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სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ ტესტური დავალებების
ნიმუშები:

საქართველოს კონსტიტუცია

ნიმუში N1

საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია
განსაზღვრულია:

ა. 1921 წლის 21 თებერვლის მდგომარეობით.

ბ. 1991 წლის 9 აპრილის მდგომარეობით.

გ. 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით.

დ. 2008 წლის 8 აგვისტოს მდგომარეობით.

სწორი პასუხი: გ, მუხლი 2.1

ნიმუში N2

საქართველოს პრეზიდენტს უფლებამოსილება შეუწყდა ვადამდე.
საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, ამ შემთხვევაში ვინ უნდა შეასრულოს
საქართველოს პრეზიდენტის მოვალეობა?

ა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნულმა მთავრობის წევრმა.

ბ. საქართველოს პარლამენტის უხუცესმა წევრმა.

გ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა.

დ. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ.

სწორი პასუხი: დ, მუხლი 76.1
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ევროპული ქარტია „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“

ნიმუში N1
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის თანახმად,
ხელისუფლების ადგილობრივ ორგანოებს:

ა. უფლება არა აქვთ შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ
ორგანოებთან.

ბ. უფლება აქვთ კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება ხელისუფლების სხვა
ადგილობრივ ორგანოებთან.

გ. მთავრობის თანხმობით, უფლება აქვთ კანონის ფარგლებში შექმნან გაერთიანება
ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან.

დ. რეგიონის ხელისუფლების თანხმობით, უფლება აქვთ კანონის ფარგლებში შექმნან
გაერთიანება ხელისუფლების სხვა ადგილობრივ ორგანოებთან.

სწორი პასუხი: ბ, მუხლი 10.1

ნიმუში N2
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპული ქარტიის თანახმად,

ადმინისტრაციული ზედამხედველობა ხელისუფლების ადგილობრივი ორგანოების

საქმიანობაზე შეიძლება განახორციელოს:

ა. მხოლოდ სახელმწიფო რწმუნებულმა-გუბერნატორმა, იმ ამოცანების შესრულებასთან

დაკავშირებით, რომლებიც გულისხმობს დელეგირებული უფლებამოსილებების

განხორციელებას.

ბ. მხოლოდ მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის

გადაწყვეტილებით არჩეულმა პირმა.

გ. მაღალი დონის ხელისუფლების ორგანოებმა, იმ ამოცანების შესრულებასთან

დაკავშირებით, რომლებიც მათ დელეგირებული აქვთ ხელისუფლების ადგილობრივი

ორგანოებისათვის.
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დ. პარლამენტის მიერ დანიშნულმა პირმა, იმ ამოცანების შესრულებასთან

დაკავშირებით, რომლებიც გულისხმობს დელეგირებული უფლებამოსილებების

განხორციელებას.

სწორი პასუხი: გ, მუხლი 8.2
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საქართველოს ორგანული კანონი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“

ნიმუში N1
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოს მიერ მუნიციპალიტეტისათვის უფლებამოსილებების
დელეგირება შეიძლება:

ა. მხოლოდ კანონის საფუძველზე.

ბ. კანონის ან ხელშეკრულების საფუძველზე.

გ. მხოლოდ ხელშეკრულების საფუძველზე.

დ. მხოლოდ მთავრობის დადგენილების საფუძველზე.

სწორი პასუხი: ბ, მუხლი 17.2

ნიმუში N2
მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების
მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს გადაეცა უსასყიდლოდ.

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის თანახმად, დასაშვებია თუ არა
აღნიშნული უძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის გადაცემა?

ა. დიახ, რადგან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, მათ შორის,
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი, აგრეთვე მუნიციპალიტეტის
საკუთარი უფლებამოსილების განხორციელებისთვის საჭირო ძირითადი
(განუსხვისებელი) ქონება სახელმწიფოს შეიძლება გადაეცეს უსასყიდლოდ.

ბ. არა, რადგან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, მათ შორის,
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს შეიძლება გადაეცეს
მხოლოდ საბაზრო ღირებულებით.

