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თემა 1:

მძღოლის, მგზავრის და ქვეითის მოვალეობა,
საცნობი ნიშნები, კონვენცია



ВОПРОС 1 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

F,fh0 flshuf6`f h7syn` hef bfh,fy ;`kfh,;mfhfn`b fb0fqhf=s b7je> ^sh0n`skf=s fi`7`s b0f8e

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf «Fi`7`s b0fps8sp f]`sy06fhhf zslfkfn`b flshuf»?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე19  მუხლის  მე2  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

„მარეგისტრირებელი  სახელმწიფოს  განმასხვავებელი  ნიშანი“    საერთაშორისო  მოძრაობაში  მყოფი

საქართველოში რეგისტრირებული სატრანსპორტო საშუალების განმასხვავებელი ნიშანი. ნიშანი არის ელიფსის

ფორმის,  რომლის  ღერძების  სიგრძე  არანაკლებ  0,175მ  X  0,115  მია.  ნიშანში  ჩაწერილია  საქართველოს

საერთაშორისო კოდი „GE“. ლათინური ასოების სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 0,08 მისა. ისინი გამოსახულია

არა  ნაკლებ  0,01  მის  სიგანის  შტრიხებით.  ასოები  დაიტანება  შავი  საღებავით  თეთრ  ფონზე  (თეთრი  ფონი

შეიძლება  შუქამრეკლი  მასალისგან  იყოს  დამზადებული).  სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ნიშანი  ისე  უნდა

დამაგრდეს  რომ  ის  რეგისტრაციის  ნომრად  (სახელმწიფო  სანომრე  ნიშნად)  არ  იქნეს  აღთქმული  ან  არ

გაუარესდეს მისი წაკითხვა.



ВОПРОС 2 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 3 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fhys7`f8 fvt[fybrfn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvfv:

Bfimfi`fkje fhys7`fhf fpby fyffyrskje

vfwfhf.

Bfimfi`fkje fhys7`fhf fpby bfybv[e vf

bfyf9sh[e vfwfhf.

Bfimfi`fkje fhys7`fhf fpby ffyrskfpfh>

bfhf e,fc> fpby bvsh[pfh vf bf9sh[pfh.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლს  უნდა

ჰქონდეს  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვისათვის  საჭირო  აუცილებელი  ცოდნა  და  უნარჩვევები.  თუ

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  დასაშვებია  მხოლოდ  საქართველოს  კანონმდებლობით  განსაზღვრული

წესით შესაბამისი მართვის უფლების მინიჭების შემდეგ, მძღოლს ეკრძალება ამ კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  შესაბამისი  მართვის  უფლების  მოპოვების  გარეშე,  აგრეთვე  ამ  უფლების

შეჩერების, ჩამორთმევის ან შეწყვეტის (გაუქმების) შემთხვევაში.

Fhys7`f8 fkrjujkmn`> fh8simsufn`> vf f9cb[jnhjgn`b [fh[`fufkf lfimeg ]`f fu`8fhf b7fpfh>

^sh0n`skf f8ysq7fn`b fec6`f hvbybcnhhf fpbyvxs pvje f[f=s b]`fhfkf> f,hb fhys7`f8 fu`f0fhf6`f

lsh[scshw b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21ე მუხლის მე16 პუნქტის თანახმად, თუ არსებობს საკმაო

საფუძველი, რომ მძღოლი ალკოჰოლური,  ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაშია,

მძღოლი  ვალდებულია  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილი  პირის  მოთხოვნის

საფუძველზე, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაიაროს შემოწმება სიმთვრალესიფხიზლის

დასადგენად.



ВОПРОС 4 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 5 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fi`7`s f0f8htb fhys7`fhf fpbyb imf6`psh/`/`j fhys7`f8 bljrevtyn6`f

^sh0n`skf fqfrshflumsk f=s bhswpfhjeg pyfgfqf8e fb0fuf> fljrevtyn6`f:

B[fh0`ffvpfh f6sh0ef y,fy6`f hskf> f[f

b[fh0`ffpfh fkfnby y,fy6`f hskf.

B[fh0`ffvpfh fkfnby y,fy6`f hskf> f[f

b[fh0`ffpfh f6sh0ef y,fy6`f hskf.

B[fh0`ffvpfh f6sh0ef vf fkfnby y,fy6`f

hskf.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე17  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, ამ კანონის 54ე მუხლით განსაზღვრული კატეგორიის ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლი  ვალდებულია  თან  იქონიოს,  ხოლო  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილი

პირის მოთხოვნის შემთხვევაში გააჩეროს სატრანსპორტო საშუალება და ამ პირს წარუდგინოს: ა) საქართველოს

ტერიტორიაზე  იურიდიული  ძალის  მქონე  იმ  კატეგორიის  ან  ქვეკატეგორიის  სატრანსპორტო  საშუალების

მართვის  უფლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტი,  რომელსაც  იგი  მართავს,  აგრეთვე  ამ  სატრანსპორტო

საშუალების რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი  (თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ

არის გათვალისწინებული); ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტის/დოკუმენტების სათანადოდ

დამოწმებული  თარგმანი,  თუ  აღნიშნულ  დოკუმენტში/დოკუმენტებში  ასახული  მონაცემები  შესრულებული  არ

არის ქართული ან ლათინური ასოებით.

Fvfimsyf f9i`vf lfys7fv ffv0fps eb bnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkf f]`sy06fhhfn` f]`ff f[schf vf

^sh0n`skf fbehbclbrwbf f[ms7fv fqfrshflumsk fkfkfhf ffy> eb fhys7`f8 fhb fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fvfpffhf vf f[fh[`fhf fpby bp0j fi`7`s bvfpfh b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 21ე  მუხლის  მე17  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,  ამ

კანონის  54ე  მუხლით  განსაზღვრული  კატეგორიის  ან  ქვეკატეგორიის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი

ვალდებულია  თან  იქონიოს,  ხოლო  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილი  პირის

მოთხოვნის  შემთხვევაში  გააჩეროს  სატრანსპორტო  საშუალება  და  ამ  პირს  წარუდგინოს  მოცემული

სატრანსპორტო  საშუალების  ფლობის  ან  განკარგვის  ან  მისით  სარგებლობის  უფლებამოსილების

დამადასტურებელი  დოკუმენტი  მესაკუთრის  არყოფნის  შემთხვევაში  მისი  სატრანსპორტო  საშუალებით

სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ან ქვეყნის იმ ტერიტორიაზე გადასვლის შემთხვევაში, სადაც საქართველოს

იურისდიქცია არ ვრცელდება.



ВОПРОС 6 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 7 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fgfccf;bh fpby bvfv:

Tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8

lf-f ecr fps b[is8psim0hf fbfufhf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfimsyf

fhys7`fhf=s b9sh[fuf[fhf

Tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8

lf-f ecr fps b[is8psim0hf fbfufhtb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfimsyf

fhys7`fhf=s b9sh[fuf[fhtb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  23ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  მგზავრს  ეკრძალება:  ა)  მოძრავი  სატ¬რანსპორტო  საშუალების  მართვისას  მძღოლის  ყურადღების

სხვა რამეზე გადატანა; ბ) მძღოლისათვის სატ¬რანსპორტო საშუალების მართვაში ხელის შეშლა.

Fv8fcsh0f lfyfkfkj fimf7fef8:

Bpkfef fkf bu`-fyspfhjeg Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf vpsplf

lf9sh[fufv[fhjeg

Bpkfef fkf bu`-fyspfhjeg> bfhf e,fc>

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf vpsplf

lf9sh[fufv[fhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  გარდა  ამ

კანონით  გათვალისწინებული  შემთხვევებისა  ქვეითმა  გადაადგილებისათვის  არ  უნდა  ისარგებლონ  სავალი

ნაწილით.  სავალ ნაწილზე  გადაადგილებისას  მან  უნდა  გამოიჩინოს  მაქსიმალური  სიფრთხილე,  უსაფუძვლოდ

არ უნდა შეაფერხოს და არ უნდა გააძნელოს სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა.



ВОПРОС 8 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 9 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8f[`fc0tb fimf7fv8tb b7fvpfh> vf eh0 h[fh[`fhfps fkifhf s7fvpfh> fimf7fef8 fv8fcsh0f

lfkfkfh vf lfpffbu`f[fh 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 24ე  მუხლის  მე4  პუნქტის თანახმად,  ქვეითთა  ბილიკის,

ტროტუარისა  და  გზისპირის  არარსებობის  ან  მათი  გამოყენების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში  ქვეითს  შეუძლია

გადაადგილდეს გზის სავალ ნაწილზე. თუ არსებობს ველობილიკი და მოძრაობის ინტენსივობა ამის საშუალებას

იძლევა,  ქვეითს  უფლება  აქვთ  გადაადგილდეს  მასზე,  თუმცა  არ  უნდა  გაართულოს  ველოსიპედებისა  და

მოპედების  მოძრაობა.  ამავე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  ამ  მუხლის  მე2,  მე4  და  მე5  პუნქტებით

გათვალისწინებულ  შემთხვევებში  ქვეითი  გზის  სავალ ნაწილზე  გადაადგილებისას  უნდა  იმყოფებოდეს  სავალი

ნაწილის კიდესთან რაც შეიძლება ახლოს.

Fv8f f[scsh0f=s fimf7feff hps bfp9[mfu`f0je fkfifh,fuf s7fvpfh vf fec fvefpfh> f[f

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf fnhfycgjhnn` kfifh,fufkf tb=rffpfh> fimf7fef8 fv8fcsh0fi7f

lbfchjeg:

Bffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fufyof if7f

b,;mjeb> eb fkfchtb bu`f0fys> fv8f f[schf

bii`fh0fv fu`hf ybufkfr

Fkfifh,fuf vf fb=rff8 f,hb fv8fcsh0f=s

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf 7fkjbn

]`f fhlshuf 7fhqffyof

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა  გადასასვლელზე  გადასვლისას,  თუ  გადასასვლელზე  არ  არსებობს,  ან  არ  მუშაობს  ქვეითთათვის

განკუთვნილი  შუქნიშანი,  მაგრამ  სატრანსპორტო  საშუალებათა  მოძრაობის  რეგულირება  ხორციელდება

სატრანსპორტო შუქნიშნით  მეშვეობით,  ქვეითი  არ უნდა  გადავიდეს  გზის  სავალ ნაწილზე,  ვიდრე  შუქნიშნის  ან

მარეგულირებლის სიგნალები ამ სავალ ნაწილზე სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობის უფლებას იძლევა.



ВОПРОС 10 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 11 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8tb[scsh0f=s fimf7feff h[scsh0f b7fvpfh> fimf7feff fv8fcsh0f bf[schjeg:

Bytbh bf[msh0f[e f0s9 f7syof brmf=oje

fnhftrnjhbf vfwfhfkf

Fimf7fv8f vf fdfhf[mn`b fw`f]`f

bfdfhi`ys

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24ე მუხლის მე8 პუნქტის თანახმად, ქვეითმა გზის სავალი

ნაწილი  უნდა  გადაკვეთოს  ქვეითთა  გადასას¬¬ვლე¬ლზე,  მათ  შორის,  მიწისზედა  და  მიწისქვეშა

გადასასვლელებზე,  ხოლო  მათი  არარსებობის  შემთხვევაში  –  გზაჯვარედინზე,  ტროტუარის  ან  გვერდულის

გასწვრივ.

Fv8fn` fnhfycgjhnn` [0sc bfkf[`e fhys7`f8 befkeg:

B[9vsh7mfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

ffybrskfhjeg (f0s9f7syn` ltb0fqsh

7fkjv)

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=tbrhjeg

B[9vsh7mfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

ffybrskfhjeg (f0s9f7syn` ltb0fqsh

7fkjv)> bfhf e,fc> fvfi`shn` fkfifhfn`

fhlshuf bf=tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევაში  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია  დაუყოვნებლივ  გააჩეროს  (არ დაძრას

ადგილიდან) სატრანსპორტო საშუალება, ჩართოს საავარიო შუქური სიგნალიზაცია.



ВОПРОС 12 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fv8fn` fnhfycgjhnn` [0sc bfkf[`e fhys7`f8 befkeg:

Bf0f[e ptums 7fbqfhjeg fvfi`sh

b[ms7fkfp f0s9f=s fb0fqhf fi`fh0flfhf

fb6`shi`fhfps

Fvfi`sh bf[ms7fkfp f0s9f=s fr f9cf[htb>

f0fr9[s6`hf fimf6`shuskfhfps rshpqfpr`f

fimf0f6`f hs6`[htb f7syn` b-

ffybrskfhjeg

Fif[f0w`f hs;`kf6`f bfybqfhjeg F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums yfbuofhjeg.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევაში მონაწილე მძღოლი ვალდებულია მიიღოს ზომები საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის ადგილზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მოერიდოს შემთხვევის ადგილზე რაიმეს

შეცვლას  ან  იმ  ნაკვალევის  განადგურებას,  რომელიც  შესაძლოა  სასარგებლო  იყოს  პასუხისმგებლობის

დასადგენად, ჩაიწეროს თვითმხილველთა გვარები.



ВОПРОС 13 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8f fv8fhu`6`f if7f fvjeptb?

Frs *,f

{9f (im,f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის მე15 პუნქტის თანახმად, გზის სავალი ნაწილი

(სავალი  ნაწილი)  არის  გზის  ელემენტი,  რომელიც  განკუთვნილია  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობისათვის  (გარდა  ტროტუარისა,  გვერდულისა,  ველობილიკისა  და  ქვეითთა  ბილიკისა).  ამავე  მუხლის

მე12 პუნქტის თანახმად, გზა არის მოძრაობისათვის გახსნილი გზის ან ქუჩის მთელი ზედაპირი. გზას შეიძლება

ჰქონდეს  როგორც  ერთი  სავალი  ნაწილი,  ასევე  რამოდენიმე,  გამოყოფი  ზოლით  მკვეთრად  გამიჯნული,  ან

სხვადასხვა  დონეზე  არსებული  სავალი  ნაწილები.  ეს  ტერმინი  შეიძლება  მოიცავდეს  ტრამვაის  ლიანდაგს,

ტროტუარს, გვერდულას, გამყოფ ზოლსა და ველობილიკს.



ВОПРОС 14 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8f fv8fcsh0f6`f if7f fvjeptb?

