
მაქსიმალური შეფასება: 35 ქულა

1) რომელია საქართველოს სახელმწიფო რელიგია?
ა. ქრისტიანობა
ბ. არ აქვს სახელმწიფო რელიგია
გ. ისლამი
დ. ბუდიზმი

2) რომელია საქართველოს სახელმწიფოს უზენაესი კანონი?
ა. საქართველოს კონსტიტუცია
ბ. საქართველოს კანონი
გ. ორგანული კანონი
დ. კონსტიტუციური შეთანხმება

3) რა არის რეფერენდუმი?
ა. სარეკომენდაციო ხასიათის საერთო-სახალხო გამოკითხვა
ბ. არჩევნების ჩატარების წესი
გ. რეფერენდუმი არის საერთო-სახალხო გამოკითხვა კენჭისყრით 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საკითხების საბოლოოდ 
გადასაწყვეტად.
დ. ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის დადებული შეთანხმება

4) აქვს თუ არა ყველა ადამიანს უფლება თავის უფლებათა დასაცავად მიმართოს 
სასამართლოს?
ა. აქვს უფლება
ბ. მხოლოდ იმ პირებს, რომლებიც საქართველოში 5 წელზე მეტია იმყოფებიან.
გ. მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

5) როგორ მოიპოვება საქართველოს მოქალაქეობა?
ა. დაბადებით
ბ. ნატურალიზაციით
გ. დაბადებითა და ნატურალიზაციით
დ. საქართველოში უძრავი ქონების შეძენითა და 5 წელი ცხოვრების შემდეგ

6) საქართველოს პრეზიდენტი აირჩევა:
ა. 3 წლის ვადით
ბ. 5 წლის ვადით
გ. 6 წლის ვადით
დ. 4 წლის ვადით



7) სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს:
ა. საქართველოს მოქალაქეთა სახელით
ბ. საქართველოს სახელით
გ. ყველა პასუხი სწორია
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი

8) მოსამართლის საქმიანობაში გადაწყვეტილების მიღებისას პოლიტიკური 
პარტიების მხრიდან ზეგავლენის მოხდენა:
ა. დასაშვებია, თუ არსებობს საჯარო ლეგიტიმური მიზანი
ბ. დასაშვებია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი სახელმწიფო საქმეების 
გადაწყვეტისას
გ. დაუშვებელია
დ. დაუშვებელია მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების მხრიდან

9) საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია:
ა. 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით
ბ. 1992 წლის 26 მაისის მდგომარეობით
გ. 1989 წლის 9 აპრილის მდგომარეობით
დ. 1921 წლის 21 თებერვლის მდგომარეობით

10) პოლიტიკური პარტიების საქმიანობა ეფუძნება:
ა. გამჭვირვალობას, სამართლიანობას, ნდობას
ბ. თავისუფლების, თანასწორობის, გამჭვირვალობისა და შიდაპარტიული 
დემოკრატიის პრინციპებს
გ. დამოუკიდებლობასა და პოლიტიკური პლურალიზმის იდეას
დ. არც ერთი პასუხი არ არის სწორი.

11) სასამართლო ხელისუფლება არის:
ა. დამოუკიდებელი და მას ახორციელებენ საქართველოს საკონსტიტუციო 
სასამართლო და საქართველოს საერთო სასამართლოები.
ბ. ანგარიშვალდებული საკანონმდებლო ორგანოს წინაშე და ყოველწლიურად 
წარუდგენს ანგარიშს.
გ. დამოუკიდებელი და მას ახორციელებენ მხოლოდ საქართველოს საერთო 
სასამართლოები.
დ. ანგარიშვალდებული საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ორგანოს წინაშე 
და
ყოველწლიურად წარუდგენს ანგარიშს.

12) მთავრობა შედგება:
ა. პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრებისაგან
ბ. მოსამართლეებისაგან
გ. პარლამენტის წევრებისაგან
დ. მინისტრებისაგან



13) საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად, რომელი დებულებაა სწორი:
ა. საქართველო არის მონარქიული სახელმწიფო.
ბ. საქართველო არის რელიგიური სახელმწიფო.
გ. საქართველო არის დემოკრატიული რესპუბლიკა.
დ. საქართველო არის ავტოკრატიული სახელმწიფო.

14) რომელი დებულებაა არასწორი:
ა. დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას შეუძლია სასამართლოში დაიცვას 
თავისი უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით.
ბ. დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას შეუძლია სასამართლოში დაიცვას 
თავისი უფლებები კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში წარმომადგენლის 
მეშვეობით.
გ. დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას აქვს უფლება სასამართლოში 
დაიცვას თავისი უფლებები პირადად ან ადვოკატის მეშვეობით, თუმცა პირს არ 
შეუძლია თავი დაიცვას ადვოკატის გარდა სხვა წარმომადგენლის მეშვეობით 
არანაირი გარემოების არსებობისას.
დ. დაცვის უფლება გარანტირებულია. ყველას აქვს უფლება სასამართლოში 
დაიცვას თავისი უფლებები პირადად და კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში − 
წარმომადგენლის მეშვეობით.