გ. დიახ, რადგან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონება, მათ შორის,
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს შეიძლება გადაეცეს
უსასყიდლოდ.

დ. არა, რადგან მუნიციპალიტეტის მიერ მის საკუთრებაში არსებული სასოფლო-
სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის სახელმწიფოსათვის გადაცემა
დაუშვებელია.

სწორი პასუხი: გ, მუხლი 108.1
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საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ნიმუში N1
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, რას ნიშნავს
საკრებულოს განკარგულების საჯაროდ გამოცხადება?

ა. განკარგულების წაკითხვას საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ საკრებულოს ღია
სხდომაზე.

ბ. განკარგულების სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ვებ-გვერდზე
გამოქვეყნებას.

გ. განკარგულების ოფიციალურ ბეჭვდით ორგანოში გამოქვეყნებას.

დ. განკარგულების ადმინისტრაციულ ორგანოში ყველასათვის ხელმისაწვდომ
ადგილზე ღიად განთავსებას.

სწორი პასუხი: დ, მუხლი 57

ნიმუში N2

გამგებელმა ვალერი შავგულიძემ გამოსცა ბრძანება, რომლის კანონიერებაც ეჭვქვეშ
დააყენა გამგეობის ერთ-ერთმა წევრმა მანანა გოგიშვილმა, იმ საფუძვლით, რომ
გამგებლის ბრძანება არ შეიცავდა სავალდებულო რეკვიზიტს - ბრძანების ადრესატს.

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად, კანონიერია თუ არა
გოგიშვილის შენიშვნა?

ა. კანონიერია, ვინაიდან გამგებლის ბრძანების სავალდებულო რეკვიზიტებია:
ბრძანების სათაური, გამგებლის ხელმოწერა და ბრძანების ადრესატი.

ბ. უკანონოა, ვინაიდან გამგებლის ბრძანების სავალდებულო რეკვიზიტს წარმოადგენს
მხოლოდ ბრძანების სათაური და გამგებლის ხელმოწერა.

გ. კანონიერია, ვინაიდან გამგებლის ბრძანების სავალდებულო რეკვიზიტებია:
ბრძანების სათაური, მისი გამოცემის თარიღი და ბრძანების ადრესატი.

დ. უკანონოა, ვინაიდან გამგებლის ბრძანების სავალდებულო რეკვიზიტს არ
წარმოადგენს ბრძანების ადრესატი.

სწორი პასუხი: დ, მუხლი 52.1.გ-ე
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საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

ნიმუში N1

მოქალაქე ბარბაქაძეს, რომელიც ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი
დანაშაულისათვის, სასამართლოს მიერ არა აქვს ჩამორთმეული შესაბამისი
თანამდებობის დაკავების უფლება, ხოლო ნასამართლობის მოხსნამდე დარჩენილი
აქვს სამი თვე. საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელმა მოქალაქე ბარბაქაძე არ
მიიღო საჯარო სამსახურში.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კანონიერია თუ არა
საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელის ქმედება?

ა. კანონიერია, ვინაიდან საჯარო სამსახურში არ მიიღება პირი, თუ იგი

ნასამართლევია განზრახი ან გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულისთვის და
მოხსნილი არა აქვს ნასამართლობა.

ბ. უკანონოა, ვინაიდან დასაშვებია საჯარო სამსახურში მიღებულ იქნას პირი, თუ
იგი ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი დანაშაულისათვის და ნასამართლობის
მოხსნამდე დარჩენილი აქვს არაუმეტეს 3 თვე.

გ. კანონიერია, ვინაიდან საჯარო სამსახურში არ მიიღება პირი, თუ იგი
ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი დანაშაულისათვის და მოხსნილი არა აქვს
ნასამართლობა.