Frs *,f

(im,f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის მე15 პუნქტის თანახმად, გზის სავალი ნაწილი

(სავალი  ნაწილი)  არის  გზის  ელემენტი,  რომელიც  განკუთვნილია  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობისათვის  (გარდა  ტროტუარისა,  გვერდულისა,  ველობილიკისა  და  ქვეითთა  ბილიკისა).  ამავე  მუხლის

მე12 პუნქტის თანახმად, გზა არის მოძრაობისათვის გახსნილი გზის ან ქუჩის მთელი ზედაპირი. გზას შეიძლება

ჰქონდეს  როგორც  ერთი  სავალი  ნაწილი,  ასევე  რამოდენიმე,  გამოყოფი  ზოლით  მკვეთრად  გამიჯნული,  ან

სხვადასხვა  დონეზე  არსებული  სავალი  ნაწილები.  ეს  ტერმინი  შეიძლება  მოიცავდეს  ტრამვაის  ლიანდაგს,

ტროტუარს, გვერდულას, გამყოფ ზოლსა და ველობილიკს.



ВОПРОС 15 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 16 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fhys7`f8 bvt[fybrfn` vfimsyf ffys;mys lwfh bkijbn byfbuofh:

Fv8fn` fvfi`sh f-fw`s[mxfhf fvpspkf

fu`-fyspffhf b[sv9flje f0fuskfpffimf6`f

ptums

Fvfimsyf fpbylf f[fh[`fhf fvjehw fps

b[sv9flje f0fuskfpffimf6`f

Fv8fn` fvfi`sh f-fw`s[mxfhf fvpspkf

fu`-fyspffhf b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`tb> bfhf e,fc> fvfimsyf

fpbylf f[fh[`fhf fvjehw fps b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`tb

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 37ე მუხლის მე8  პუნქტის თანახმად,  მძღოლმა  არ უნდა

დატოვოს თავისი სატრანსპორტო საშუალება, თუ არ მიიღებს სიფრთხილის ყველა აუცილებელ ზომას საგზაო

სატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  ასაცილებლად,  ამასთანავე,  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალების

შემთხვევაში მიღებული უნდა იქნეს ყველა ზომა, რათა ის უნებართვოდ არ იქნეს გამოყენებული.

Fimf7feff h[scsh0f lfkfkffyof> fhys7`f8 fu`hf bufhjeg:

F[scsh0f iqffv F[scsh0f=s tb9syuskje f[sh[fh0f7syn`

lf-f nhfycgjhnn` [fh[`fufr bitb0fvqef

Eb f=s lffysvuskfh flf 9cs[`f bvfvr`f

lis7fvkj

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი  არ  უნდა

შევიდეს ქვეითთა გადასასვლელზე, თუ წინასწარ არ დაურწმუნდება, რომ ის იძულებული არ გახდება გაჩერდეს

მასზე.



ВОПРОС 17 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 18 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F9s;`fhf bffyfujbn:

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf befk> fv8fn`

fb0fqhf tumsh0 fkf[`fkfw`f bffksh7mfys

fkfchf vf f[sh[fh0f hsv9cf[shw flf

9cs[`f hspsv0j fvfybjdh fyfvuofhfps

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf bpby> fv8fn`

fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f hf9[mf lspye

f[sh[fh0fkf fb0fqhfps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  84ე  პუნქტის  თანახმად,  უპირატესობა

(პრიორიტეტი) – საგზაო მოძრაობის მონაწილის უფლება, სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეებთან შედარებით

პირველმა იმოძრაოს დასახული მიმართულებით.

«Fkf9i,fhf bfp[jv» ]`f b9[mfojeg f]fgrskq`f f[schf ffy> bfyskfimwje> fyf7`tb> f6`jehtb>
fcjehtb hffy> vf tumsh0 f9cf,fhfn` w`shqhf6`f hffy fkf9i,fhf fbqfn`hf:

3%% vtnhfr tbqe f,;mfpfhf=s 5%% vtnhfr tbqe f,;mfpfhf=s

!%% vtnhfr tbqe f,;mfpfhf=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  არასაკმარისი

ხილვადობა  –  გვირაბში  გავლისას,  დღეღამის  ბნელ  დროს,  ნისლის,  წვიმის,  თოვის  და  სხვა  ბუნებრივი

მოვლენების დროს გზის ხილვადობის 300 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე შემცირება.



ВОПРОС 19 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 20 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

«Fb7`ifhfn` w`f]`f» feg:

F,;mff9ysn`> fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f htb0fqhfps h[s bflsh[`j fv8f

fws9q`f[f

Bfdfhi`ys bwj> fv8fn` fpu`f0fkf bfpu`f0je

vf bfpu`f0fv bfh,fypffkfr fw`f]`f>

fv8fcsh0f bfkfufh bf[ms7fkj f0s9

bfdfhi`ys bfklje fw`f]`f6`f h7syn` hefrs

Fb,s0fimf fkf bfkrffe fv8f ftktvtyn> tble

fv8fcsh0f6`f tb7`yfijbn> fhtkmc6`f pvfv

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f eb bf6`kfys

bptb0fqefv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  გამყოფი  ზოლი  –

კონსტრუქციულად  გამოყოფილი  გზის  ელემენტი,  რომელიც  ყოფს  მომიჯნავე  სავალ  ნაწილებს  და  არ  არის

განკუთვნილი მასზე ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის.

Fv8fcsh0f flf> qf7f bfh,je ftktvtyn6`f h7syn` hef bfh,fy fv8f bfqfyfr`f?

Fnhfvdfb fhtkmc6`tb fimf7fv8f6`tb vfwfhf F=s6`6`tb> fb7`ifhfn` w`f]`f6`tb vfwfhf

Fdtkjv8f[`fc0f6`f vfwfhf Fnhfvdfb> fhtkmc6`tb> fimf7fv8f6`tb>

f=s6`6`tb> fb7`ifhfn` w`f]`f6`tb> bfhf

e,fc> fdtkjv8f[`fc0f6`tb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე12  პუნქტის  თანახმად,  გზა  

მოძრაობისათვის  გახსნილი  გზის  ან  ქუჩის  მთელი  ზედაპირი.  გზას  შეიძლება  ჰქონდეს როგორც  ერთი  სავალი

ნაწილი, ისე რამოდენიმე, გამოყოფი ზოლით მკვეთრად გამიჯნული, ან სხვადასხვა დონეზე არსებული სავალი

ნაწილები. ეს ტერმინი შეიძლება მოიცავდეს ტრამვაის ლიანდაგს, ტროტუარს, გვერდულას, გამყოფ ზოლსა და

ველობილიკს.



ВОПРОС 21 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 22 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

«Fv8tb[scsh0f» feg:

F8fofhfr f=s fv8f6`f htb8q`fhf>

htblskfhf> vf htblsqhf> f,hb tb9i

fb8q`fhtb> fblqfhtb> fblsqhtb hskf b9qje

fqfrshf yfkfqfys

Bf9ye fqfrshf6`f h7syn` fkqsh0f6`tb

fv8f6`tb htb8q`fhf

Tbetb9isv f8fofhf6`f h=s b7je

fv8fcsh0f6`f htb8q`fhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის მე13 პუნქტის თანახმად, გზაჯვარედინი  ერთ

დონეზე  გზების  კვეთა,  შეერთება  ან  განშტოება,  ასეთი  კვეთით,  შეერთებით  ან  განშტოებით  წარმოქმნილი

ტერიტორიების  ჩათვლით.  გზაჯვარედინად  არ  ითვლება  მიმდებარე  ტერიტორიებიდან  გამომავალი

გამოსასვლელების გზებთან კვეთა.

«Fy[fh0fn` geyrn» feg:

Feff bf[msy[j> bfh,fypffkfr fqfrshflumsk Bfh,fypffkfr fv8f> fimf7feff htb0fqhf

bfpre

Pskfkfh0tb p0sqsh0tb bfimfi`fkje fv8fn`

lshuf6`f hskf bfpu`f0je> fhuskfhf6`f

bf[ms7je fqfrshflumsk

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის მე17 პუნქტის თანახმად, დასახლებული პუნქტი

  განაშენიანებული  ტერიტორია,  სადაც  შესასვლელი  და  გამოსასვლელი  აღნიშნულია  შესაბამისი  საგზაო

ნიშნებით.



ВОПРОС 23 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 24 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

«Ppby b7je fvf6cbvfkn` vfccf» feg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy> fhys7`f8b>

fgfccf;bhw`tb> fblfhtb hslf> f[f f,skn`s

f0fq`f[ yfotb b[sv9flje fvf0`f[`6`f

hrjvgktrnb hskf

B0ps;msp fpfefl fkf b]`ff6`qje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy> fhys7`f8b>

fgfccf;bhw`tb> fblfhtb hslf

Bfpu`f0je ffv0fps fblfhf p6`e

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fafrnn` frfgfy>

fhys7`f8b fgfccf;bhw`tb hsrfgfy

yfkfqfys

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 5ე  მუხლის  მე18  პუნქტის თანახმად, დატვირთული  მასა

(ფაქტობრივი  მასა)    მოცემულ  დროის  მონაკვეთში  დატვირთული  სატრანსპორტო  საშუალების  ფაქტობრივი

მასა, მძღოლისა და მგზავრების ჩათვლით.

«F6`s/`/`fhf pvfv fvfccf» feg:

B0ps;msp fpfefl fkf b]`ff6`qje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy> fhys7`f8b>

fgfccf;bhw`tb> fblfhtb hslf> f[f f,skn`s

f0fq`f[ yfotb b[sv9flje fvf0`f[`6`f

hrjvgktrnb hskf

Bfpu`f0je ffv0fps fblfhf p6`ev

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fafrnn` frfgfy>

fhys7`f8b fgfccf;bhw`tb hsrfgfy

yfkfqfys

Fi`7`s0f8hfn` vfqehf fkf b]`ff6`qje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy> fhys7`f8b>

fgfccf;bhw`tb> fblfhtb hslf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 5ე  მუხლის  მე19  პუნქტის თანახმად, დაუტვირთავი  მასა

(დაუტვირთავი  წონა)    ქარხანადამამზადებელის  მიერ  განსაზღვრული  სატრანსპორტო  საშუალების  მასა

მძღოლის, მგზავრებისა და ტვირთის გარეშე, მაგრამ საწვავის სრული მარაგისა და ხელსაწყოების აუცილებელი

კომპლექტის ჩათვლით.



ВОПРОС 25 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 26 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

«Bkfimwje ffv0f» bffyfujbn:

Ffv0f f,;mfpffhf fcff0 1# byfhrys fcff0

24yof

Ffv0f f,;mfpffhf fifv0f byfhrys fvhf

f0fi`fv0fyof

Ffv0f f,;mfpffhf fvhf f0fi`fv0f byfhrys

fifv0fyof

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  21ე  პუნქტის  თანახმად,  დღეღამის  ბნელი

დრო  დროის შუალედი დაბინდებიდან გათენებამდე.

«Bf9ye fqfrshflumsk» feg:

Fv8f bfle> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fb0fqhfps bfp9[mfu`f0fv fqfrshflumsk

(fu`fhf> fy[fh0fn` vfccbd> fdnjhuskfh0f>

f,skn`s0f0`fh0f> fec]`fh0f6`f> e,. tums.)

Fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fv8f ftktvtyn

(fimf7fv8tb> fv8f fufyb>

fdtkjv8f[`sc0tb> fimf7feff hsv8f[`fc0tb

hslf)

F8fofhfr f=s fv8f6`f htb8q`fhf>

htblskfhf> vf htblsqhf> f,hb tb9i

fb8q`fhtb> fblqfhtb> fblsqhtb hskf b9qje

fqfrshf yfkfqfys

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის 38ე პუნქტის თანახმად, მიმდებარე ტერიტორია

  ტერიტორია,  რომელიც  უშუალოდ  გზას  ეკვრის  და  არ  არის  განკუთვნილი  სატრანსპორტო  საშუალების

გამჭოლი  მოძრაობისათვის  (ეზო,  საცხოვრებელი  მასივი,  ავტოსადგომი,  ბენზინგასამართი  სადგური,

დაწესებულება და სხვა)



ВОПРОС 27 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 28 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

„Fb0fqhfn` w`f]`f“ feg:

Fb=rffimfkf bfkrffe> tbpsh[je

fv8fcsh0f6`f htb7`ifhfn` fv8f ftktvtyn

Fb0fqhfps bffhne fv8f f6`s9iskfhf ptums

Fv8f9schf bfkfufh bpkfkij bfh,fypffkfr

fq`f]`f> fvjnjwbrk tb9isv fdnjvj,bkn`

nhfycgjhn w`f]`fr b6`uskfys htb0fqhfps

bfp[fif fehf pvje> fyjehskfn` fv8fn`

fpu`f0fkf bfpu`f0je vf bfpu`f0fv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის 45ე პუნქტის თანახმად, „მოძრაობის ზოლი“ 

გრძივი  საგზაო  მონიშვნის  საშუალებით  მონიშნული  ან  მოუნიშნავი  ნებისმიერი  ზოლი  იმ  გრძივი  ზოლებიდან,

რომლებადაც  შეიძლება  დაიყოს  სავალი  ნაწილი,  მაგრამ  რომელსაც  აქვს  მოტოციკლისაგან  განსხვავებული

საავტომობილო ტრანსპორტის ერთ რიგში მოძრაობისათვის საკმარისი სიგანე.

„Ppby b7je fvf6cbvfkn` vfccf“ feg:

B]`ff6`qje ffv0fn` ws9q`f[f=s fblfhf

p6`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf faf6nn` frfyfg>

fhys7`f8b fgfccf;bhw`tb hsrfgfy

yfkfqfys

Fblfhtb fgfccf;bhw`tb hskf b0`e> tb,s0je

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy> eb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0ps;msp fpfefl fkf

bimf6`uskjeg

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fi`7`s bf[m0f8e>

bfimfi`fkje f]`sy06fhhfn` jhufy f7syn`

fpby fvjeg ]`f bimf6`uskje> fblfhf p6`e

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fvf6cbvfkn` frfgfy

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  52ე  პუნქტის  თანახმად,  „ნებადართული

მაქსიმალური მასა“ (დასაშვები წონა)  დატვირთული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური მასა, რომელიც

დასაშვებად  არის  გამოცხადებული  იმ  სახელმწიფოს  კომპეტენტური  ორგანოს  მიერ,  რომელშიც

დარეგისტრირებულია სატრანსპორტო საშუალება.



