
სამაგისტრო გამოცდის ტესტების ნიმუში 

 

1)  პირს ადმინისტრაციული სახდელი დაედება:  

ა) ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსის შესაბამისად; 

ბ) სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისად; 

გ) ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის და ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევათა შესახებ სხვა აქტების ზუსტი შესაბამისობით; 

დ) საგადასახადო და საბაჟო კოდექსების შესაბამისად. 

 

2) საგადასახადო ომბუდსმენს ნიშნავს:  

ა) საქართველოს პრეზიდენტი; 

ბ) საქართველოს პრემიერ–მინისტრი; 

გ) საქართველოს პრემიერ მინისტრი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან 

შეთანხმებით; 

დ) საქართველოს პრემიერ–მინისტრი პრეზიდენტთან შეთანხმებით. 

 

3) nina elene axvledianis mxatvruli tilos Zveli mflobelia,xolo Tamari ki 

axali mflobeli. ninas sasargeblod ra periodamde moqmedebs sakuTrebis 

prezumfcia?  

a. ninas mflobelobis periodSi.  

b. mflobelis mimarT sakuTrebis prezumfcia ar moqmedebs.  

g. mflobelobis dakargvidan eqvsi wlis ganmavlobaSi  

d. mxareTa SeTanxmebis SemTxvevaSi 

 

4) mosarCele managaZe ar gamocxadda sasamarTlos mTavar sxdomaze, mopasuxe 

mxaris Suamdgomlobis safuZvelze sasamarTlom gamoitana dauswrebeli 

gadawyvetileba sarCelis dakmayofilebaze uaris Tqmis Sesaxeb. managaZem 

gaasaCivra dauswrebeli gadawyvetileba da moiTxova misi gauqmeba. man miuTiTa, 



rom mas uwyeba Cabarda procesis wina dRes da ver moaxerxa sxdomaze 

gamocxadeba, vinaidan misi soflidan avtobusi dRegamoSvebiT dadis da 

procesis dRes igi ar moZraobda. safuZvliania Tu ara managaZis saCivari?  

a. ara, vinaidan Tu mxares uwyeba Cabarda igi valdebulia gamocxaddes 

sxdomaze miuxedavad misi Cabarebis droisa; 

b. ara, vinaidan Tu procesze ar gamocxaddeba mxare sasamarTlo valdebulia 

miiRos dauswrebeli gadawyvetileba; 

g. diax, vinaidan managaZe mosarCelea da sasamarTlos ufleba ara aqvs 

mosarCelis gamoucxadeblobis SemTxvevaSi gamoitanos dauswrebeli 

gadawyvetileba; 

d. diax, vinaidan mxares uwyeba unda Cabardes im varaudiT, rom mas hqondes 

sasamarTloSi droulad gamocxadebisa da saqmis momzadebisaTvis gonivruli 

vada.  

 

5. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით რეფერენდუმის გამართვა არ შეიძლება:  

 

a. გადასახადის ახალი სახის შემოღების მიზნით; 

 

b. კანონის გასაუქმებლად; 

 

g. საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახადის  სახის მიხედვით არსებული განაკვეთის 

ზედა ზღვრის გაზრდის მიზნით; 

 

d. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

 

 

6. dakavebidan ra vadaSi waredgineba pirs dadgenileba braldebis Sesaxeb:  

 
a) 24 saaTSi;  

 
b) 48 saaTSi;  

 
g) 72 saaTSi.  

 
d) arc erTi pasuxi ar aris swori. 

 
 

 



7. ra SemTxvevaSia  aRsrulebaze  pasuxismgebeli  administraciuli  organo  
uflebamosili, uzrunvelyos   administraciul-samarTlebrivi   aqtis   
aRsruleba,   uSualo   iZulebis saSualebiT?  

 
a. Tu aqtis aRsrulebis dayovneba, zians ayenebs sxva piris kanonier interess. 

 
b. Tu kanoniT gaTvaliswinebuli aRsrulebis uzrunvelyofis sxva saSualebis 
gamoyenebis miuxedavad administraciul-samarTlebrivi aqti ar aRsrulda. 

 
g. administraciul-samarTlebrivi aqtis aRsrulebis uzrunvelyofis aseT 
saSualebas, kanoni ar iTvaliswinebs. 

 
d. Tu aseTi saSualebis gamoyenebas moiTxovs zemdgomi administraciuli 
organo. 

 

8. saqarTvelos administraciuli saproceso kodeqsis Tanaxmad, ra vadaSi iRebs 

gadawyvetilebas sasamarTlo ojaxuri Zaladobis saqmeebze damcavi orderis 

gamocemis, gauqmebis da moqmedebis vadis gagrZelebis Taobaze? 

(ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი) 

 

 a. 7 dRis vadaSi;  

 

b. 10 dRis vadaSi;  

 

g. 15 dRis vadaSi;  

 

d. dauyovnebliv. 

  

9. mTvralma pirebma xulignuri qvena grZnobiT, gansakuTrebuli sistikiT 
mokvlis ganzraxviT scemes f. CiCua da quCaSi miagdes im varaudiT, rom igi 
mkvdari egonaT, Tumca dazaralebuli drouli daxmarebis Sedegad sikvdils 
gadaurCa. pirveli instanciis sasamarTlom orive pirs Seufarda uvado 
Tavisuflebis aRkveTa. 
kanonieria Tu ara sasamarTlos ganaCeni?  

 

 
a. ara, radgan mcdelobisTvis ar SeiZleba uvado Tavisuflebis gamoyeneba.  

 
b. diax, radgan mkvleloba Cadenilia damamZimebel garemoebebSi. 

 
g. diax, radgan qmedebas Tan axlavs ramdenime damamZimebeli garemoeba. 

 
d. diax, radgan simTvrale amZimebs pasuxismgeblobas. 

  



 

10. sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis Tanaxmad saxelmwifo politikuri 

Tanamdebobis pirebs ganekuTvneba:   

 

a. saqarTvelos prezidenti; 

 

b. saqarTvelos premier ministri; 

 

g. saqarTvelos parlamentis wevri; 

 

d. yvela pasuxi sworia. 

 

 

11. adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis evropuli 

konvenciis Tanamxmad, evropuli sasamarTlos mosmenebi:  

 

 

a) yovelTvis Riaa; 

 

b) yovelTvis daxurulia; 

 

g) Riaa, Tu sasamarTlo, gamonaklis SemTxvevebSi, sxvagvarad ar wyvets;  

D 

d) Riaa, Tu evropuli sasamarTlos prezidenti, gamonaklis SemTxvevebSi, 

sxvagvarad ar wyvets. 

  

 

12. vis ekisreba Sps-s xelmZRvaneloba da warmomadgenloba?   

 
a. yvela partniors.  

 
b. saerTo krebas.  

 
g. sameTvalyureo sabWos.  

 
d. direqtorebs, Tu wesdebiT sxva ram ar aris gaTvaliswinebuli. 

 



 

13. dasaqmebuls ufleba aqvs isargeblos anazRaurebis gareSe SvebulebiT – 
aranakleb weliwadSi:   

 
a. 10 samuSao dRiT.  

 
b. 15 kalendaruli dRiT.  

 
g. 15 samuSao dRiT.  

d. arc-erTi pasuxi ar aris swori.  

 

ლიტერატურა: 

 
1. საქართველოს კონსტიტუცია; 

2. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; 

3. საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი; 

5. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი; 

6. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

7. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი; 

8. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი; 

9. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი; 

10. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ; 

11. საქართველოს შრომის კდოექსი; 

12. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ; 

13. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავიუსუფლებათა დაცვის  კონვენცია. 