დ. უკანონოა, ვინაიდან დასაშვებია საჯარო სამსახურში მიღებულ იქნას პირი, თუ იგი
ნასამართლევია განზრახი ან გაუფრთხილებლობით ჩადენილი დანაშაულისათვის,
ნასამართლეობა მოხსნილი არა აქვს, მაგრამ სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული არა
აქვს შესაბამისი თანამდებობის დაკავების უფლება.

სწორი პასუხი: გ, მუხლი 17.ა

ნიმუში N2
საკრებულოს ერთ-ერთი სამსახურის მთავარ სპეციალისტ ბუნტურს, რომელსაც
აღნიშნული პოზიცია ეკავა უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში, მიენიჭა საკლასო ჩინი
ატესტაციის გავლის შედეგების გათვალისწინებით.

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, კანონიერია თუ არა
ბუნტურისთვის ჩინის მინიჭება ატესტაციის შედეგების მიხედვით?

ა. უკანონოა, ვინაიდან მოხელისთვის საკლასო ჩინის მინიჭება ხდება
განსაკუთრებული მნიშვნელობის დავალების შესრულების შემთხვევაში.
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ბ. კანონიერია, ვინაიდან მოხელისთვის საკლასო ჩინის მინიჭება ხდება ატესტაციის
შედეგების მიხედვით.

გ. უკანონოა, ვინაიდან მოხელისთვის საკლასო ჩინის მინიჭება ხდება კონკურსის
შედეგების მიხედვით.

დ. კანონიერია, ვინაიდან მოხელისთვის საკლასო ჩინის მინიჭება ხდება სამუშაო
სტაჟის ან ატესტაციის შედეგების მიხედვით.

სწორი პასუხი: ბ, მუხლი 71.1
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ზოგადი უნარები

ლოგიკა

ნიმუში N1

მოცემულია, რომ:

ყველა ფრინველს აქვს ნისკარტი.

არწივი ფრინველია.

ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნა გამომდინარეობს მოცემული პირობიდან?

ა. მხოლოდ არწივებს აქვთ ნისკარტი.

ბ. ზოგიერთ ფრინველს არა აქვს ნისკარტი.

გ. არცერთ არწივს არა აქვს ნისკარტი.

დ. არწივს აქვს ნისკარტი.

სწორი პასუხი: დ

ნიმუშის განმარტება:

პირობის პირველი ნაწილის მიხედვით, ყველა ფრინველს აქვს ნისკარტი, პირობის
მეორე ნაწილის მიხედვით, არწივი ფრინველია. ამ ორი პირობიდან კი ლოგიკურად
გამომდინარეობს, რომ ”დ” პასუხია სწორი, რადგან: თუ ყველა ფრინველს აქვს
ნისკარტი და არწივი ფრინველია, მაშინ მას აუცილებლად ექნება ნისკარტი.

ნიმუში N2

მოცემულია, რომ:

თუ რომელიმე ბიზნესმენი საზღვაო კურორტზე გახსნის ყვავილების მაღაზიას, იგი სამ
თვეში დაფარავს საკუთარ ხარჯს.

რამდენიმე ბიზნესმენმა გახსნა რამდენიმე ყვავილების მაღაზია, მათ შორის რამდენიმე
მათგანმა, საზღვაო კურორტზეც.

ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნა გამომდინარეობს აუცილებლად მოცემული
პირობიდან?

ა. ვერცერთი ბიზნესმენი ვერ დაფარავს დანახარჯს სამ თვეში.
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ბ. ზოგიერთი ბიზნესმენი დანახარჯს დაფარავს ერთ თვეში.

გ. ყველა ბიზნესმენი დანახარჯს დაფარავს სამ თვეში.

დ. ზოგიერთი ბიზნესმენი დანახარჯს დაფარავს სამ თვეში.

