
სამართლის სამაგისტრო გამოცდისათვის ნიმუშები 

ტესტი № 1 

დათო შემკვეთია და მან ნარდობის ხელშეკრულების საფუძველზე ბაკურიანში მდებარე 

აგარაკის მშენებლობა დაავალა სს “მშენებელს”. დათო ცხოვრობს ზესტაფონში, მენარდის 

იურიდიული მისამართია ხაშური. ნარდობის ხელშეკრულებით მხარეები ასევე 

შეთანხმდნენ იმის თაობაზეც, რომ მათ შორის დავის წარმოშობის შემთხვევაში განსჯადი 

სასამართლო იქნება თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა 

კოლეგია. რა შემთხვევაში იქნება ნარდობის ხელშეკრულების მხარეთა შორის შეთანხმება 

განსჯადობის თაობაზე ნამდვილი? 

ა. მხარეებს ყოველთვის უფლება აქვთ შეთანხმდნენ განსჯადობის თაობაზე. 

ბ. მხარეებს ყოველთვის უფლება არ აქვთ შეთანხმდნენ განსჯადობის თაობაზე. 

გ. თუ არ არის დადგენილი ერთმნიშვნელოვნად განსჯადი სასამართლო, მაშინ მხარეებს 

შეუძლიათ წერილობითი ფორმით შეთანხმდნენ სასამართლოს განსჯადობაზე. 

დ. თუ არ არის დადგენილი ერთმნიშვნელოვნად განსჯადი სასამართლო, მაშინ მხარეებს 

შეუძლიათ სანოტარო წესით დადასტურებული ხელშეკრულებით შეთანხმდნენ 

სასამართლოს განსჯადობაზე. 

ტესტი № 2 

სასამართლო თათბირისა და კენჭისყრის დროს, თუ დანაშაულის ჩადენაში 

ბრალდებულის გამართლება მოითხოვა ერთმა მოსამართლემ, ხოლო ორ სხვა 

მოსამართლეს სხვადასხვა აზრი აქვს ამ დანაშაულის კვალიფიკაციისა და სასჯელის 

ზომის შესახებ: 

ა. გადაწყვეტილების მიღებისას მოსამართლის ხმა ბრალდებულის 

გასასამართლებლად უერთდება იმ მოსამართლის ხმას, რომლის გადაწყვეტილებაც 

ბრალდებულისთვის ყველაზე სასიკეთოა. 



ბ.  გადაწყვეტილების მიღებაში ეს მოსამართლე არ მონაწილეობს. 

გ. გადაწყვეტილების მიღებისას მოსამართლის ხმა ბრალდებულის 

გასასამართლებლად უერთდება იმ მოსამართლის ხმას, რომლის გადაწყვეტილებაც 

ბრალდებულისთვის საზიანოა. 

დ. სასამართლო თათბირისა და კენჭისყრის დროს გადაწყვეტილება მიიღება ხმათა 

უმრავლესობით, სხდომის თავმჯდომარე ხმას ბოლოს აძლევს. 

ტესტი № 3   

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს უზენაესი სასამართლო არის: 

ა. საკასაციო სასამართლო. 

ბ. უმაღლესი საკასაციო სასამართლო. 

გ. სააპელაციო სასამართლო. 

დ. უმაღლესი სააპელაციო სასამართლო. 

ტესტი № 4   

ჩიბურდანიძეს თავს დაესხა ცხოველი, რომელიც მას სიკვდილს უქადდა. ჩიბურდანიძემ 

ცხოველი მოკლა. მოცემულ შემთხვევაში ჩიბურდანიძე მოქმედებდა: 

ა. აფექტის პირობებში. 

ბ. აუცილებელი მოგერიების პირობებში. 

გ. უკიდურესი აუცილებლობის პირობებში. 

დ. თვითდახმარების პირობებში. 

ტესტი № 5   

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მოსამართლეს ირჩევს: 



ა. დიდი პალატა. 

ბ. პლენარული სასამართლო. 

გ. საპარლამენტო ასამბლეა. 

დ. ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტი. 

ტესტი № 6   

არსებობს კანონით მემკვიდრეობის შემდეგი რაოდენობის რიგი: 

ა. სამი რიგი. 

ბ. შვიდი რიგი. 

გ. ცხრა რიგი. 

დ. ხუთი რიგი. 