ВОПРОС 29 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 30 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

„Bkfcsv fnhfycgjhnn` [fh[`fuf“ feg:

Prjycnhernbdn` fkfchf cff0rfkf 45rv.

tb]fv> fhys7`fuf pvje vf bpvfv

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

Prjycnhernbdn` fkfchf cff0rfkf 4%rv.

tb]fv> vf fhb fkfchf fb]fn`hfps fkifhf

pvfv> vf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

htbim0fuskf bfl]`fkfv fvpsp6`f

bhs[7mfys tb]fe fkfchfkf fys7`fhf fpby

pvfv> fhys7`fuf pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

Cff0rfkf 5%rv. tb]fv fkfchfkf fv8f=s

tb0fqef bfh,fypffkfr fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  53ე  პუნქტის  თანახმად,  „ნელმავალი

სატრანსპორტო  საშუალება“    ძრავიანი  სატრანსპორტო  საშუალება,  რომლის  კონსტრუქციული  სიჩქარე  არ

აღემატება 40 კმ/სთს ან რომელიც აღნიშულ სიჩქარეს ვერ აჭარბებს ან ეკრძალება გადაჭარბება ისეთი მიზეზით,

რომელიც არ არის დაკავშირებული სატრანსპორტო საშუალებათა ნაკადებთან.

„Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf“ feg:

Fhys7`f8 bn`fh0f yfkfvqfr`f> 1! tb]fys

fn`fh0f6`f pvje> bfh,fypffkfr fdnj,ec

Fgfccf;bhw`f hsv8fyufhf bfpre>

bimf6`uskje fvfhihen fkf tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

Fblfhf fv8fyufhf vf fgfccf;bhw`f

hsv8fyufhf bfpre bfh,fypffkfr

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  67ე  პუნქტის  თანახმად,  „სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალება“    გზაზე  მგზავრთა  გადასაყვანად განკუთვნილი, დადგენილი  მარშრუტით  მოძრავი

სატრანსპორტო საშუალება.



ВОПРОС 31 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 32 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

„Fimf7fv8f“ feg:

Fv8fcsh0f bfle> vf fb=rffimfkf eb

bf=sqef> fimf7feff htb0fqhfps

bfp9[mfu`f0je fv8f ftktvtyn

Fimf7feff htb0fqhfps bfp9[mfu`f0je> fv8f

bf=sqef fv8f[`fc0f

Fimf7feff htb0fqhf bfpre bfh,fypffkfr

fv8f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 5ე  მუხლის 83ე  პუნქტის  თანახმად,  „ტროტუარი“    გზის

ელემენტი, რომელიც მიერთებულია სავალ ნაწილთან ან გამოყოფილია მისგან კონსტრუქციულად ან გაზონით

და განკუთვნილია ქვეითის მოძრაობისათვის.

„Fimf7feff hsv8f[`fc0f“ feg:

Fv8fcsh0f bfle> fimf7feff htb0fqhf bfpre

fv8f ftktvtyn

Fv8f bf=sqef> fimf7feff htb0fqhf bfpre

fv8f[`fc0f. Fimf7feff hsv8f[`fc0f

bfimfi`fkje fv8fn` lshufkf bfpu`f0fpfh

7fkjbn

Fimf7feff htb0fqhf bfpre> fv8f

bfh,fypffkfr fw`s9q`f[f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 5ე  მუხლის 85ე  პუნქტის თანახმად,  „ქვეითთა  ბილიკი“  

ქვეითთა  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი,  გზისგან  განცალკევებული  ბილიკი.  ქვეითთა  ბილიკი  შეიძლება

აღნიშნული იქნეს შესაბამისი საგზაო ნიშნით.



ВОПРОС 33 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 34 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

„Fkf9i,fhf w`umf“ feg:

F]fgrskq`f f[schf ffy> bfyskfimwje

ffv0fps> f6`jehf> fcjehf vf lf-f

f9cf,fhfn` w`shqhfr ffy 3%% vtnhfr tbqe

f,;mfpffhf=s fv8f fkf9i,fhf fbqfn`hf

Fq`bh0f rmf=> f[fkfh0f fyq`fv0f> fbfq`fhf>

fv8f f=s6` b6`uskje f[s,hf vf fv8f= b7je

f9syuskf fb0fqhf f[sh[fh0fkf fv8f

fkf9i,fhf tbqfhn`etbn> e,hb f7syn`> fv8f

f,hb fws9q`f[f=s ppby b7je fvfrcbvfkn`

fkfchfkf fb0fqhf bi`fh0f[fh fkijbn.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  89ე  პუნქტის  თანახმად,  „შეზღუდული

ხილვადობა“    გარემოება, რომლის დროსაც  მოკლე მოსახვევი,  აღმართის დასასრული,  გამწვანება,  გზისპირა

ნაგებობა ან  გზაზე არსებული დაბრკოლება  მოძრაობის  მიმართულებით გზის  ხილვადობას  ისე ამცირებს, რომ

აღნიშნულ გზის მონაკვეთზე ნებადართული მაქსიმალური სიჩქარით მოძრაობამ შეიძლება საფრთხე წარმოშვას.

Qf7f tb6`s9[mfoje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf?

*-ut;msr pvje ftktrnhj f[fkfys7`f Fvjgtlb eb tb9ie fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`tb

Fnhfvdfb F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje h7syn`

fo`ums.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  35ე  პუნქტის  თანახმად,  „მექანიკური

სატრანსპორტო  საშუალება“    ძრავიანი  (თვითმავალი)  სატრანსპორტო  საშუალება,  გარდა  ორბორბლიანი

ელექტროთვითმგორავისა,  მოპედისა და  მასთან  გათანაბრებული  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებისა,  აგრეთვე

სალიანდაგო სატრანსპორტო საშუალებისა.



ВОПРОС 35 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 36 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Qf7f tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn`> hef bfh,fy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfh,fypffkfr

f]`sy06fhhf fqfrshflumsk f=s «;`kfh,;mfhfn`b fb0fqhf»-=s b7jeg ]`f bfyshs9[mfoj?

Eb pn`e fabpbrfn` vf fbehbcnn` [f=s

by[fh0f0s9 f]`sy06fhhf y[sq b7fpfh

Eb f,hb f]`sy06fhhf=s fi`7`s b0f8svpfh

Eb ffv0fkf fn`skf bfkfufkfpfh> f[f f,hb

f]`sy06fhhf fpfr`fy9qfhfkf bimf6`uskje

f=]`fhf bf[svufr`f

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  66ე  პუნქტის  თანახმად,  საერთაშორისო

მოძრაობა  −  რომელიმე  სახელმწიფოს  ტერიტორიაზე  მყოფი  სატრანსპორტო  საშუალება  საერთაშორისო

მოძრაობაში  მყოფად  მიიჩნევა,  თუ  იგი:  ა)  ეკუთვნის  ფიზიკურ  ან  იურიდიულ  პირს,  რომელსაც  ჩვეულებრივი

საცხოვრებელი ადგილი ამ სახელმწიფოს გარეთ აქვს;  ბ) არ არის რეგისტრირებული ამ სახელმწიფოში;  გ) ამ

სახელმწიფოში შეტანილია დროებით, მაგრამ არაუმეტეს მისი კანონმდებლობით დადგენილი ვადისა. შენიშვნა:

სატრანსპორტო  საშუალებათა  შემადგენლობა  საერთაშორისო  მოძრაობაში  მყოფად  მიიჩნევა,  თუ  მასში

შემავალი თუნდაც ერთი სატრანსპორტო საშუალება აკმაყოფილებს ამ პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

“Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf” feg:

Fv8f=s tb0fqef vf eb f=s fb0fqhf bfpre>

fv8f=s feff9cshf hsv8fyufhf vf fblfhf

fv8fyufhfps bfp9[mfu`f0je> fhys7`fuf pvje

f[fh[`fuf

Fhys7`fufkf vf lf-f vxsrfkf bys7`j>

fv8f=s tb0fqef vf eb f=s fb0fqhf bfpre

f[fh[`fuf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  73ე  პუნქტის  თანახმად,  „სატრანსპორტო

საშუალება“  გზაზე მოძრავი ან გზაზე მოძრაობისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა, რომელიც ძრავას ან სხვა

ძალის მეშვეობით გადაადგილდება.



ВОПРОС 37 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 38 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf “fvfccf yfof” feg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf frfgfy ftrbgf;b>

fgfccf;bhw`tb> fblfhtb hslf

Bfh,je ffv0f fws9q`f[f=s> fblfhf p6`e

fnhfycgjhnn` [fh[`futb> ftrbgf;b>

fgfccf;bhw`tb hsrfgfy

Fblfhtb> ftrbgf;b> fgfccf;bhw`tb hskf

b0`e> tb,s0fys b7je fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

frfgfy> eb f]`ff bimf6`yfhuskjbn

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0ps;mef fpfefl

Fkshf f6`s/`/`fhf bfkqi`fys fv8f

f6`s/`/`fhf p[sk=bffef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fvfccf [`0fr

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე80  პუნქტის  თანახმად,  „სრული  მასა“  

ტვირთით,  მძღოლითა  და  მგზავრებით  შევსებული,  აღჭურვილ  მდგომარეობაში  მყოფი  სატრანსპორტო

საშუალების  მასა,  რომლის  ზღვარს  ადგენს  სატრანსპორტო  საშუალების  ქარხანადამამზადებელი.

სატრანსპორტო  საშუალებათა  შემადგენლობის  სრული  მასა  გამოიანგარიშება  მასში  შემავალი  სატრანსპორტო

საშუალებების სრულ მასათა ჯამით.

Fb7`ifhfn` w`f]`f pvje> 8-ufyrn`b fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fv8f=s tb9syuskje f[sh[fh0fkf

fb0fqhfn` ufyc b9[mfojeg:

Fb7`ifhfn` w`f]`f fhvfhf[mfkf b7je

fv8fcsh0f

Fb7`ifhfn` w`f]`f fh/mfhf[mfkf b7je

fv8fcsh0f

F,hb f,bkt0 f7ys tb`6s9[mfoje h7syn`

frums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, ორმხრივმოძრაობიან

გზაზე,  რომელსაც  აქვს  გამყოფი  ზოლი,  საპირისპირო  მიმართულების  მოძრაობის  მხარედ  ითვლება  გამყოფი

ზოლის მარცხნივ არსებული სავალი ნაწილი.



ВОПРОС 39 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 40 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fhys7`f8 fv8f ptb9ihje bptbksvrffpfh (fkfimwfhf> fcs> f]`syq`f vf tumsh0 f0fuskfpffimf6`f

bhs[7mfys)> bfhf e,fc> f9s;`fhf flshuf6`f s7fvpfh> eb ls7jeg ]`f b9[mfojeg:

B[flfv fv8f=s Fv8f [flf=s

Fdnjvfubcnhfkm bfimfi`fkje fv8f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  თუ  მძღოლი  ვერ

განსაზღვრავს  გზაზე  საფრის  არსებობას  (სიბნელის,  თოვლის,  ტალახის  გამო  ან  სხვა  მიზეზით)  და  არც

პრიორიტეტის ნიშნებია, ითვლება, რომ იგი მეორეხარისხოვან გზაზე იმყოფება.

Fv8f=s fv8fn` ecehf6`f yfpsuoj fb=rffhf bfn`e fvfimsyf b6`uskje ffv0fkfn`b fv8fn` lshuf

f]`fhf6`f fv8f f,hb fws9q`f[f=s f,;mff9ys b6`uskje flshuf f]`fhf6`f bhsimfi`fkfvpfh>

fhys7`f8 byfbuofhjeg:

F,;mff9ys b6`uskje fv8fn` lshuf

f]`fhf6`f

Fv8fn` ecehf6`f yfpsuoj fb=rffhf bfn`e

fvfimsyf b6`uskje ffv0fkfn`b fv8fn`

lshuf f]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, თუ გზაზე დროებით

გადასატან სადგარზე ან საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებულია საგზაო

ნიშანი  (შემდგომ − დროებითი  საგზაო ნიშანი), რომლის  მოთხოვნები  ეწინააღმდეგება  იმავე  გზის  მონაკვეთზე

სტაციონარულად  დაყენებული  საგზაო  ნიშნის  მოთხოვნებს,  მძღოლი  ვალდებულია  შეასრულოს  დროებითი

საგზაო ნიშნის მოთხოვნები.



ВОПРОС 41 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrkb> fdnj,ecb> fvfimsyf kfcb> fblfhfn` vfimsytb hshys7`fhf bkijbn fef8s vfwfhf:

Bu`f,pbfhf f0fuskfpffimf> ^sh0n`skf

fpfr`fy9qfhfkf b]`ff6`qje fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hshys7`fhfps b[sv9flje

fu`f,pbfhf f0fuskfpffimf

bfimfi`fkfpfhjeg

^sh0n`skf fpfr`fy9qfhfkf bimf6`uskje

fqfckf bf0`fimfpfhjeg bfimfi`fkje

frfntujhbf bfqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby> fhb fpby bffyrskfpfh vf

b9sh[pfh 7fkjv

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f]`fhf6`f

ptums yfpsuoj

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  54ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  ამ  მუხლით

განსაზღვრული კატეგორიის ან/და ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება აქვს მხოლოდ

იმ  პირს:  ა)  რომლის  ჯანმრთელობის  მდგომარეობაც  შეესაბამება  საქართველოს  კანონმდებლობით

განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალების მართვისათვის საჭირო ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებს;

ბ)  რომელსაც  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  მიენიჭა  შესაბამისი  კატეგორიის  ან/და

ქვეკატეგორიის  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  უფლება  და  ეს  უფლება  არ  არის  შეჩერებული,

ჩამორთმეული ან შეწყვეტილი (გაუქმებული).



ВОПРОС 42 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

F,fh0 flshuf67`f h7syn` hef bfh,fy flfu`je fhys7`f8 lps6`n`j fvfimsyf f9[mfn`b fim0f[mn`b

fufy6`f h=s bimf6`shuskfn`e?

III vfwfhf II vfwfhf

I vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე19 მუხლის პირველი პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

მძღოლი, ხოლო ამ კანონის მე18 მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში −
საწარმო ვალდებულია ამ პუნქტით განსაზღვრულ სატრანსპორტო საშუალებებზე დაამაგროს შემდეგი საცნობი

ნიშნები:  ზ)  „სმენადაქვეითებული  მძღოლი“  –  160  მმ  დიამეტრი¬ს  ყვითელი  წრე  შიგნით  ჩახაზული  40  მმ

დიამეტრის სამი შავი წრით, რომლებიც განლაგებულია წარმოსახვითი წვერით ქვევით მიმართული ტოლგვერდა

სამკუთხედის  კუთხეებში  −  მაგრდება  იმ  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალების  წინა  და  უკანა  მხარეს,

რომელსაც  მართავს  საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობისა  და  სოციალური  დაცვის  მინისტრისა  და

საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  მინისტრის  ერთობლივი  ბრძანებით  განსაზღვრული  სმენადაქვეითებული

მძღოლი.



