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თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის 2019-2020 სასწავლო წლის  

სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე მისაღები გამოცდის თემატიკა  

სისხლის სამართლის მიმართულებით 

 (საგამოცდო საკითხები: ორი თეორიული, ორი კაზუსი) 

 

სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილი 

1.  სისხლის  სამართლის  კანონი  და მისი  მოქმედების  ფარგლები:  დანაშაულის  ჩადენის 

დრო; სისხლის სამართლის კანონის უკუძალა; სისხლის სამართლის კანონის მოქმედება 

სივრცეში; 

2.         სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა. დანაშაულის ცნება და ნიშნები; 

3.         ქმედების ობიექტური შემადგენლობა. მიზეზობრივი კავშირი; 

4.         ქმედების (დანაშაულის) სუბიექტური შემადგენლობა. მოტივი, მიზანი. 

5.    განზრახვა,    გაუფრთხილებლობა;    თანამდევი        შედეგით        კვალიფიცირებული 

დანაშაული; 

6.   მართლწინააღმდეგობის   გამომრიცხველი   გარემოებები:   აუცილებელი   მოგერიება; 

დამნაშვის შეპყრობა; უკიდურესი აუცილებლობა; 

7. ბრალის გამომრიცხველ და შემამსუბუქებელ გარემოებათა სახეები: იურიდიული 

შეცდომა,  ბრძანების  ან  განკარგულების  შესრულება;  ბრალის  გამომრიცხველი 

ანალოგიური (ე.წ ზეკანონური) გარემოება; 

8.         დაუმთავრებელი დანაშაული: მომზადება, მცდელობა. დანაშაულის მომზადებისა 

და მცდელობის ურთიერთგამიჯვნის პრობლემა და კრიტერიუმები. მცდელობის სახეები; 

9.         დანაშაულზე ნებაყოფლობით ხელის აღება; 

10.       ამსრულებლობის      ცნება      და      სახეები:      ერთპიროვნული      ამსრულებლობა, 

თანაამსრულებლობა და შუალობითი ამსრულებლობა; 

11.       თანამონაწილეობის        ცნება.        თანამონაწილეობის        აქცესორული        ბუნება. 

თანამონაწილის სახეები. ამსრულებლის ექსცესი; 

12.       ამსრულებლობისა და თანამონაწილეობის გამიჯვნის საკითხი; 

13.       ჯგუფური დანაშაულის სადავო საკითხები; 

14.       ერთიანი დანაშაული და დანაშაულის სიმრავლე. ნორმათა კონკურენცია; 

15.       სასჯელის ცნება და მიზნები; 

16.       სასჯელის სახეები. სასჯელის დანიშვნის ზოგადი საწყისები 

17.       სასჯელის დანიშვნა დანაშაულთა და განაჩენთა ერთობლიობისას; 

18.       პირობითი მსჯავრის იურიდიული ბუნება და მისი დანიშვნა; 

19.       არასრულწლოვნის სასჯელის მიზანი და სახეები; 

20.       არასრულწლოვნისათვის   სასჯელის   სახით   ვადიანი   თავისუფლების   აღკვეთის 

დანიშვნის წესი;
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სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი 

ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული 
 

1. მკვლელობის ცნება და ზოგადი დახასიათება;  

2. მკვლელობის სახეები - 108 – 114 მმ; 

3. ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება; 

4. საფრთხის დელიქტების ზოგადი დახასიათება; 

5. სიცოცხლისათვის  საშიშ  მდგომარეობაში      ჩაყენება, 
მიტოვება, 

განსაცდელში 

6. უკანონო აბორტი;  

დანაშაული ადამიანის უფლებისა და თავისუფლების წინააღმდეგ 

მუხლი 143 და 144. თავისუფლების უკანონო აღკვეთა და მძევლად ხელში ჩაგდება. 

მუხლი 143¹. ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) 

მუხლი 144¹. წამება 

მუხლი 150 - იძულება 
 

დანაშაული საკუთრების წინააღმდეგ 

საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულია ზოგადი დახასიათება. 