ტესტი № 7   

რომელია არასწორი პასუხი? 

კონკურსის ეტაპებია: 

ა. კანდიდატის შეფასება. 

ბ. სამუშაოზე მოწყობა.  

გ. კონკურსის შედეგების გამოცხადება. 

დ.კონკურსში მონაწილეობისათვის წარდგენილი განაცხადების ძირითად ფორმალურ 

მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა. 

 

ტესტი № 8   

რა შეადგენს სავალდებულო წილის ოდენობას: 

ა. მთლიანი ქონების 1/3-ს. 



ბ. მთლიანი ქონების 2/3-ს. 

გ. მთლიანი ქონების 1/2 -ს. 

დ. იმ წილის ნახევარს, რომელსაც პირი მიიღებდა ანდერძი რომ არ ყოფილიყო. 

ტესტი № 9  

გოგიტიძემ მის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი და კანონიერ ძალაში შესული 

განაჩენის გადასინჯვის მიზნით, რომლის მოტივაცია იყო ახლად გამოვლენილი გარემოება 

საჩივრით მიმართა უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საკასაციო 

პალატას. კანონშესაბამისია თუ არა გოგიტიძის მოქმედება? 

ა. არა. რადგან უნდა მიემართა პროკურატურისათვის, რომლის დასკვნის შემდგომ 

გადაწყდებოდა იყო თუ არა საკასაციო პალატის მიერ საჩივრის განხილვის საფუძველი. 

ბ. არა,  რადგან უნდა მიემართა სააპელაციო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა 

პალატისათვის, რომელიც კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი 

წესით განიხილავს საერთო სასამართლოების მიერ გამოტანილი და კანონიერ ძალაში 

შესული განაჩენისა და სხვა შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების ახლად 

გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადასინჯვის შესახებ საჩივარს. 

გ. დიახ, რადგან უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საკასაციო პალატა 

კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით განიხილავს საერთო 

სასამართლოების მიერ გამოტანილი და კანონიერ ძალაში შესული განაჩენისა და სხვა 

შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების ახლად გამოვლენილ გარემოებათა გამო 

გადასინჯვის შესახებ საჩივარს 

დ. დიახ, რადგან უზენაესი სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა საკასაციო პალატა 

კოდექსით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და დადგენილი წესით განიხილავს საერთო 

სასამართლოების მიერ გამოტანილი და კანონიერ ძალაში შესული განაჩენისა და სხვა 



შემაჯამებელი სასამართლო გადაწყვეტილების ახლად აღმოჩენილ და ახლად 

გამოვლენილ გარემოებათა გამო გადასინჯვის შესახებ საჩივრებს. 

ტესტი № 10 

ავტობუსის მძღოლი გამოუვალ მდგომარეობაში იყო: თუ იგი ხიდზე გადაიყვანდა 

მგზავრებს, სავარაუდო იყო, რომ ხიდი სიმძიმეს ვერ გაუძლებდა და შესაძლებელი იყო მისი 

ჩანგრევა, ხოლო თუ ხიდზე არ გადავიდოდა მათ წამოსული მეწყერისაგან სულ მცირე 

ხანში დაღუპვა გარდაუვლად ემუქრებოდა. ავტობუსის მძღოლი ხიდზე გადავიდა, რასაც 

შედეგად ხიდის ჩანგრევა და მგზავრთა დაღუპვა და დაზიანება მოჰყვა. დაისჯება თუ არა 

მძღოლი? 

   ა. არა, რადგან იგი მოქმედებდა მართლზომიერი რისკის პირობებში.  

   ბ. არა, რადგან მან გასწია საპატიო რისკი.  

   გ. არა, რადგან იგი მოქმედებდა ტრაგიკული კოლიიზის ვითარებაში.  

   დ. არა, რადგან იგი მოქმედებდა უკიდურესი აუცილებლობის მდგომარეობაში. 

ტესტი № 11 

მხარეთა სურვილის შემთხვევაში ბათილი გარიგების შენარჩუნების საშუალებაა: 

ა.გარიგების დადასტურება. 

ბ.გარიგების კონვერსია. 

გ.გარიგების კონტრასიგნაცია. 

დ.გარიგების კონსოლიდაცია. 