ВОПРОС 43 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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ВОПРОС 44 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3
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Fimfwshrshf vf fimf7fv8f=s b[`vfhef f[`sz6`f hsvgsk fv8tbcsh0f=s tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf f9[mf brf]fpfh> fvfimsyf fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

F[`sz6`f hsvgsk hufhw fps fv8fcsh0f

bfyskfh hskijbn

F[`sz`6`f fv8fcsh0fi7f hbfchf fi`fh0f

s7fv> bp,fypfh eh0 fv8fcsh0f f0ofvw f=s

bffyuskfys fvfimsyf bfcffyof fp9ihf

hs[`0jeg

განმარტება:

თუ  გაზონზე  ან  ტროტუარზე  მყოფ  მოთამაშე  ბავშვებს  სატრანსპორტო  საშუალების  წინ  გზის  სავალ  ნაწილზე

გადმოუვარდათ  ბურთი,  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს,  რომ  ბავშვები  შეიძლება  გამოიქცნენ  გზის  სავალ

ნაწილზე ბურთის ასაღებად.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fimf7fv8f=s b[`vfhef f[`sz6`f bhpffbu`f[jpfh> fhys7`f8:

F[`sz6`f b[is8 hpsvim0r`f fb0fqhf

yfbuofhjeg> bim0fuskfys tb0fqef

fvfimsyf6`f lsh9sh[fufv[fhw fps

F,;msn` hlshuf 7fqfys tb9vsh7mfr`f

fb0fqhf yfbuofhjeg

Fkfchf bhvfzys> fvfimsyf ffyrskfhfps

ls[bfpfhjeg

განმარტება:

თუ  სატრანსპორტო  საშუალება  უახლოვდება  ტროტუარზე  მოთამაშე  ბავშვებს,  მძღოლმა  უნდა  შეანელოს

სიჩქარე და მზად იყოს დამუხრუჭებისთვის.



ВОПРОС 45 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3
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ВОПРОС 46 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvt[fybrfn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhfps lf-fo`s b0fhf b6`b0sveg:

Eb fkrjujkm> fh8simsuf vf f9cb[jnhjgbfn`

vf0`fimfh lfimys ls7fpfh vfwfhf

Eb bfimfi`fkje frfntujhbf bfqfyfr`f

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

bvfvpfh vf fpby ffyrskfpfh> bv[pfh vf

b9sh[pfh ^sh0n`skf fpfr`fy9qfhfkf

bimf6`shuskje fqfckf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  მე4  და  მე5  პუნქტების  თანახმად:  4.

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  იმ  პირისათვის,  რომელიც  იმყოფება

ალკოჰოლური,  ნარკოტიკული  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში.  5.  აკრძალულია

სატრანსპორტო საშუალების სამართავად გადაცემა იმ პირისათვის, რომელსაც არ აქვს შესაბამისი კატეგორიის

ან ქვეკატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლება ან ეს უფლება შეჩერებული, ჩამორთმეული ან

შეწყვეტილი (გაუქმებული) აქვს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

Fhys7`f8> bu`f,pbfhf f0fuskfpffimf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`fhfps b[sv9flje fu`f,pbfhf

f0fuskfpffimf bfimfi`fkfvpfh> eb fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhfps:

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 21ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  მძღოლს, რომლის

ჯანმრთელობის  მდგომარეობა  არ  შეესაბამება  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვისათვის  საჭირო

ჯანმრთელობის მდგომარეობის მოთხოვნებს, ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების მართვა.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9[mf fimf7feff hsv8f[scsh0f=s ps6`hf lee fimf7fef8 ltb0fqefpfh>

fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Ps6`hf lee fimf7fef8 bif[`0je tb9i

bu`ybujv bpffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fkfchf.

Ps6`hf lee fimf7fef8 bksv]fb b,ktb

bhsupfh is7fkj vfwfhf.

Ps6`hf lee fimf7fef8 f6`=s0hf fkifhf

ibw`vfze vfwfhf.

Tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f ptums.

განმარტება:

თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ ქვეითთა გადასასვლელზე გადაადგილდება მოხუცი ქვეით, მძღოლმა უნდა

გაითვალისწინოს  როგორც  ის,  რომ  მოხუცი  ქვეითი  შეიძლება  სათანადოდ  ვერ  აფასებდეს  მოახლოებული

სატრანსპორტო  საშუალების  სიჩქარეს,  ასევე  ის,  რომ  მოხუცი  ქვეითის  რეაქცია  უფრო  შენელებულია  და

შესაძლებელია მას მკვეთრად ჰქონდეს დაქვეითებული სმენა და მხედველობა.

Fh8simsuf bfime fhys7f8 bkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf bpi`fh0jb?

Bp,fypfh> fh8simsuf bfime fhys7`f8

f6`=s0hfps bf]f bhfw`fys ffv0f b0f[eg.

Bp,fypfh> fh8simsuf bfime fhys7`f8

bif[`0je tb9i bu`ybujv fv8f=s b7je

f0fuskfpffimf.

Fh8simsufkf fimhf bf[sk=bffetbn f,hb

f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje faf6njh6`f ptums

განმარტება:

ნარკოტიკული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში  მყოფი  მძღოლის  მიერ  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა

სიფრთხილის  შემცველია,  რადგან  ნარკოტიკული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში  მყოფი  მძღოლის  რეაქციის

დრო იზრდება, ასევე იგი ადეკვატურად ვერ აანალიზებს გზაზე არსებულ სიტუაციას.



ВОПРОС 49 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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Bfyskfimwje ffv0fps vf fkf9i,fhf fysw`umje> fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf fkfchf

bfyfkb[ef> bfhf bps f[flfhfn` qfrs fvfpfhjeg:

Fkf9i,fhfn` 0fuskfpffimf. Fv8f f,hb fws9q`f[f=s fv8fn` lshuf6`f

hskf b]`ff6`qje f]`fhf6`f.

B9skfys bffef f[sh[fh0f=s fb0fqhfn`

w`f]`f6`f h[s9[mfofhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f h7syn` frspfq`srums

bfp9[mfu`f0fn`sv

განმარტება:

დღეღამის  ბნელ  დროს  ან  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის

სიჩქარის შერჩევისას მძღოლმა გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭოს მხედველობის პირობებს.



თემა 2:

უწესივრობა და პირობები, რომელთა დროს

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების

ექსპლუატაცია
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bh[skqef fufp f=s fvf0`fimfh w`umf6`f tbq[jbn f[fh[`fhf hjeh:

Fnt[ybrfn` fufyf[mfkf tb6`i`je

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

F,skn`s ,pbf

Fncf pkfv f,skn`s Fnt[ybrfn` fufyf[mfkf tb6`i`je

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf> bfhf e,fc> f,skn`s

,pbtb> fncf pkfv f,skn`b

განმარტება:

სატრანსპორტო  საშუალების  გამონაბოლქ  აირებში  მავნე  ნივთიერებათა  შემადგენლობა  შემცირდება,  თუ

გამოყენებული  იქნება  ტექნიკურად  გამართული  სატრანსპორტო  საშუალება,  ასევე  ხარისხიანი  და

არაეთილირებული (ტყვიის მინარევების გარეშე) საწვავი.

Fefhlsyn` nhfycgjhn bfvfpfhjeg:

Fb,s0fimf fkf bfp9[mfu`f0je> tb6`shi`je

ffyrskfhfn` [fh[`fuf vfwfhf

Fr`shhf-fw`s[mxfhfn` fqfhuskf vfwfhf

Fb,s0fimf fkf bfp9[mfu`f0je> tb6`shi`je

fyrskfhfn` [fh[`futb fr`shhf-

fw`s[mxfhfn` fqfhusktb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  საჭაპანო

ტრანსპორტს  უნდა  ჰქონდეს  კონსტრუქციით  გათვალისწინებული  გამართული  სადგომი  სამუხრუჭო

მოწყობილობა  და  დაგორების  საწინააღმდეგო  საყრდენები,  აგრეთვე  ამ  კანონით  დადგენილი  წესით  იგი

აღჭურვილი უნდა იქნეს სინათლეებით.



ВОПРОС 52 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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Bfyskfimwje> fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffbu`fn`b [fhfn`b fhkfifuf6`f ffv0frfkf

b9[fc0f[fpfh> fhys7`f8 fpby bvfv:

B9cf,fhfn`sv fhkfifhf bf[ms7fv fv8f=s

fb0fqhf

Bfh,fypffkfr fv8f=s fb0fqhf> eb f=s

b9cf,fhfn`sv fhkfifhf f7fpffhf

bf[ms9isvr`f

B9cf,fhfn`sv fhkfifhf bf[ms7je> 8-

ufyrn`b fb0fqhf pvje fv8f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე21ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლს

ეკრძალება  მოძრაობა  მუშა  სამუხრუჭო  სისტემის,  საჭის  მექანიზმის,  სატრანსპორტო  საშუალებათა

შემადგენლობაში  მისაბმელი  მოწყობილობის  გაუმართაობისას,  აგრეთვე  დღეღამის  ბნელ  დროს

ერთდროულად  მწყობრიდან  გამოსული  (ჩამქრალი)  ახლო  და  შორი  განათების  ფარებით  (ან  მათი

არარსებობისას) ან/და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება

ან  არასაკმარისი  ხილვადობაა.  მძღოლის  მხარეს  არსებული  მინასაწმენდის  უმოქმედობისას  აკრძალულია

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა ნისლის, წვიმისა და თოვის დროს.
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Fys7`fhf bfkf[`e fimf7feff hu`s9 fv8fcsh0f bfyskfh 7fkjvf?

B7fkjbn> f[f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bpktb0fqef f[sh[fh0fkf> fh/mfhf[mn`b

fufyfkf> w`f]`fr f=s 9im8sr bhtb]fvr`f

B7fkjbn> f[f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bpktb0fqef f[sh[fh0f bf9syuskfys>

w`f]`fr f=s 8s\mf bhtb]fvr`f

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  თუ

გზის სავალი ნაწილის კიდესთან არსებობს ქვეითთა მოძრაობისთვის გამოსადეგი ქვეითთა ბილიკი, ტროტუარი

ან გზისპირი, ქვეითმა უნდა გამოიყენოს იგი, თუმცა უნდა დაიცვას სიფრთხილის აუცილებელი ზომები. ქვეითთა

ჯგუფებს,  რომლებიც  ორგანიზებულად  გადაადგილდებიან  ან  მსვლელობით  მიდიან,  შეუძლიათ  იარონ  გზის

სავალ ნაწილზე;  ამასთანავე,  გზის  სავალ ნაწილზე  მათი  მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ სატრანსპორტო

საშუალების მოძრაობის მიმართულებით, მარჯვენა მხარეს, რიგში არაუმეტეს ოთხი კაცისა. ქვეითთა ჯგუფს წინ

და  უკან,  მარცხენა  მხარეს  უნდა  მიჰყვებოდნენ  გამცი¬ლებ¬ლები  წითელი  ალმებით,  ხოლო დღეღამის  ბნელ

დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში – ჩართული ფარნებით (წინ – თეთრით, უკან – წითლით).

Fimf7fef8> fv8fcsh0f lfyf[scef> bffyuskfp fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9[mfn`b fufyf7syn` fbfchf fpby

bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg> ffbu`f ef]f fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf is7fv fu`hf ufys ls7fpfh

Fpby bvjeg ufyrkfn`b fb0fqhf pvje fv8f=s

vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე24 მუხლის მე9 პუნქტის თანახმად, გზის სავალ ნაწილზე

გადასვლისას  ქვეითი  არ  უნდა  გამოვიდეს  გაჩერებული  სატრანსპორტო  საშუალების  ან  ხილვადობის

შემზღუდველი  სხვა  დაბრკოლების  წინა  მხრიდან,  ვიდრე  არ  დარწმუნდება  მოახლოებული  სატრანსპორტო

საშუალების არარსებობაში.
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Feff bf[mysv[j f0s9f=s> 8-ufyrn`b fb0fqhf pvje> fb7`ifhfn` w`f]`tb fimf7fv8tb bf[ms7fv

fv8f=s> yfgskf fvjnjwbrk bv8fyspuj f[f=s ltb0fqhjeg:

Fv8fcsh0f fh/mfhf[mn`b fufyfkf Fv8fcsh0f fhvfhf[mn`b fufyfkf

Bfh,fypffkfr fb0fqhfn` w`f]`fkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  დაუსახლებელ

პუნქტში,  იმ  ორმხრივმოძრაობიან  გზაზე,  რომელსაც  არ  აქვს  გამყოფი  ზოლი  და  ტროტუარი,  ქვეითმა  უნდა

დაიკავოს მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულა, ხოლო მისი არარსებობის ან

გამოყენების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში  −  გზის  სავალი  ნაწილის  მარცხენა  მხარე  და  გადაადგილდეს

მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგოდ (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოცემულ სიტუაციაში გზის სავალი

ნაწილის  მარჯვენა  მხარეს  მოძრაობის  მიმართულებით  გადაადგილება  უფრო  უსაფრთხოა),  მაგრამ

ველოსიპედის,  მოპედის  ან  მოტოციკლის  ხელით  გადამყვანმა,  აგრეთვე  სავარძელეტლით  მოძრავმა

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირმა  გადაადგილების  მიზნით  უნდა  დაიკავონ  გზის  სავალი  ნაწილის

მარჯვენა მხარე.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 frf0hfy /`/`f pvje fv8f f=s6` f=s lffyusktbn. Eb> fkf9i,fhf w`umfpfh>

f[si`fhfn` fhkfifuf6`f bf=tbvrsh fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbujv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  დაბინდებიდან

გათენებამდე,  აგრეთვე  ნებისმიერი  სხვა  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  გზაზე  გაჩერების  ან  დგომის

დროს  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალება  და  მისი  მისაბმელი  აღნიშნული  უნდა  იყოს  წინა  და  უკანა

საგაბარიტო  სინათლეებით.  ამავე  მუხლის  მე11  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ  მუხლის  მე9  და  მე10