15) სამართლებრივი სახელმწიფო გულისხმობს:
ა. სახელმწიფო ზრუნავს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე თანაბარ 
სოციალურ-ეკონომიკურ და დემოგრაფიულ განვითარებაზე.
ბ. სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი 
მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე.
გ. სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ 
უფლებებსა და თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ 
ღირებულებებს.
დ. სახელმწიფო ზრუნავს ადამიანის ჯანმრთელობისა და სოციალურ დაცვაზე, 
საარსებო მინიმუმითა და ღირსეული საცხოვრებლით უზრუნველყოფაზე, ოჯახის 
კეთილდღეობის დაცვაზე.

16) ხელისუფლების დანაწილების პრინციპის მიხედვით:
ა. ხელისუფლება განაწილებულია აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოს 
შორის.
ბ. ხელისუფლება განაწილებულია აღმასრულებელ, საკანონმდებლო და 
სასამართლო შტოს შორის.
გ. ხელისუფლება განაწილებულია აღმასრულებელ და სასამართლო შტოს 
შორის.
დ. მთელ ძალაუფლებას ფლობს აღმასრულებელი ხელისუფლება.



17) ქვემოთ ჩამოთვლილი დებულებებიდან რომელია სწორი:
ა. წამება დასაშვებია, თუ ის მიმართულია ტერორისტული დანაშაულის ჩამდენი 
პირის წინააღმდეგ, რათა გამოვლინდეს შემდგომი ტერორისტული აქტის 
ჩატარების დრო, ადგილი და ჩამდენი პირები.
ბ. წამება დასაშვებია განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ 
პირთა წინააღმდეგ, როგორც სასჯელის სახე.
გ. წამება ნებისმიერ შემთხვევაში დაუშვებელია.
დ. წამება დასაშვებია მხოლოდ იმ გამონაკლისს შემთხვევებში, რომლებიც 
გაწერილია ორგანულ კანონში.

18) სამართლიანი სასამართლოს უფლება არ გულისხმობს:
ა. ყოველ ადამიანს აქვს უფლება თავის უფლებათა დასაცავად მიმართოს 
სასამართლოს.
ბ. ყოველი პირი უნდა განსაჯოს მხოლოდ იმ სასამართლომ, რომლის 
იურისდიქციასაც ექვემდებარება მისი საქმე.
გ. ადამიანი უდანაშაულოდ ითვლება, ვიდრე მისი დამნაშავეობა არ 
დამტკიცდება კანონით დადგენილი წესით.
დ. მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეებს აქვთ უფლება საქართველოს 
ტერიტორიაზე მიმართონ სასამართლოს.

19) შეჯიბრობითობის პრინციპის მიხედვით:
ა. მხარეებს ეძლევათ თანაბარი შესაძლებლობა წარადგინონ მტკიცებულებები
სასამართლოში.
ბ. მხარეებს შეუძლიათ სასამართლოს მეშვეობით ან თავისი ხარჯებით ჩაატარონ
ექსპერტიზა.
გ. მოსამართლე ასრულებს არბიტრის როლს და არ ერევა მხარეთა მიერ 
მტკიცებულებების მოპოვებისა და წარდგენის პროცესში.
დ. ყველა პასუხი სწორია.

20) სახელმწიფოში ხალხის მიერ დემოკრატიის განხორციელების ფორმებია:
ა. არჩევნები
ბ. პლებისციტი
გ. რეფერენდუმი
დ. ყველა პასუხი სწორია.

21) საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით სახელმწიფო ხელისუფლების 
წყაროა?
ა. საქართველოს მოქალაქე
ბ. საქართველოში მყოფი ნებისმიერი პირი
გ. ხალხი
დ. მოქალაქეთა მიერ არჩეული წარმომადგენელი



22) საქართველო არის?
ა. სამართლიანი სახელმწიფო
ბ. სამართლებრივი სახელმწიფო
გ. მზრუნველი სახელმწიფო
დ. ყველა პასუხი სწორია.

23) სასამართლო ხელისუფლებას ახორციელებს?
ა. საერთო სასამართლოები
ბ. საკონსტიტუციო სასამართლო
გ. ევროპის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლო
დ. მხოლოდ 1 და 2

24) რომელია სწორი მსჯელობა?
ა. საერთო სასამართლოები შედგება 3 ინსტანციისგან.
ბ. როგორც წესი, საერთო სასამართლოები შედგება სამი ინსტანციისგან, მაგრამ 
მეოთხე ინსტანციად გვევლინება საკონსტიტუციო სასამართლო.
გ. საერთო სასამართლოებში არ არსებობს ინსტანციები, საქმის სირთულიდან
გამომდინარე მათ განიხილავს მოსამართლეთა სხვადასხვა შემადგენლობა.
დ. არცერთი პასუხი არ არის სწორი.

25) რომელია სწორი მსჯელობა?
ა. ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი საერთო სასამართლოების შემადგენლობაში 
შედის.
ბ. როგორც წესი, საქმეს განიხილავს 12 ნაფიცი მსაჯული.
გ. ნაფიც მსაჯულთა გამამართლებელი ვერდიქტი საბოლოოა და გასაჩივრებას 
არ
ექვემდებარება.
დ. ყველა პასუხი სწორია.

წერითი დავალება: იმსჯელეთ საჯარო თავშეყრის ადგილებში ალკოჰოლის 
მოხმარების აკრძალვის შესახებ. წარმოადგინეთ მომხრე და საწინააღმდეგო 
არგუმენტები.