ტესტი № 12 



მოსარჩელე შველიძემ პირველი ინსტანციის სასამართლოში მოსამზადებელ სხდომაზე 

მოითხოვა მოსამართლე გიორგაძის აცილება. მოსამართლემ გამოიტანა განჩინება 

შუამდგომლობის დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ. როგორ საჩივრდება ეს 

განჩინება? 

ა. კერძო საჩივრით. 

ბ. სააპელაციო საჩივრით. 

გ. გადაწყვეტილებასთან ერთად. 

დ. ასეთი განჩინებების გასაჩივრება არ დაიშვება. 

ტესტი № 13 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ვის წინაშეა ანგარიშვალდებული საქართველოს 

მთავრობა? 

ა. საქართველოს პარლამენტის წინაშე. 

ბ.საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე. 

გ. საქართველოს პარლამენტისა და პრეზიდენტის წინაშე. 

დ. საქართველოს სასამართლო ხელისუფლებისა და ამომრჩევლების წინაშე.  

ტესტი № 14 

ვალდებულების დეპონირებით შეწყვეტისას სასამართლო ან ნოტარიუსი შესრულების 

საგანს ინახავს: 

ა. 3 წლამდე ვადით. 

ბ. 5 წლამდე ვადით. 

გ. 7 წლამდე ვადით. 



დ. 2 წლამდე ვადით. 

ტესტი № 15 

რა წესით იხსნება სამკვიდრო ერთმანეთის შემდეგ მემკვიდრეობის უფლების მქონე 

პირების ერთ დღეს გარდაცვალების შემთხვევაში: 

ა. სამკვიდრო ასეთ დროს არ იხსნება. 

ბ. მათი ქონება ცხადდება უმკვიდრო ქონებად. 

გ. მათი ქონება ცხადდება ბეითალმანად. 

დ. სამკვიდრო გაიხსნება თითოეულის შემდეგ დამოუკიდებლად. 

ტესტი № 16 

,,საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად’’ პირი 

ადმინისტრაციულ სახდელდაუდებლად ითვლება თუ: 

ა. ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან სამი წლის 

განმავლობაში არ ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 

ბ. ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან  სამი თვის 

განმავლობაში არ ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 

გ. ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან ექვსი თვის 

განმავლობაში არ ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 

დ.ადმინისტრაციულ სახდელდადებულს სახდელის მოხდის დღიდან ერთი წლის 

განმავლობაში არ ჩაუდენია ახალი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა. 

ტესტი № 17 

რომელი მსჯელობაა სწორი: 



ა. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50–ზე მეტია, ვალდებულია, 

აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებლად. 

ბ. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50–ზე მეტია, ვალდებულია, 

აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებელი რეგისტრატორის  მეშვეობით. 

გ. სააქციო საზოგადოება, რომლის  აქციონერთა რაოდენობა 50–ზე მეტია, ვალდებულია 

აქციათა რეესტრი აწარმოოს დამოუკიდებლად ან დამოუკიდებელი რეგისტრატორის 

მეშვეობით. 

დ. სააქციო საზოგადოება, რომლის აქციონერთა რაოდენობა 50–ზე მეტია, 

უფლებამოსილია საერთოდ არ აწარმოოს აქციათა რეესტრი. 

ტესტი № 18 

მოქალაქე დევიძემ ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა 

კოლეგიაში შეიტანა სარჩელი, ქ. თბილისის საკრებულოს მიერ მიღებული, ნორმატიულ-

ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის ბათილად ცნობის შესახებ. სასამართლომ იმის 

გამო, რომ სახელმწიფო ბაჟი არ იყო გადახდილი, გამოიტანა განჩინება ხარვეზის 

არსებობის შესახებ და მოქალაქე დევიძეს მისცა ათდღიანი ვადა ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად. იმის გამო, რომ აღნიშნულ ვადაში ხარვეზი არ აღმოიფხვრა, 

სასამართლომ გამოიტანა განჩინება სარჩელის განუხილველად დატოვების შესახებ. 

კანონიერია თუ არა სასამართლოს მოქმედება? 

ა. არა, რადგანაც სასამართლოს განჩინებით უარი უნდა ეთქვა სარჩელის მიღებაზე, იმ 

მოტივით, რომ საქმე სააპელაციო სასამართლოს განსჯადია.  