პუნქტებით დადგენილ მოთხოვნათა მიუხედავად, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება შეიძლება გაჩერდეს ან

იმყოფებოდეს  სადგომზე  ნებისმიერი  გარე  სანათი  ხელსაწყოს  ჩაურთველად:  ბ)  სავალი  ნაწილის და  მკვრივი

საფარის მქონე გვერდულებს მიღმა.
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F[si`fhfn` fhkfifuf6`f 9[fc0fpfh> bfyskfimwje ffv0fps fvfimsyf fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf

fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დღეღამის ბნელ

დროს,  აგრეთვე  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში  მოძრავ  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე,

აგრეთვე  მოპედზე  ჩართული  უნდა  იყოს  ახლო  ან  შორი  განათების  ფარა/ფარები  და  უკანა  საგაბარიტო

სინათლეები.  ამავე  კანონის  21ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად  მძღოლს  ეკრძალება  მოძრაობა  მუშა

სამუხრუჭო  სისტემის,  საჭის  მექანიზმის,  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შემადგენლობაში  მისაბმელი

მოწყობილობის  გაუმართაობისას,  აგრეთვე  დღეღამის  ბნელ  დროს  ერთდროულად  მწყობრიდან  გამოსული

(ჩამქრალი)  ახლო  და  შორი  განათების  ფარებით  (ან  მათი  არარსებობისას)  ან/და  უკანა  საგაბარიტო

სინათლეებით იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება ან არასაკმარისი ხილვადობაა.
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Fkf9i,fhf fysw`umje ffv0fps> fvfimsyf fhys7`f8> fl`f[mfkfn`b fhkfifhf6`f bf=tbvrr`f>

fcf[mf=s bfh,je f0s9f=s lffyuskfpfh> fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbujv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  დაბინდებიდან

გათენებამდე,  აგრეთვე  ნებისმიერი  სხვა  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  გზაზე  გაჩერების  ან  დგომის

დროს  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალება  და  მისი  მისაბმელი  აღნიშნული  უნდა  იყოს  წინა  და  უკანა

საგაბარიტო  სინათლეებით.  ამავე  მუხლის  მე11  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ  მუხლის  მე9  და  მე10

პუნქტებით დადგენილ მოთხოვნათა მიუხედავად, მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება შეიძლება გაჩერდეს ან

იმყოფებოდეს  სადგომზე  ნებისმიერი  გარე  სანათი  ხელსაწყოს  ჩაურთველად:  ბ)  სავალი  ნაწილის და  მკვრივი

საფარის მქონე გვერდულებს მიღმა.
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Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh`[fufkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvfv:

F,;msn` fhlshuf fec fvefpfh Bfyskfimwje ffv0fps ffv0frkff bhw`fpfh

ffbu`f> bfhf e,fc> [fhf bpshkfij

fhkfifuf6`f (vf eh0 hslf)> vf fim0f[mn`b

f[si`fhfn` fhkfifuf6`f> vf fkf9i,fhf

w`umf[fh

Fcfhrmfhsw6mfuf6`f bimf6`uskje fht;bvkf

fec hsvefpfh

Fxfhf fcbcntvf futhvtnbhhf tbkfufpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21ე მუხლის მე13 პუნქტის თანახმად, მძღოლს ეკრძალება

მოძრაობა  მუშა  სამუხრუჭო  სისტემის,  საჭის  მექანიზმის,  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შემადგენლობაში

მისაბმელი  მოწყობილობის  გაუმართაობისას,  აგრეთვე  დღეღამის  ბნელ  დროს  ერთდროულად  მწყობრიდან

გამოსული (ჩამქრალი) ახლო და შორი განათების ფარებით (ან მათი არარსებობისას) ან/და უკანა საგაბარიტო

სინათლეებით იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება ან არასაკმარისი ხილვადობაა. მძღოლის

მხარეს არსებული მინასაწმენდის უმოქმედობისას აკრძალულია მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა

ნისლის, წვიმისა და თოვის დროს.

Fut;m flehf vf fv8fyufhfps ppby b7je fblfhf fnhfycgjhnn` [fh[`fhf fvjltkm bfimfi`fkfvpfh fhb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[fh[`fhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  ექსპლუატაცია, თუ  საბურავი  ზომით  ან დასაშვები დატვირთვით  არ

შეესაბამება სატრანსპორტო საშუალების მოდელს.



ВОПРОС 61 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 62 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bhpsimf6`shuskje fnt[ybrfn` f]`fhf6`f byhs6`sh9iys> qf7f

tb6`s9[mfoje ffyrskfhfn` cbcntvf fb6`i`fvpffhf f[r6`f h7syn` hef bfh,fy b6`b0sve?

Fublhfdkbrfn` ffyrskfuf f7syn` f,ffofn`s

fkqhf vfwfhf

Fgytdvfnbrfn` vf fgytdvjublhfdkbrfn`

ffyrskfufn` fw]f fvjyjvtnh6`f

hs9[fc0f[fhf vfwfhf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr fb6`i`fvpffhf

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3  იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე4 მუხლის

მე9  და  მე17  პუნქტების  თანახმად:  9.  სამუხრუჭო  სისტემების  სასიგნალო  და  საკონტროლო  სისტემა,

პნევმატიკური  და  პნევმოჰიდრავლიკური  სამუხრუჭო  ამძრავის  მანომეტრები,  სადგომი  სამუხრუჭო  სისტემის

მართვის  ორგანოს  ფიქსაციის  მოწყობილობა  უნდა  იყოს  გამართული.  17.  დაუშვებელია  სამუხრუჭო

სარქველების  (სარედუქციო  სარქველები  და  რეგულატორები)  დაზიანება,  ჰაერის  ზედმეტი  გადინება,

კომპრესორიდან ზედმეტი ზეთის გადინება, არასაიმედო მონტაჟი, ჰიდრავლიკური მუხრუჭიდან სითხის გადინება.

Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[fh[`fhf fpby bvjevf> eb fl`f[mfkfn`b fhkfifuf6`f h[s9[mfofhtb>

hs[rb> hecehfn` ht;bvb fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb,s0fimf bfimfi`fkfvpfh?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3  იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე7 მუხლის

მე3  პუნქტის თანახმად, დასაშვებია  წარმოებიდან  მოხსნილ ავტოსატრანსპორტო საშუალებეებზე  სხვა  მარკისა

და  მოდელების  ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  გარე  მაშუქი  ხელსაწყოების  დაყენება.  გარე  მაშუქი

ხელსაწყოების რაოდენობა,  ტიპი,  განთავსება და  მუშაობის რეჟიმი  უნდა  შეესაბამებოდეს ავტოსატრანსპორტო

საშუალების კონსტრუქციის მიმართ დადგენილ მოთხოვნებს.
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Qf7f tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[fh[`fhf bfy,f7fvkj?

F,typbyb flbptkb hskf fec pef fhys7`fuf

fxfhfn` cbcntvf f,skn`s fyfwoffef vfwfhf

Fufp fw`sy[f6`f hjeim0hfn` cbcntvf

ftktvtyn6`f htbl]`fkfuf f,skn`s fyfwoffef

vfwfhf

Ffv0f - ffv0fkfn`b fu`f0fhfps ps=]`fhf

bfc[mje fufp,fkkjy6`f h[fh[`fhf vfwfhffy

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf ffy

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3  იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე9 მუხლის

მე18 და 21ე პუნქტების თანახმად: 18. დაუშვებელია ბენზინის და დიზელის ძრავების კვების სისტემაში საწვავის

ჟონვა. 21. აირბალონიანი ასსების კვების სისტემა  უნდა  იყოს ჰერმეტული. დაუშვებელია აირბალონიან ასსზე

ისეთი  ბალონების  გამოყენება,  რომელთაც  გასული  აქვთ  პერიოდული  შემოწმების  ვადა.  ამავე  რეგლამენტის

მე14  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  დაუშვებელია  გაჟონვა  ნამწვი  აირების  გამონაბოლქვის  სისიტემის

ელემენტების  შეერთებებში,  ხოლო  კატალიზური  კონვერტორებით  აღჭურვილ  ასსებზე  დაუშვებელია  ნამწვი

აირების ატმოსფეროში გამოყოფა კატალიზური კონვერტორების გვერდის ავლით.
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Fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bhpsimf6`shuskje fnt[ybrfn` f]`fhf6`f byhs6`sh9iys> qf7f

tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[fh[`fhf fys7fvkj?

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb,s0fimf fkf

bfp9[mfu`f0je> fim0f[mn`b fkf9i,fhf

fcfhrmf s7fvpfh

F,;msn` fhlshuf fec fvefpfh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr fb6`i`fvpffhf fys7je

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3 იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე10 მუხლის

პირველი  პუნქტის  თანახმად,  ავტოსატრანსპორტო  საშუალების  ხმოვანი  სასიგნალე  მოწყობილობა  უნდა  იყოს

გამართულ  მდგომარეობაში.  ამავე  რეგლამენტის  მე13  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ზ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალება  აღჭურვილი  უნდა  იყოს  კომპლექტაციის  შემდეგი  ელემენტებით:  ზ)  უკანა

ხედვის სარკეებით.

F8ifn` cfhrmf=s> fhys7`f8 bufyf[mfkf> fcfhrmfhsw6mfuf fec f[mfef f0s9f=s fimfhf vf fi`snf6`f

b7fpfh 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3  იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე6 მუხლის

მე4  პუნქტის  თანახმად,  დასაშვებია  საქარე  მინის  ზედა  ნაწილში  გამჭვირვალე  ფერადი  აფსკის  დამაგრება

სიგანით არა უმეტეს 140 მმ, ხოლო კატეგორიების ასსზე – სიგანით, რომელიც არ აჭარბებს საქარე მინის ზედა

ნაწილსა და მისი მინასაწმენდით გაწმენდის ზედა ზონის ზღვარს შორის მანძილს. დაუშვებელია საქარე მინაზე,

მძღოლის მხარეს, მინმწმენდის მოქმედების არეში, ბზარებისა და ლაქების არსებობა.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fut;m[fh9f6`f h=s f]fbh f6`s/`/`fhf kf7`spfh> eb bf[sk=bffh fkijbn:

F,skn`s f[fh\m fp]fhf vfwfhf. F9c7s fec fhehf feflf8[fhf vfwfhf.

Fut;m[fh9f6`f hshiw`fhf vfwfhf. F,skn`s f[fh\m fp]fhf> bfhf e,fc> f9c7s

fec fhehf feflf8[fhtb fut;m[fh9f6`f

hshiw`fhtb.

განმარტება:

სატრანსპორტო  საშუალების  საბურავებში  აირის  დაბალმა  წნევამ  შეიძლება  გამოიწვიოს  როგორც  საწვავის

ხარჯის მატება, ასევე საჭის მართვის გაძნელება და საბურავების გადახურება.



თემა 3:

მაფრთხილებელი ნიშნები



ВОПРОС 67 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` feff f[mysv[j f0s9 f=s> fb[fv8f fv8frsufn`

[scsh0fyof 15%-3%% vtnhfr is,;mje> fv8f fhvfhf[mn`b fufyf=s bhuskfn`eb?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  1.1,  1.2  და  1.41  1.46  პუნქტების

თანახმად, საგზაო ნიშანი: 1.1. „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი“ − იძლევა გაფრთხილებას რკინიგზის

შლაგბაუმიან გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე. 1.2.  „რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელი“−იძლევა

გაფრთხილებას  რკინიგზის  უშლაგბაუმო  გადასასვლელთან  მიახლოების  თაობაზე.  1.4.1–1.4.6.  „რკინიგზის

გადასასვლელთან  მიახლოება“  −  დამატებით  აფრთხილებს  მძღოლს  დაუსახლებელ  პუნქტში  რკინიგზის

გადასასვლელთან  მიახლოების  თაობაზე.  ამავე დანართის  პირველი  თავის  შენიშვნის  „ა“  და  „ვ“  ქვეპუნქტების

თანახმად:  ა)  ნიშნები  1.1,  1.2,  1.5–1.34  ნიშნები  დაუსახლებელ  პუნქტში  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის

დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე,  დასახლებულ  პუნქტში  –  50–100  მეტრ  მანძილზე.  აუცილებლობისას

ნიშნები  იდგმება  სხვა  მანძილზედაც,  რომელიც  მითითებულია  8.1.1  დაფაზე;  ვ)  ნიშნები  1.4.1−1.4.3  ნიშნები
იდგმება  გზის  მარჯვენა  მხარეს,  ხოლო  1.4.4−1.4.6  ნიშნები −  გზის  მარცხენა  მხარეს.  1.4.1  და  1.4.4  ნიშნები

იდგმება  მოძრაობის  მიმართულებით  ძირითად  და  განმეორებით  1.1  ან  1.2  ნიშანთან  ერთად,  1.4.3  და1.4.6

ნიშნები − მოძრაობის მიმართულებით განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშანთან ერთად, ხოლო 1.4.2 და 1.4.5 ნიშნები

− დამოუკიდებლად, თანაბარ დაშორებაზე ძირითად და განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშანს შორის.



ВОПРОС 68 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fhlshhfn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy «Fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf»?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, „ავარიული გაჩერების

ნიშანი“  არის  ტოლგვერდა  სამკუთხედის  ფორმის  დაფა  არანაკლებ  0,4  მეტრი  სიგრძის  გვერდებითა  და

არანაკლებ 0,05 მეტრი სიგანის წითელი არშიით. ამ სამკუთხედის შუა ნაწილი შეიძლება ღრუ იყოს ან ღია ფერის

საღებავით შეიღებოს. წითელი არშია შუქს არ უნდა ატარებდეს ან უნდა ჰქონდეს შუქამრეკლი თვისების მქონე

ზოლი. დაფა ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ შეიძლებოდეს იყოს მისი ვერტიკალურ მდგომარეობაში მდგრად

დაყენება.



ВОПРОС 69 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8frsuf pvje f[scsh0f fpffbu`f[fhf bfprys fu`-fyqfhf

]fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.1  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.1  „რკინიგზის  შლაგბაუმიანი  გადასასვლელი”    იძლევა

გაფრთხილებას რკინიგზის შლაგბაუმიან გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე.



ВОПРОС 70 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy feff9cshf bf[mysv[j f0s9 f=s tb0f6`lshuskj?