ნიმუშის განმარტება:

პირობის პირველი ნაწილის მიხედვით, ბიზნესმენი იმ შემთხვევაში დაფარავს ხარჯს
სამ თვეში, თუ ყვავილების მაღაზიას გახსნის საზღვაო კურორტზე. პირობის მეორე
ნაწილის მიხედვით, რამდენიმე ბიზნესმენმა გახსნა ყვავილების მაღაზია, მაგრამ
მხოლოდ ზოგიერთმა მათგანმა - საზღვაო კურორტზე, ამდენად, მხოლოდ ეს
უკანასკნელნი დაფარავენ ხარჯს სამ თვეში. შესაბამისად, ”დ” პასუხია სწორი, რადგან:
არა ყველა, არამედ მხოლოდ ზოგიერთი ბიზნესმენი დაფარავს ხარჯს სამ თვეში.

ნიმუში N3

მოცემულია, რომ:

 ყველა გაზეთი კვირაში ორჯერ გამოიცემა.

 ზოგიერთი გაზეთი ბიბლიოთეკაში ინახება.

ჩამოთვლილთაგან რომელი დასკვნა გამომდინარეობს აუცილებლად მოცემული
პირობიდან?

ა. ყველა გაზეთი, რომელიც კვირაში ორჯერ გამოიცემა, ბიბლიოთეკაში ინახება.

ბ. არცერთი გაზეთი, რომელიც კვირაში ორჯერ გამოიცემა, არ ინახება ბიბლიოთეკაში.

გ. ყველა გაზეთი, რომელიც ბიბლიოთეკაში ინახება, კვირაში ორჯერ გამოიცემა.

დ. თუ გაზეთი კვირაში ორჯერ გამოიცემა, მაშინ ის ბიბლიოთეკაში ინახება.

ნიმუშის განმარტება:

პირობის პირველი ნაწილის მიხედვით, ყველა გაზეთი კვირაში ორჯერ გამოიცემა,
პირობის მეორე ნაწილის მიხედვით, ზოგიერთი გაზეთი ბიბლიოთეკაში ინახება. ამ
ორი პირობიდან კი ლოგიკურად გამომდინარეობს, რომ ”გ” პასუხია სწორი, რადგან:
თუ ცნობილია, რომ ყველა გაზეთი კვირაში ორჯერ გამოიცემა, მაშინ ბიბლიოთეკაში
არსებულ გაზეთებზეც აუცილებლად გავრცელდება ეს პირობა.
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მათემატიკა

ნიმუში N1

ერთ საწყობში 200 ტონა ნახშირია, მეორეში კი - 60 ტონა. ყოველდღიურად თითოეულ
საწყობში შეაქვთ 20 ტონა ნახშირი. რამდენი დღის შემდეგ იქნება პირველ საწყობში 2-
ჯერ მეტი ნახშირი ვიდრე მეორეში?

ა. 3

ბ. 6

გ. 5

დ. 4

ნიმუშის განმარტება:

ვინაიდან თითოეულ საწყობში ყოველ დღე შეაქვთ 20-20 ტონა ნახშირი, 4 დღის
შემდეგ, პირველ საწყობში იქნება 280 ტონა ნახშირი, ხოლო მეორეში ორჯერ ნაკლები -
140 ტონა. შესაბამისად, მოცემულ დავალებაში ”დ” პასუხია სწორი. პასუხის დანარჩენი
ვარიანტების მიხედვით არცერთ შემთხვევაში არ აღმოჩნდება პირველ საწყობში
ნახშირის ზუსტად 2-ჯერ მეტი რაოდენობა მეორე საწყობში არსებულ ნახშირთან
შედარებით.

ნიმუში N2

ოთარს აქვს 10 წყვილი წინდა. თუ ის დაკარგავს 7 ცალ წინდას, მაქსიმუმ რამდენი
წყვილი ერთნაირი წინდა შეიძლება დარჩეს მას?

ა. 6

ბ. 4

გ. 3

დ. 7

ნიმუშის განმარტება:

მოცემულ დავალებაში ”ა” პასუხია სწორი, რადგან ოთარს შესაძლოა დარჩეს 3, 4 ან 6
წყვილი ერთნაირი წინდა, მაგრამ დავალების პირობიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა
დაადგინოთ წინდის ერთნაირი წყვილების მაქსიმალური რაოდენობა, რაც მოცემულ
შემთხვევაში, ვერ იქნება 6-ზე მეტი.