ბ. დიახ, რადგანაც სახელმწიფო ბაჟის გადაუხდელობა, ყოველთვის იწვევს სარჩელის 

განუხილველად დატოვებას.  

გ. არა, რადგანაც სახელმწიფო ბაჟის გადაუხდელობა, ფიზიკური პირის მიერ არ 

აბრკოლებს ადმინისტრაციული საქმის განხილვას. 



დ. დიახ, რადგანაც სასამართლომ სარჩელი განუხილველად დატოვა ხარვეზის 

აღმოსაფხვრელად, მიცემული ვადის გასვლის შემდეგ. 

ტესტი № 19 

დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით – წელიწადში 

სულ მცირე  

ა. 15 დღით. 

ბ. 24 სამუშაო დღით.  

გ. ერთი თვით. 

დ. 24 კალენდარული დღით. 

 

ტესტი № 20 

ბათუმის საქალაქო სასამართლომ განიხილა აბულაძის სარჩელი მოპასუხე შავაძის 

მიმართ და არ დააკმაყოფილა. მოსამართლემ მხარეებს განუმარტა, რომ 

გადაწყვეტილების გასაჩივრება სააპელაციო სასამართლოში შეიძლებოდა ამ 

გადაწყვეტილების გადაცემის მომენტიდან 14 დღის ვადაში. მოსარჩელე აბულაძეს 

სასამართლოს გადაწყვეტილება საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით 

გადაეცა 23 მაისს, რომელიც დაემთხვა შაბათ დღეს.  

როდიდან დაიწყება გადაწყვეტილების გასაჩივრების ვადის ათვლა?  

ა. დაიწყება 23 მაისს. 

ბ. დაიწყება 24 მაისს. 

გ. დაიწყება 25 მაისს. 

დ. დაიწყება 26 მაისს. 

ტესტი № 21 



კ. ახალაძის მიმართ სააპელაციო სასამართლოს მიერ გამოტანილი გამამართლებელი  

განაჩენი საკასაციო წესით გაასაჩივრა პროკურორმა მისი გაუქმების მიზნით, იმ მოტივით 

რომ საქმეზე იყო საკმარისი მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომელიც ობიექტურ პირს 

დაარწმუნებდა კ. ახალაძის ბრალეულობაში. საკასაციო სასამართლომ განიხილა 

პროკურორის საჩივარი და უარი უთხრა მის დაკმაყოფილებაზე, რისთვისაც გამოიტანა 

შესაბამისი განჩინება. სწორად მოიქცა თუ არა მოსამართლე? 

ა. არ მოიქცა სწორად, რადგან საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს 

განაჩენით, ხოლო განჩინება კი განაჩენის და განკარგულების გარდა ნებისმიერ საკითხზე. 

ბ. დიახ სწორად მოიქცა, რადგან საკასაციო სასამართლოს გამოაქვს განჩინება; 

გ. დიახ სწორად მოიქცა, რადგან საკასაციო სასამართლოს გამოაქვს განჩინება ან 

დადგენილება; 

დ. არ მოიქცა სწორად, რადგან საკასაციო სასამართლოს უნდა ეხელმძღვანელა 

“გონივრულ ეჭვს მიღმა” სტანდარტით, დაეკმაყოფილებინა პროკურორის საჩივარი და 

გამოეტანა განჩინება საქმის სააპელაციო სასამართლოში ხელახალი განხილვისათვის 

დაბრუნების შესახებ. 

ტესტი № 22 

ქვემოთ მოყვანილი მსჯელობებიდან რომელი შეესაბამება საქართველოს 

kონსტიტუციას? 

ა. საქართველოს მთავრობა შედგება პრემიერ-მინისტრის, მინისტრებისა და 

სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარეებისაგან. 

ბ. საქართველოს მთავრობა შედგება მინისტრების, სახელმწიფო დეპარტამენტის 

თავმჯდომარეების, სახელმწიფო ინსპექციების ხელმძღვანელების და კონტროლის 

პალატის თავმჯდომარისაგან. 



გ.მთავრობა შედგება პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრებისაგან.Mმის შემადგენლობაში 

შეიძლება იყოს სახელმწიფო მინისტრი (სახელმწიფო მინისტრები). 

დ.მთავრობა შედგება სახელმწიფო მინისტრის, მინისტრების, პარლამენტის 

თავმჯდომარის, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის და კონტროლის პალატის 

თავმჯდომარისაგან. 