Ib IIb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

Hspsyn`ums IIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) შენიშვნის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად 1.1 „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი” და 1.10 „სანაპიროზე

გასასვლელი”  ნიშნები  მეორდება  დაუსახლებულ  პუნქტში.  მეორე  ნიშანი  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის

დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.



ВОПРОС 71 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fy[fh0f0s9 f=s tb0f6`lshuskj?

Ib IIb vfwfhf Hspsyn`ums

IIb IIIb vfwfhf Ib IIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად 1.23  „ქვეითთა  გადასასვლელი“, 1.24  „ბავშვები“  და 1.26  „საგზაო

სამუშაოები“ ნიშნები მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, ხოლო 1.24 და 1.26 ნიშნები − დასახლებულ პუნქტშიც.

მეორე ნიშანი იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.



ВОПРОС 72 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f b6`shuskfn`eg:

Fb[fv8f f[scsh0fyof 1%% – 12% vtnhf
bis,;mje

Fb[fv8f f[scsh0fyof 15% vtnhf tbqfvr`f

bis,;mje

Fv[fv8f f[scsh0f f9[mf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) შენიშვნის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად 1.3.1 „ერთლიანდაგიანი რკინიგზა“ და 1.3.2 „მრავალლიანდაგიანი

რკინიგზა“ ნიშნები იდგმება უშუალოდ რკინიგზის გადასასვლელის წინ.



ВОПРОС 73 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy 8,f vf tb]fys fhtkmc6`f pvje fb[fv8f fv8frsuf pvfv

f[scsh0f fpffbu`f[fhf bfprys fu`-fyqfhf 7fpqj?

Ib IIb vfwfhf Hspsyn`ums

IIb IIIb vfwfhf IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  პირველი  თავის  მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.3.2  პუნქტის საგზაო ნიშანი 1.3.2.  „მრავალლიანდაგიანი რკინიგზა“−იძლევა გაფრთხილებას ორი ან

ორზე მეტი ლიანდაგის მქონე რკინიგზის უშლაგბაუმო გადასასვლელთან მიახლოების თაობაზე.



ВОПРОС 74 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f fy[fh0f0s9 f=s> bi`fh0je fws9q`f[f fkfufv0fyof b6`shuskfn`eg:

50-100 vtnhfr bis,;mje 100-150 vtnhfr bis,;mje

150-300 vtnhfr bis,;mje

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად  1.1,  1.2,  1.5–1.34  ნიშნები  დაუსახლებელ  პუნქტში  იდგმება

სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე,  დასახლებულ  პუნქტში  –  50–100  მეტრ

მანძილზე. აუცილებლობისას ნიშნები იდგმება სხვა მანძილზედაც, რომელიც მითითებულია 8.1.1 დაფაზე.



ВОПРОС 75 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f feff99cshf bf[mysv[j f0s9 f=s tb0flshuskjbn bi`fh0je fws9q`f[f

fkfufv0fyof bis,;mje:

150 vtnhfr tbqsvr`f 100 vtnhfr tbqsvr`f

50 vtnhfr tbqsvr`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  1.1  „რკინიგზის  შლაგბაუმიანი  გადასასვლელი”,  1.2  „რკინიგზის

უშლაგბაუმო  გადასასვლელი”,  1.10  „გასახსნელი  ხიდი”,  1.11  „სანაპიროზე  გასასვლელი”,  1.23  „ქვეითთა

გადასასვლელი”, 1.24 „ბავშვები” და 1.26 „საგზაო სამუშაოები” ნიშნები მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, ხოლო

1.24  და  1.26  ნიშნები    დასახლებულ  პუნქტშიც.  მეორე  ნიშანი  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისიდან

არანაკლებ 50 მეტრის მანძილზე.



ВОПРОС 76 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f> #. 1. 1. (fj,btrn f7syof f,;mfpffhf) f/`s flf> fv8fcsh0f=s> ffv0frmf=kf

fecehf6`f hsyfuofhffy b6`shuskfn`eg fecehf6`f bf[msv8f9scef f0s9f7syn`:

30 vtnhfr bis,;mje 10-15 vtnhfr bis,;mje

50 vtnhfr bis,;mje

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  1.26  „საგზაო  სამუშაოები”  ნიშანი  სავალ  ნაწილზე  ხანმოკლე

სამუშაოს ჩატარებისას იდგმება სამუშაოს ჩატარების ადგილიდან 10−15 მეტრ მანძილზე, 8.1.1 დაფის გარეშე.



ВОПРОС 77 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` hef bfh,fy feff9cshf bf[mysv[j f0s9f=s>

fb[fv8f fv8fhrsuf pvje f[scsh0fyof 15% - 3%% vtnhfr bis,;mje> fv8f fh/mfhf[mn`b fufyfkf

bhuskfn`e?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „ა“,  „ბ“ და  „ვ“  ქვეპუნქტების თანახმად: ა) 1.1  „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი” და

1.2  „რკინიგზის  უშლაგბაუმო  გადასასვლელი”  ნიშნები  დაუსახლებელ  პუნქტში  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის

დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე,  ბ)  1.1  „რკინიგზის  შლაგბაუმიანი  გადასასვლელი”,  1.2  „რკინიგზის

უშლაგბაუმო  გადასასვლელი”,  1.10  „გასახსნელი  ხიდი”,  1.11  „სანაპიროზე  გასასვლელი”,  1.23  „ქვეითთა

გადასასვლელი”, 1.24 „ბავშვები” და 1.26 „საგზაო სამუშაოები” ნიშნები მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, ხოლო

1.24  და  1.26  ნიშნები    დასახლებულ  პუნქტშიც.  მეორე  ნიშანი  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისიდან

არანაკლებ 50 მეტრის მანძილზე. ვ) 1.4.11.4.3„რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” ნიშნები იდგმება გზის

მარჯვენა მხარეს, ხოლო 1.4.41.4.6 „რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” ნიშნები  მარცხენა მხარეს. 1.4.1

და 1.4.4 ნიშნები იდგმება მოძრაობის მიმართულებით ძირითად და დუბლირებულ 1.1 ან 1.2 ნიშნებთან ერთად.

ნიშნები 1.4.3 და 1.4.6 იდგმება მოძრაობის მიმართულებით განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშნებთან, ხოლო ნიშნები

1.4.2 და 1.4.5  დამოუკიდებლად, თანაბარ დაშორებაზე ძირითად და განმეორებითი 1.1 ან 1.2 ნიშნებს შორის.



ВОПРОС 78 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8fn` lshufkf (5.19.1 vf 5.19.2) vf fv8fn` fpu`f0fkf

(1.14.1-1.14.3) fimf7feff h[scsh0f fpffbu`f[fhf bfprys fu`-fyqfhf ]fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.23 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.23 „ქვეითთა გადასასვლელი”  იძლევა გაფრთხილებას 5.19.1

და  5.19.2  ნიშნებით  ან/და  1.14.1–1.14.3  მონიშვნებით  აღნიშნულ  ქვეითთა  გადასასვლელთან  მიახლოების

თაობაზე.



ВОПРОС 79 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8fcsh0f=s f[`szn`s ec]`fh0f f7fpffhf bfprys fu`-

fyqfhf ]fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.24  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.24  „ბავშვები”    იძლევა  გაფრთხილებას  გზის  მონაკვეთთან

საბავშვო  დაწესებულების  არსებობის  თაობაზე,  საიდანაც  დიდია  ბავშვების  სავალ  ნაწილზე  გამოჩენის

ალბათობა.



ВОПРОС 80 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fecehf6`f bf[msv8f9scef fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.26 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.26 „საგზაო სამუშაოები”  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის

ფარგლებში სამუშაოები მიმდინარეობს.



ВОПРОС 81 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fc[sc> flumsk=s,ufhf vf f[f]`=s,ufhf7syn` psv8fcsh0f

b[mxfv fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.29 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.29 „ქვის ცვენა”  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის სავალი

ნაწილი არ არის დაცული ზვავისაგან, მეწყერისაგან ან ქვების ცვენისაგან.



ВОПРОС 82 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f]fbhgkfy6`tb fq`b9hsuf6`tb bkf7`ys bf[ms9shef

f]fbhgkfyn`fh0f bfdcys bwj fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.31 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.31 „დაბლამფრენი თვითმფრინავები”  აეროდრომთან ახლოს

გამავალი გზის მონაკვეთი, რომელზედაც თვითმფრინავები ან ვერტმფრენები დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავენ.



ВОПРОС 83 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy ffv0fkf bhre fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.33  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.33  „ხერგილი“    აღნიშნავს  გზის  მონაკვეთს,  რომელიც

დროებით ჩახერგილია.



ВОПРОС 84 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy tumsh0 fu`-fyqfhfn` lshuf6`f hskf bfp9[mfu`f0fv

fi`fh0f6`f w`shqsh bf[ms7fkj fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.34  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.34  „სხვა  საფრთხეები”    გზის  მონაკვეთი,  რომელზედაც

შეიძლება წარმოიშვას ისეთი საფრთხე, რომელიც არ არის განსაზღვრული სხვა მაფრთხილებელი ნიშნებით.



ВОПРОС 85 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy "T" fajhvf pvje fv8tb[scsh0f=s vf fv8f6`f

htblsqhf=s fb0fqhf f[sh[fh0tb> vf fv8fn` ecehf6`f bf[msv8f9scef f0s9f=s – bfr`ifys bwj fv8f
f[sh[fh0tb ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.36.1  და  1.36.2  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშნები  1.36.1  და  1.36.2  „მოხვევის  მიმართულება”  

მიუთითებს "T"სებურ გზაჯვარედინზე ან გზების განშტოებაზე მოძრაობის მიმართულებას (მარჯვნივ და მარცხნივ),

ან საგზაო სამუშაოების მიმდინარეობის ადგილის შემოვლის შესაბამის მიმართულებას.



ВОПРОС 86 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy tb=rffv fv8tb[scsh0f f[schf ffy fhys7`f8 f9s;`fhf

bp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.1

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.1  „მთავარი  გზა”    გზა,  რომელზე  მოძრავ  მძღოლსაც  ენიჭება

არარეგულირებული  გზაჯვარედინის  გავლის  უპირატესობა.  ნიშანი  იდგმება  გზის  დასაწყისში  და  მეორდება

უშუალოდ ყოველი გზაჯვარედინის წინ. 2.1  ნიშანი 8.13 დაფით დასახლებულ პუნქტში იდგმება გზაჯვარედინის

წინ, რომელზედაც მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, დაუსახლებელ პუნქტში − წინასწარ გზაჯვარედინამდე

150−300 მეტრ მანძილზე და გზაჯვარედინის წინ.



ВОПРОС 87 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 88 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fut;m6`f pqje fimfqf6`f> fut;m6`f pqje f/`s> f[fkfys7`f> f\mfyf[ vf f,fh0 bhtb9ie f[fh[`fuf6`f

p[s bfpsh[`j fimf7fef8 fi`fh0f b0fbhuskfh 7fkjv:

Frhtckj-rfkbfcrfkf vf imfgskf fimf7fv8f

bfye feff9cshf

Frhtckj-rfkbfcrfkf vf imfgskf fimf7feff

hsv8f[`fc0f bfye feff9cshf

Frhtckj-rfkbfcrfkf vf imfgskf

fimf7fv8f> bfhf e,fc> fimf7feff

hsv8f[`fc0f bfye feff9cshf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, ქვეითმა, რომელიც

სარგებლობს გორგოლაჭებით, გორგოლაჭებიანი დაფით, თვითმგორავით, ციგით ან სხვა მსგავსი საშუალებით,

არ  უნდა  შეუქმნას  საფრთხე  ტროტუარზე  ან  ქვეითთა  ბილიკზე  სავარძელეტლით  მოძრავ  ადამიანებს  ან

ქვეითებს.

Fv8f=s fefhlsyn` nhfycgjhnkf fb0fqhf 7fkjbn:

Fv8fcsh0f fufy ptums htb]f bfpffbu`j

f0s9f=s> vf yflfflf (fimf7feff

bh9sh[fufvpfh)> hbflr fkf tbim0fhuskfys>

fb0fqhf f[sh[fhf bfimfi`fkfys

Fv8fcsh0f=s fvfimsyf6`f htb0fqhf

bf9syuskfys

Fefhlsy[mxf bf[mb0f[e fv8f fws9q`f[f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე  მოძრავი

პირუტყვის,  აგრეთვე  საჭაპანო  ტრანსპორტის  მართვა  უნდა  განხორციელდეს  სავალი  ნაწილის  კიდესთან

ყველაზე  ახლო  მანძილზე  ან  გვერდულაზე  (თუ  ეს  არ  აბრკოლებს  ქვეითს)  ერთრიგად,  მოძრაობის

მიმართულებით.



თემა 4:

პრიორიტეტის ნიშნები



ВОПРОС 89 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

Tb=rffv fv8fcsh0f f[schf ffy fhys7`f8

f9s;`fhf bf[mbvje fv8f bfpu`fyf0jbn

Bi`fh0je fblfhf bv8fyspuj fvfimsyf6`f

htb0fqhf b6`b0svyfn`etbn

Tb0fqef fhys7`f8> tb8q`fys bwj fv8f b6`e

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fv8f f0fhf

bf[mbf[`0je fv8f ]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.1

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.1  „მთავარი  გზა”    გზა,  რომელზე  მოძრავ  მძღოლსაც  ენიჭება

არარეგულირებული  გზაჯვარედინის  გავლის  უპირატესობა.  ნიშანი  იდგმება  გზის  დასაწყისში  და  მეორდება

უშუალოდ ყოველი გზაჯვარედინის წინ. 2.1  ნიშანი 8.13 დაფით დასახლებულ პუნქტში იდგმება გზაჯვარედინის

წინ, რომელზედაც მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, დაუსახლებელ პუნქტში − წინასწარ გზაჯვარედინამდე

150−300 მეტრ მანძილზე და გზაჯვარედინის წინ.



ВОПРОС 90 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy> fv8f f[flfhfn` cnfnec fw`sohf bf[mfyn`fkfuj fws9q`f[f

fyq`fv0f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.2

პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშანი 2.2 „მთავარი გზის დასასრული”  გზის იმ მონაკვეთის ბოლო, საიდანაც იგი

კარგავს  მთავარი  გზის  სტატუსს.  თუ  მთავარი  გზა  იმ  გზის  გადაკვეთის  წინმთავრდება,  რომელზედაც

დაწესებულია  მოცემული  გზაჯვარედინის  გავლის  უპირატესობა,  2.2  ნიშანს  დაუსახლებელ  პუნქტში  დგამენ

წინასწარ 2.4 ნიშანთან ერთად, დასახლებულ პუნქტში − გზაჯვარედინიდან 25 მეტრ მანძილზე ან/და 2.3 ან 2.4

ნიშანთან ერთად. ნიშანი შეიძლება დაიდგას სხვა, 8.1.1 დაფაზე მითითებულ მანძილზედაც.



