პროცესი არასრულწლოვანთა საქმეებზე. პროცესი იურიდიული პირისათვის
სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრების დროს;

66. საქართველოს საზოგადოებრივი წესწყობილების ცნება და შინაარსი; სახელმწიფო
მმართველობის ფორმა და სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობა;
67. საქართველოს მოქალაქეობის ცნება, მისი მოპოვების, შეწყვეტისა და აღდგენის
საფუძვლები;
68. „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის შესახებ“ ევროპული
კონვენცია;
69. ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი ნორმები და მათი სახეები; ადმინისტრაციულსამართლებრივი ურთიერთობის ცნება და სახეები;
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