ტესტი № 23 

ფირუზ ბალაძემ  ჩაიდინა მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებაში. კერძოდ, მან 

ანგარებით მოკლა თავისი მამინაცვალი ჯონდო ბორგაძე. ბალაძემ ეს არ იკმარა და 

განახორციელა ყაჩაღური თავდასხმა მეზობლად მდებარე სუპერმარკეტზე. სასამართლომ 

საბოლოო სასჯელად მას განუსაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა ოცდახუთი წლის ვადით. 

   რამდენად სწორია სასამართლოს განაჩენი? 

ა. არ არის სწორი, რადგან დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას    

თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა არ უნდა აღემატებოდეს თხუთმეტ წელს. 

ბ. არ არის სწორი, რადგან დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას 

თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ოც წელს.  

 გ.  სწორია, რადგან დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას თავისუფლების 

აღკვეთის მაქსიმალური ვადა არ უნდა აღემატებოდეს ოცდაათ წელს.  

დ. არ არის სწორი, რადგან დანაშაულთა ერთობლიობით სასჯელთა შეჯამებისას   

თავისუფლების აღკვეთის მაქსიმალური ვადა არ უნდა აღემატებოდეს თვრამეტ წელს. 

ტესტი № 24 

ანაზღაურებას ექვემდებარება მხოლოდ ის ზიანი, რომელიც: 

ა. არ აღემატება  მოვალის შესაძლებლობებს. 



ბ. არ არღვევს სამართლიანი ანაზღაურების მოთხოვნებსა და კრიტერიუმებს. 

გ. თუნდაც არ იყო მოვალისთვის სავარაუდო, მაგრამ წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი 

მოქმედების უშუალო შედეგს. 

დ. მოვალისათვის წანასწარ იყო სავარაუდო და წარმოადგენს ზიანის გამომწვევი 

მოქმედების უშუალო შედეგს. 

ტესტი № 25 

დამქირავებელმა გამქირავებლის თანხმობის გარეშე ქვექირავნობით გადასცა 

დაქირავებული ნივთი თავის ოჯახის წევრს. ჰქონდა თუ არა დამქირავებელს ამის უფლება: 

ა. არა, რადგან დამქირავებელს არა აქვს უფლება, გაქირავებული ნივთი გამქირავებლის 

თანხმობის გარეშე გადასცეს მესამე პირს. 

ბ. არა, რადგან დამქირვებელს არ ჰქონდა აღნიშნულზე მინდობილობა. 

გ. დიახ, რადგან დამქირავებელს ქირავნობის პერიოდში უფლება აქვს გამქირავებლის 

თანხმობის გარეშეც გაანკარგოს ქირავნობის საგანი. 

დ. დიახ, რადგან დამქირავებელმა ნივთი თავის ოჯახის წევრს გადასცა. 

ტესტი № 26 

საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით საქართველოს პრეზიდენტს ეკრძალება: 

ა. პოლიტიკური პარტიის წევრობა. 

ბ. პოლიტიკურ პარტიაში ნებისმიერი თანამდებობის დაკავება. 

გ. პოლიტიკურ  პარტიაში მხოლოდ პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობის დაკავება. 

დ. სიგარეტის მოწევა. 

ტესტი № 27 



საერთო საკუთრების სახეებია: 

ა. საზიარო და თანაზიარი საკუთრება. 

ბ. თანაზიარი და წილადი საკუთრება. 

გ. მოძრავი და უძრავი ნივთების საკუთრება. 

დ. იურიდიული და ფიზიკური პირების საკუთრება. 

ტესტი № 28 

სიხარულიძეს თავს დაესხა სულით ავადმყოფი და ცნობიერებაზე არმყოფი ლოლაძე, 

რომელიც სიხარულიძემ დააზიანა და ისე მოიგერია. სიხარულიძე მოქმედებდა: 

ა. უკიდურესი აუცილებლობის პირობებში. 

ბ. აუილებელი მოგერიების პირობებში. 

გ. თვითდახმარების პირობებში. 

დ. აფექტის პირობებში. 

ტესტი № 29 

შეზღუდულ სანივთო უფლებას მიეკუთვნება:  

ა. საკუთრების უფლება. 

ბ. მფლობელობა. 

გ. აღნაგობა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი. 