ВОПРОС 91 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bfpu`fyf0jbn:

Tb0fqef fhys7`f8 tb=rffv fv8fcsh0f

f[schf ffy f9s;`fhf bf[mbvje fv8f

Tb0fqef fhys7`f8> tb9syuskje

f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fwrsc f9s;`fhf bf[mbvje fv8f b0i`je

fws9q`f[f

Fv8f> eb f[flfhfn` cnfnec fw`sohf

bf[mfyn`fkfuj fws9q`f[f fyq`fv0f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.2

პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშანი 2.2 „მთავარი გზის დასასრული”  გზის იმ მონაკვეთის ბოლო, საიდანაც იგი

კარგავს  მთავარი  გზის  სტატუსს.  თუ  მთავარი  გზა  იმ  გზის  გადაკვეთის  წინმთავრდება,  რომელზედაც

დაწესებულია  მოცემული  გზაჯვარედინის  გავლის  უპირატესობა,  2.2  ნიშანს  დაუსახლებელ  პუნქტში  დგამენ

წინასწარ2.4 ნიშანთან ერთად, დასახლებულ პუნქტში − გზაჯვარედინიდან 25 მეტრ მანძილზე ან/და 2.3 ან 2.4

ნიშანთან ერთად. ნიშანი შეიძლება დაიდგას სხვა, 8.1.1 დაფაზე მითითებულ მანძილზედაც.



ВОПРОС 92 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy tb0fqef fhys7`f8w`f fv8f f0fhf bf[mhs[`0je fv8f6`f

htb8q`fhf bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.7.1  1.7.7  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.7.1.  „მეორეხარისხოვან  გზასთან  გადაკვეთა“,

1.7.2−1.7.7.  „მეორეხარისხოვანი  გზის  შეერთება“  (შეერთება  მარჯვნიდან  –  1.7.2,  1.7.4  და  1.7.6,  შეერთება

მარცხნიდან – 1.7.3, 1.7.5 და 1.7.7) − ისეთ გზასთან გადაკვეთა ან ისეთ გზასთან შეერთება, რომელზე მოძრავ

მძღოლსაც  აქვს  გზის  დათმობის  ვალდებულება.  1.7.1−1.7.7  ნიშნები  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე

იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.



ВОПРОС 93 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy tb0fqef fhys7`f8w`f fv8f f0fhf bf[mhs[`0je fv8f6`f

hflkfhf bfpu`fp0j?

IIb IVb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

II vfwfhf III vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.7.1  1.7.7  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.7.1.  „მეორეხარისხოვან  გზასთან  გადაკვეთა“,

1.7.2−1.7.7.  „მეორეხარისხოვანი  გზის  შეერთება“  (შეერთება  მარჯვნიდან  –  1.7.2,  1.7.4  და  1.7.6,  შეერთება

მარცხნიდან – 1.7.3, 1.7.5 და 1.7.7) − ისეთ გზასთან გადაკვეთა ან ისეთ გზასთან შეერთება, რომელზე მოძრავ

მძღოლსაც  აქვს  გზის  დათმობის  ვალდებულება.  1.7.1−1.7.7  ნიშნები  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე

იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.



ВОПРОС 94 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy tb0fqef fhys7`f8w`f fv8f f0fhf bf[mhs[`0je fv8f6`f

hflkfhf bfpu`fp0j?

IIb IIIb vfwfhf Ib Ivb vfwfhf

Hspsyn`ums Frspfq`srums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.7.1  1.7.7  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.7.1.  „მეორეხარისხოვან  გზასთან  გადაკვეთა“,

1.7.2−1.7.7.  „მეორეხარისხოვანი  გზის  შეერთება“  (შეერთება  მარჯვნიდან  –  1.7.2,  1.7.4  და  1.7.6,  შეერთება

მარცხნიდან – 1.7.3, 1.7.5 და 1.7.7) − ისეთ გზასთან გადაკვეთა ან ისეთ გზასთან შეერთება, რომელზე მოძრავ

მძღოლსაც  აქვს  გზის  დათმობის  ვალდებულება.  1.7.1−1.7.7  ნიშნები  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე

იდგმება დაუსახლებელ პუნქტში 150−300 მეტრ მანძილზე, დასახლებულ პუნქტში – 50–100 მეტრ მანძილზე.



ВОПРОС 95 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfhf,fy fhys7`f8 f9[s6`hf b6`spqj tb8q`fys bwj fv8f=s

tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fv8f b0fhfps?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.3

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.3  „დაუთმე  გზა”    გზა,  რომელზე  მოძრავი  მძღოლიც  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  გადა¬სა¬კვეთ  გზაზე  მოძრავ  მძღოლს,  ხოლო  8.13  დაფის  არსებობისას  –  მთავარ  გზაზე  მოძრავ

მძღოლს. 2.3 ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება წინასწარ გზაჯვარედინამდე 150−300 მეტრ მანძილზე 8.1.1

დაფით, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.3 ნიშანი, ან 8.1.2 დაფით, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.4

ნიშანი.



ВОПРОС 96 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Fhys7`f8 fv8f b0i`je fws9q`f[f fkfkfhf

fpby bvfv

Bfh,fypffkfr fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf

fb0fqhf 7fkjv

Fhys7`f8> tb8q`fys bwj fv8f=s tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fv8f b0fhf

b[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.3

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.3  „დაუთმე  გზა”    გზა,  რომელზე  მოძრავი  მძღოლიც  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  გადა¬სა¬კვეთ  გზაზე  მოძრავ  მძღოლს,  ხოლო  8.13  დაფის  არსებობისას  –  მთავარ  გზაზე  მოძრავ

მძღოლს. 2.3 ნიშანი დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება წინასწარ გზაჯვარედინამდე 150−300 მეტრ მანძილზე 8.1.1

დაფით, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.3 ნიშანი, ან 8.1.2 დაფით, თუ გზაჯვარედინის წინ დადგმულია 2.4

ნიშანი.



ВОПРОС 97 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums bfh,je

f[sh[fhf0fkf fv8f fkfkfhf hskijv

Bfh,fypffkfr fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf

fb0fqhf 7fkjv

Fhys7`f8w`f bffysvuskfr`f fb0fqhf

fyfuofhf fpby hsvfv> tb8q`fys bwj fv8f=s

tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

hshys7`f8w`f fv8f hs0fhf hs[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.4

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.4  „მოძრაობა  გაუჩერებლად  აკრძალულია”  უკრძალავს  მძღოლს

მოძრაობის  გაგრძელებას  „სდექ“  ხაზის  წინ  გაუჩერებალად,  ხოლო  თუ  ის  არ  არის  –  გადასაკვეთი  სავალი

ნაწილის  ნაპირთან.  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  გადასაკვეთ  გზაზე  მოძრავ  მძღოლს,  ხოლო  8.  13

დაფის არსებობისას – მთავარ გზაზე მოძრავ მძღოლს. ნიშანი იდგმება, თუ არაა უზრუნველყოფილი გადამკვეთ

გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალებათა  ხილვადობა,  ის  აგრეთვე  შეიძლება  დაიდგას  რკინიგზის

გადასასვლელის ან საკარანტინო საგუშაგოს წინ (ამ შემთხვევაში მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ” ხაზის

წინ, ხოლო თუ ის არ არის – ნიშნის წინ).



ВОПРОС 98 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy> fhys7`f8> fv8f b0i`je fws9q`f[f lfyskfys lfywj>

tb9syuskje f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fwrsc f9s;`fhf bp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე2 თავის (პრიორიტეტის ნიშანი) 2.6

პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  2.6  „უპირატესობა  შემხვედრ  მოძრაობასთან”    ანიჭებს  მძღოლს

უპირატესობას  გზის  ვიწრო  მონაკვეთზე  მოძრაობისას  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო

საშუალებასთან შედარებით.



ВОПРОС 99 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7ysn` hef bfh,fy psvx fkfhq`fhf bf[mfvje f0s9f=s fhys7`f8> tb=rffv

fv[tb[scsh0f f[schf f9s;`fhf bf[mbvje?

IIb IVb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

Frspfq`srums Hspsyn`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.7.1  1.7.7  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.7.1.  „მეორეხარისხოვან  გზასთან  გადაკვეთა“,

1.7.2−1.7.7.  „მეორეხარისხოვანი  გზის  შეერთება“  (შეერთება  მარჯვნიდან  –  1.7.2,  1.7.4  და  1.7.6,  შეერთება

მარცხნიდან – 1.7.3, 1.7.5 და 1.7.7) − ისეთ გზასთან გადაკვეთა ან ისეთ გზასთან შეერთება, რომელზე მოძრავ

მძღოლსაც აქვს გზის დათმობის ვალდებულება. ამავე კანონის პირველი დანართის მე2 თავის  (პრიორიტეტის

ნიშანი) 2.1  პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშანი 2.1  „მთავარი გზა”    გზა, რომელზე მოძრავ მძღოლსაც ენიჭება

არარეგულირებული  გზაჯვარედინის  გავლის  უპირატესობა.  ნიშანი  იდგმება  გზის  დასაწყისში  და  მეორდება

უშუალოდ ყოველი გზაჯვარედინის წინ. 2.1  ნიშანი 8.13 დაფით დასახლებულ პუნქტში იდგმება გზაჯვარედინის

წინ, რომელზედაც მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, დაუსახლებელ პუნქტში − წინასწარ გზაჯვარედინამდე

150−300 მეტრ მანძილზე და გზაჯვარედინის წინ.



ВОПРОС 100 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f feff9cshf bf[mysv[j f0s9f=s bhuskfn`eg bi`fh0je fws9q`f[f

fkfufv0fyof:

50-100 vtnhfr bis,;mje 100-150 vtnhfr bis,;mje

150-300 vtnhfr bis,;mje 300-400 vtnhfr bis,;mje

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) შენიშვნის  „ა“ პუნქტის თანახმად 1.1, 1.2, 1.5–1.34  ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში იდგმება  სახიფათო

მონაკვეთის  დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე,  დასახლებულ  პუნქტში  –  50–100  მეტრ  მანძილზე.

აუცილებლობისას  ნიშნები  იდგმება  სხვა  მანძილზედაც,  რომელიც  მითითებულია  8.1.1  დაფაზე.  სურათზე

ნაჩვენები ნიშნებია:, 1.7.1 „მეორეხარისხოვან გზებთან გადაკვეთა”, 1.7.2, 1.7.3 და 1.7.7„მეორეხარისხოვანი გზის

შეერთება“.



თემა 5:

ამკრძალავი ნიშნები



ВОПРОС 101 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf fvx f[mfvje f0s9f=s fvjgtlb eb tb9ie fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`tb hskf

fb0fqhf pkf7fkj fkfchf tb]fvpfhjeg:

Cff0rfkf 2% rv Cff0rfkf 5% rv

Cff0rfkf 45 rv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 3.24 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი

3.24  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა”    კრძალავს  მოძრაობას  ნიშანზე  აღნიშნულზე  მეტი  სიჩქარით(კმ/სთ).

ამავე კანონის 33ე მუხლის მე8 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, თუ ამ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი,

დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში ნებადართულია მოპედისა და მასთან გათანაბრებული სატრანსპორტო

საშუალების მოძრაობა ყველა გზაზე, სადაც ამ კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა დასაშვებია,

არაუმეტეს 45 კმ/სთ სიჩქარით.



ВОПРОС 102 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Flshuf=s bfh,je fwrsc tb]fe fkfchfkf

fb0fqhf 7fkjv

Fvfrcbvfkn` fkfchf f9rhf imf6`pshuskj

fv8fn` lshuf fvx f[mfvje f0s9 fyq`fv0f

Fv8f f,hb fws9q`f[f=s fb0fqhf pkf7fkj

fkfchf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 3.25 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი

3.25  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვის  დასასრული”  −  3.24  ნიშნის  („მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა“)

მოქმედების ზონის დასასრული.



ВОПРОС 103 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8> fvp tb8ij fhsw[`6`f hps fcff0 1$ byfhrys fcff0 21 f7syof fcf[mf=s

bfh,je f0s9f=s> fhuskfh0f=s> fvfimsyf fhuskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშანები)

3.29  და  3.30  პუნქტების  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.29  „დგომა  აკრძალულია  კენტ  რიცხვებში”    კრძალავს

სატრანსპორტო  საშუალების  დგომას  თვის  კენტ  რიცხვებში,  ხოლო  საგზაო  ნიშანი  3.30  „დგომა  აკრძალულია

ლუწ  რიცხვებში”    კრძალავს  სატრანსპორტო  საშუალების  დგომას  თვის  ლუწ  რიცხვებში.  ამავე  პუნქტების

შენიშვნის თანახმად 3.29 და 3.30  ნიშნების  ერთდროულად გამოყენებისას,  სატრანსპორტო  საშუალე¬ბის  გზის

ერთი მხრიდან მეორეზე გადაყენების დროა 19დან 21 საათამდე, ამ პერიოდში დგომა ნებადართულია სავალი

ნაწილის ორივე მხარეს.



ВОПРОС 104 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

Fu`-fyqfhf ]yf0jbn fv8f=s f[`sz6`f

wshqsh is7fkj fps

B6`b0svyfn`etbn fimf7feff htb0fqhf

Fy[fh0f0s9 fyq`fv0f bfpu`fyf0jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.10

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.10  „ქვეითთა  მოძრაობა  აკრძალულია”.    კრძალავს  ქვეითთა  მოძრაობას.

ნიშანი იდგმება იმ ადგილას, სადაც ქვეითთა მოძრაობა დაუშვებელია, მათი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე.



ВОПРОС 105 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

Ib IIIb vfwfhf IIb IVb vfwfhf

IIb IIIb vfwfhf Ib IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.ა) 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27

ნიშნებისა –  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე.  სურათზე ნაჩვენები  საგზაო ნიშნებია: 3.18.2  „მარცხნივ

მოხვევა  აკრძალულია”,  3.24  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა”,  3.19  „მობრუნება  აკრძალულია”  და  3.29

„დგომა აკრძალულია კენტ რიცხვებში”.