მუხლი 179. ყაჩაღობა. მისი განსხვავება ბანდიტიზმის, ძარცვისა და 

გამოძალვისგან 

მუხლი 180 და 185-ე მმ. - თაღლითობა, ქონებრივი დაზიანება მოტყუებით. 

მუხლი 181. გამოძალვა 

მუხლი 182. მითვისება, გაფლანგვა 
 
 

დანაშაული სამეწარმეო ან სხვა ეკონომიკური საქმიანობის წინააღმდეგ 

მუხლი 194. უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება) 
 
 

ნარკოტიკული დანაშაული 

მუხლი  260.  ნარკოტიკული   საშუალების,  მისი  ანალოგის   ან  პრეკურსორის   უკანონო 

დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება. 

მუხლი 262. საქართველოში ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შემოტანა გატანა 

მუხლი 264. ნარკოტიკული საშუალების საშუალების, მისი ანალოგის ან პრეკურსორის, 

ფსიქოტროპული ნივთიერების, მისი ანალოგის ან ძლიერ მოქმედი ნივთიერების 

მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება ან გამოძალვა. 

მუხლი   269.ნარკოტიკული   საშუალებისან   პრეკურსორის   დამზადების,       წარმოების, 

მიღების, აღრიცხვის, გაცემის, შენახვის, გადაზიდვის, გადაგზავნის ან შემოტანის წესის 

დარღვევა.
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სატრანსპორტო დანაშაული 

მუხლი 276. ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევა 
 
 

დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების და უშიშროების საფუძვლების 

წინააღმდეგ 

მუხლი 313 და 320-ე. სახელმწიფო საიდუმლოების გაცემა, მისი გახმაურება, ჯაშუშობა (314 

მ.); 

მუხლი 315. შეთქმულება ან ამბოხება საქართველოს კონსტიტუციური წყობილების 

ძალადობით შესაცვლელად 
 
 
 

მუხლი 323. ტერორისტული აქტი 

ტერორიზმი

მუხლი 325. საქართველოს სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირზე თავდასხმა; 
 
 

სამოხელეო დანაშაული 

მუხლი 332. სამსახუროებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება 

მუხლი 333. სამსახუროებრივი უფლებამოსილების გადამეტება 

მუხლი 338. ქრთამის აღება 

მუხლი 339. ქრთამის მიცემა 

მუხლი 339¹. ზეგავლენით ვაჭრობა 

მუხლი 340. კანონით აკრძალული საჩუქრის მიღება 
 
 

დანაშაული მმართველობის წესის წინააღმდეგ 

მუხლი 360. თვითნებობა 
 
 

დანაშაული სასამართლო ხელისუფლების წინააღმდეგ მუხლი 

3691. სისხლის სამართლის საქმეზე მტკიცებულების ფალსიფიკაცია. მუხლი 370. 

ცრუ ინფორმაცია, ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, არასწორი თარგმანი. 

მუხლი 375. დანაშაულის დაფარვა. 
 
 
 

მუხლი 407. გენოციდი 

დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ

 
 
 

1. დაცვის უფლება. 

სისხლის საპროცესო სამართალი
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2. სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპები. 

3. მტკიცებულების დასაშვებობა 

4. აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი და წესი. აღკვეთის ღონისძიების 

გასაჩივრების და შეცვლის შესახებ შუამდგომლობის განხილვის წესი. პატიმრობა. გირაო. 
5. დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ. ბრალდების წაყენება. ბრალის შეცვლა და 

დაზუსტება. უარი ბრალდებაზე. 

6. მოწმის დაკითხვა და გამოკითხვა. 

7. საპროცესო შეთანხმება. 

8.საგამოძიებო მოქმედებები. 

9. საქმის არსებითი განხილვა პირველი ინსტანციის სასამართლოში. 

10. განაჩენის დადგენა. განაჩენის ასლის გადაცემა მხარეებისათვის. ცვლილებების შეტანა 

განაჩენში 

11. ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 