დ. იპოთეკა და გირავნობა. 

ტესტი № 30 

ქონების  საკუთრებაში გადაცემის ხელშეკრულებებს განეკუთვნება 



ა. ფრენშაიზინგის ხელშეკრულება. 

ბ. ლიზინგის ხელშეკრულება. 

გ. სესხის ხელშეკრულება. 

დ.ფაქტორინგის ხელშეკრულება. 

ტესტი №31 

მაკონტროლებელმა ორგანომ, შუამდგომლობით მიმართა რაიონულ სასამართლოს, 

მეწარმის საქმიანობის შემოწმების თაობაზე, ბრძანების მისაღებად. მოსამართლემ, 

ზეპირი მოსმენის გარეშე განიხილა მაკონტროლებელი ორგანოს შუამდგომლობა, 

დააკმაყოფილა იგი და გასცა ბრძანება მეწარმის საქმიანობის შემოწმების თაობაზე, 

მოსამართლის ბრძანება. მეწარმემ ბრძანების ასლის მიღებიდან 24 საათში საჩივარი 

შეიტანა იმავე სასამართლოში, მისი საქმიანობის შემოწმების თაობაზე გაცემული 

ბრძანების გაუქმების მოთხოვნით. სასამართლომ არ მიიღო მეწარმის საჩივარი იმ 

მოტივით, რომ მოსამართლის ბრძანება არ საჩივრდება. კანონიერია თუ არა 

მოსამართლის მოქმედება? 

ა. დიახ, რადგანაც მოსამართლის ბრძანება, მეწარმის საქმიანობის შემოწმების თაობაზე, 

არ საჩივრდება.  

ბ. არა, რადგანაც მოსამართლეს უნდა განეხილა მეწარმის საჩივარი ღია სასამართლო 

სხდომაზე.  

გ. არა, რადგანაც მოსამართლეს, მეწარმის საჩივარი ბრძანების გაუქმების შესახებ, 

უნდა გადაეგზავნა სააპელაციო ინსტანციის სასამართლოში.  

დ. დიახ, რადგანაც მოსამართლის ბრძანება, იმავე ინსტანციის სასამართლოში, არ 

საჩივრდება. 

ტესტი №32 

მოთხოვნის მფლობელს (კრედიტორს) შეუძლია მოთხოვნა მესამე პირს დაუთმოს, თუკი: 



ა. აღნიშნულზე თანახმა იქნება მოვალე. 

ბ. ადგილი ექნება მოთხოვნის მფლობელის გარდაცვალებას. 

გ. ეს არ ეწინააღმდეგება ვალდებულების არსს, მოვალესთან მის შეთანხმებას ან კანონს. 

დ. ეს არ ეწინააღმდეგება კანონს ან ზნეობის ნორმებს.  

ტესტი №33 

საქართველოში რედომიცილებული საწარმო შეიძლება დარეგისტრირდეს: 

ა. მხოლოდ წარმოშობის ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

ფორმით. 

ბ. როგორც წარმოშობის ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

ფორმით, ასევე საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

ფორმით. 

გ.  მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

ფორმით. 

დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი. 

ტესტი №34 

პირს უფლება აქვს, გაასაჩივროს საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილება: 

ა. მისი გამოცემიდან 30 სამუშაო დღის ვადაში. 

ბ.მისი ჩაბარებიდან 20 სამუშაო დღის ვადაში. 

გ. მისი ჩაბარებიდან 15 დღის ვადაში. 

დ. მისი გამოცემიდან 10 დღის ვადაში. 

ტესტი №35 

 

 



საგადასახადო სანქციის გადაუხდელობის შემთხვევაში: 

ა. ერიცხება საურავი. 

ბ. ერიცხება ჯარიმა და საურავი. 

გ. საგადასახადო სანქციას საურავი არ ერიცხება.  

დ. ერიცხება მხოლოდ ჯარიმა.  

აპლიკანტი უნდა ფლობდეს ქვემოთ ჩამოთვლილ  

ნორმატიულ მასალს: 

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 ადმინისტრაციულსამართალდარღვევათა კოდექსი;  

9. საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;  

10. საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ;  

11. საქართველოს შრომის კოდექსი;  

12. საქართველოს კანონი მეწარმეთა შესახებ; 

13. საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, 



 13. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია. 