ВОПРОС 106 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f,hb flshuf fyshhf bf[mfvje fpjyf=s b7je ffuks[hf

fvfq pef fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

Ib IIb vfwfhf Ib IVb vfwfhf

IIb IIIb vfwfhf IIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ნიშნების  მოქმედება  არ  ვრცელდება:  გ.ბ)  3.2–3.8  ნიშნებისა  –

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახუ¬რება აღნიშნულ ზონაში მდებარე საწარმოს, ანდა ემსახურება ან

ეკუთვნის  ამავე  ზონაში  მცხოვრებ  ან  მომუშავე  პირს.  ამ  შემთხვევაში  სატრანსპორტო  საშუალება  შედის

აღნიშნულ  ზონაში  და  გამოდის  იქიდან  დანიშნულების  ადგილისაკენ  უახლოეს  გზაჯვარედინზე.  სურათზე

ნაჩვენები  საგზაო  ნიშნებია:  3.1  „შესვლა  აკრძალულია”,  3.2  „მოძრაობა  აკრძალულია”,  3.13  „სიმაღლის

შეზღუდვა” და 3.8 „საჭაპანო მოძრაობა აკრძალულია”.



ВОПРОС 107 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f,hb flshuf fyshhf bf[mfvje fpjyf=s by[j vf fec pef

f[f=s bvfq pef vf bn`e fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

Ib IIb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

IIIb IVb vfwfhf Bfh,je fv8fn` lshuf6`f ptums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ნიშნების  მოქმედება  არ  ვრცელდება:  გ.ბ)  3.2–3.8  ნიშნებისა  –

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახუ¬რება აღნიშნულ ზონაში მდებარე საწარმოს, ანდა ემსახურება ან

ეკუთვნის  ამავე  ზონაში  მცხოვრებ  ან  მომუშავე  პირს.  ამ  შემთხვევაში  სატრანსპორტო  საშუალება  შედის

აღნიშნულ  ზონაში  და  გამოდის  იქიდან  დანიშნულების  ადგილისაკენ  უახლოეს  გზაჯვარედინზე.  სურათზე

ნაჩვენები  საგზაო  ნიშნებია:  3.2  „მოძრაობა  აკრძალულია”,  3.3  „მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებით

მოძრაობა  აკრძალულია”,  3.5  „მოტოციკლით  მოძრაობა  აკრძალულია”  და  3.8  „საჭაპანო  მოძრაობა

აკრძალულია”.



ВОПРОС 108 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fhys7`f8 f[sw fkf bfpu`f0je f0s9 f=s fvfimsyf ffyrskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.27

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”    კრძალავს  სატრანსპორტო  საშუალების

როგორც  გაჩერებას,  ასევე  დგომას.  ამავე  თავის  შენიშვნის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად  3.26–3.30  ნიშნების

მოქმედება  ვრცელდება  სათანადო  ნიშნის  შემდეგ,  ნიშნის  დადგმის  ადგილიდან  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე,

ხოლო  დასახლებულ  პუნქტში  გზაჯვარედინის  არარსებობისას  –  დასახლებული  პუნქტის  ბოლომდე.  ნიშნების

მოქმედება  ვრცელდება  აგრეთვე  მიმდებარე  ტერიტორიის  გამოსას¬ვლე¬ლთან,  საველე,  სატყეო  და  სხვა

მეორეხარისხოვანი  გზების  გადაკვეთასთან  (შეერთებასთან),  რომელთა  წინ  არ  დგას  სათანადო  ნიშანი.  ამავე

კანონის  მე5  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  გზაჯვარედინი  არის  ერთ  დონეზე  გზების  კვეთა,  შეერთება  ან

განშტოება, ასეთი კვეთით, შეერთებით ან განშტოებით წარმოქმნილი ტერიტორიების ჩათვლით. გზაჯვარედინად

არ ითვლება მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამომავალი გამოსასვლელების გზებთან კვეთა.



თემა 6:

მიმთითებელი ნიშნები



ВОПРОС 109 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

F> C> L f[sh[fh0f6`f hskf F> D> C> L f[sh[fh0f6`f hskf

D> C f[sh[fh0f6`f hskf L f[sh[fh0fkf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 4.1.2 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი

4.1.2 „მოძრაობა მარჯვნივ” რთავს მხოლოდ ისრით ნაჩვენები მიმართულებით მოძრაობის ნებას.



ВОПРОС 110 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fq`bh0f bf[scsp fvfimsyf fhys7`f8> fh/mfhf[mn`b f[fq`bh0f fkfkfhf

fvpspkf:

F f[sh[fh0fkf f[fq`bhf fpby bvjeg D f[sh[fh0fkf im0f[mkf fwfhf fpby bvjeg

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf fb0fqhf fpby

bvjeg

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf fb0fqhf fpby

bvfv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე16 პუნქტის თანახმად, მძღოლი, რომელიც

მობრუნებას  ან  უკუსვლით  მოძრაობას  აპირებს,  უნდა  დარწმუნდეს,  რომ  მას  შეუძლია  ისე  შეასრულოს  ეს

მანევრი,  რომ  საფრთხე  არ  შეუქმნას  და  ხელი  არ  შეუშალოს  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს.

აუცილებლობის  შემთხვევაში  მიზანშეწონილია  სხვა  პირის  დახმარება.  აკრძალულია  უკუსვლით  მოძრაობა

გზაჯვარედინზე,  ავტომაგისტრალზე  და  ამ  მუხლის  მე15  პუნქტით  განსაზღვრულ  ადგილებში.  ამავე  კანონის

პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)  4.1.4  პუნქტის  და  ამავე  პუნქტის  შენიშვნის  თანახმად

საგზაო ნიშანი 4.1.4 „მოძრაობა პირდაპირ ან მარჯვნივ”  რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით

მოძრაობის ნებას.



ВОПРОС 111 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`f8 fu`-fyqfhf bp0j f[fut;mhfn` fb0fqhf pvje

fv8tb[scsh0f fpffbu`f[fhf bfprys?

Ib IIb vfwfhf II vfwfhf

Ib IIIb vfwfhf IV vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.8 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.8  „წრიულიმოძრაობიანი გადაკვეთა”   იძლევა გაფრთხილებას

4.3 „წრიული მოძრაობა” ნიშნით აღნიშნულ წრიულმოძრაობიან გზაჯვარედინთან მიახლოების თაობაზე.



ВОПРОС 112 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbkfpujlf>

eh0 fu`fhf fqfrshf b0fkjpfh?

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.1  პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის  „ა“ და  „დ“  ქვეპუნქტების თანახმად,  საგზაო ნიშანი 4.1.1  „მოძრაობა

პირდაპირ“ რთავს  მხოლოდ  ისრებით  ნაჩვენები  მიმართულებებით  მოძრაობის  ნებას. 4.1.1  ნიშნის  მოქმედება,

რომელიც  გზის  მონაკვეთის  დასაწყისშია  დადგმული,  ვრცელდება  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე.  ნიშანი  არ

კრძალავს მარჯვნივ ეზოში მოხვევას და სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე შესვლას.



ВОПРОС 113 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m

Lsibfije F[sh[fh0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.1  პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის  „ა“ და  „დ“  ქვეპუნქტების თანახმად,  საგზაო ნიშანი 4.1.1  „მოძრაობა

პირდაპირ“ რთავს  მხოლოდ  ისრებით  ნაჩვენები  მიმართულებებით  მოძრაობის  ნებას. 4.1.1  ნიშნის  მოქმედება,

რომელიც  გზის  მონაკვეთის  დასაწყისშია  დადგმული,  ვრცელდება  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე.  ნიშანი  არ

კრძალავს მარჯვნივ ეზოში მოხვევას და სხვა მიმდებარე ტერიტორიაზე შესვლას.



ВОПРОС 114 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Lsibfije vfwfhf Fh/mfhf[m vfwfhf

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, თუ გზაზე დროებით

გადასატან სადგარზე ან საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებულია საგზაო

ნიშანი  (შემდგომ − დროებითი  საგზაო ნიშანი), რომლის  მოთხოვნები  ეწინააღმდეგება  იმავე  გზის  მონაკვეთზე

სტაციონარულად  დაყენებული  საგზაო  ნიშნის  მოთხოვნებს,  მძღოლი  ვალდებულია  შეასრულოს  დროებითი

საგზაო ნიშნის მოთხოვნები.



ВОПРОС 115 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Fhvfhf[m vfwfhf Lq`bys im0f[m7f vfwfhf

Fhvfhf[m> bfhf e,fc> lq`bys im0f[m7f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, თუ გზაზე დროებით

გადასატან სადგარზე ან საგზაო სამუშაოების მწარმოებელი ორგანიზაციის ავტომობილზე დაყენებულია საგზაო

ნიშანი  (შემდგომ − დროებითი  საგზაო ნიშანი), რომლის  მოთხოვნები  ეწინააღმდეგება  იმავე  გზის  მონაკვეთზე

სტაციონარულად  დაყენებული  საგზაო  ნიშნის  მოთხოვნებს,  მძღოლი  ვალდებულია  შეასრულოს  დროებითი

საგზაო ნიშნის მოთხოვნები. ამავე კანონის პირველი დანართის მე4 თავის  (მიმთითებელი ნიშნები) 4.1.14.1.6

პუნქტების  შენიშვნის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  4.1.1−4.1.6  ნიშნები  რთავს  მხოლოდ  ისრებით  ნაჩვენები

მიმართულებებით მოძრაობის  ნებას,  ხოლო ნიშნები, რომლებიც მარცხნივ  მოხვევის  ნებას რთავს,  მობრუნების

უფლებასაც იძლევა.



ВОПРОС 116 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fq`bhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.5  პუნქტისა  და  4.1.14.1.6  პუნქტების  შენიშვნის  „ა“  და  „დ“  ქვეპუნქტების  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.1.5

„მოძრაობა პირდაპირ ან მარცხნივ”  რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას,

ხოლო ნიშნები, რომლებიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა.



ВОПРОС 117 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f tbkfpsvujlf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 vfwfhf. Fvjnjwbrk fhys7`f8 vfwfhf.

F8-nhfycgjhnn` [fh[`fufr hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.2.2  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.2.2  „დაბრკოლების  შემოვლა  მარცხნიდან“    მიუთითებს  გამყოფი

ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარცხნიდან შემოვლის მიმართულებას.



ВОПРОС 118 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.6 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.1.6 „მოძრაობა მარჯვნივ ან

მარცხნივ“  რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას, ხოლო ნიშნები რომლებიც

მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავენ, მობრუნების ნებასაც იძლევა.



თემა 7:

საინფორმაციომაჩვენებელი ნიშნები



ВОПРОС 119 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F[sq f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn`

fb0fqhf fqfc tbkfpujlf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, თუ ამ კანონით სხვა

რამ  არ  არის  გათვალისწინებული,  ნებისმიერ  სავალ  ნაწილზე,  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვის

განკუთვნილი  სამი  ან  მეტი  მოძრაობის  ზოლის  არსებობისას  განაპირა  მარცხენა  მოძრაობის  ზოლის დაკავება

ნებადართულია  მხოლოდ  ინტენსიური  მოძრაობისას,  როცა  სხვა  მოძრაობის  ზოლები  დაკავებულია,  აგრეთვე

გასწრების,  მარცხნივ  მოხვევის  ან  მობრუნების  მიზნით,  ხოლო  სატვირთო  ავტომობილისათვის  −  მხოლოდ

მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების დროს.



ВОПРОС 120 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syn` fhuskfhf fqfc fbkfufhfkf bhuskjeg:

Fvjnjwbrk Fvfimsyf ir`fr`f

Fvfimsyf bfq`f Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 5.29 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი

5.29 „რეგულირებადი სადგომის ზონა“  აღნიშნავენ ტერიტორიას, რომლის ფარგლებში რეგლამინტირებულია

დგომა.  ამავე  დანართის  8.6.18.6.9  პენქტის  თანახმად  დამატებითი  ინფორმაციის  ნიშანი  (დაფა)  8.6.8  

განსაზღვრავს სადგომზე სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების ხერხს; ამასთანავე, 8.6.1 დაფა მიუთითებს, რომ

სადგომზე ყველა სატრანსპორტო საშუალება უნდა დადგეს სავალ ნაწილზე ტროტუარის გასწვრივ, ხოლო 8.6.2–

8.6.9  დაფები  მიუთითებს  მსუბუქი  ავტომობილისა  და  მოტოციკლის  ტროტუართან  მიმდებარე  სადგომზე

დაყენების ხერხზე.
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1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Fb Cb f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf. Db Cb f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf.

Fb Db f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf F f[sh[fh0fkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.13.2  პუნქტის  თანახმად  5.13.2  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის

განკუთვნილი მოძრაობის ზოლის მქონე გზაზე გასვლა“    მიუთითებს 5.11  ნიშნით აღნიშულ გზაზე გასვლას და

იდგმება  ყველა  გვერდითი  შესასვლელის  წინ.  ნიშანი  შეიძლება  არა  დაიდგას  მიმდებარე  ტერიტორიებიდან

გამოსასვლელების  გზასთან  გადაკვეთებზე,  იმ  შემთხვევაში  თუ  ამ  ტერიტორიებზე  შესვლა  შესაძლებელია

მხოლოდ 5.11 ნიშნით აღნიშნულ გზიდან. ამავე კანონის 32ე მუხლის მე7 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, სხვა

გზაზე გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, ისე,

რომ  არ  დაარღვიოს  ამ  კანონის  მე20  მუხლის  მე2  პუნქტითა  და  ამ  მუხლის  პირველი  და  მე2  პუნქტებით

დადგენილი  მოთხოვნები,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  აპირებს  გზიდან  გასვლას  მარცხენა

მხრიდან, სატრანსპორტო საშუალება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უნდა მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის

ღერძს (ორმხრივმოძრაობიან გზაზე) ან სავალი ნაწილის მარცხენა კიდეს (ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე), ხოლო

თუ  ის  სხვა  ორმხრივმოძრაობიან  გზაზე  აპირებს  გასვლას,  მოხვევა  ისე  უნდა  შეასრულოს,  რომ  სავალი

ნაწილების  გადაკვეთიდან  გამოსვლისას  სატრანსპორტო  საშუალება  საპირისპირო  მოძრაობის  მხარეს  არ

აღმოჩნდეს.
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3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m

Fhvfhf[m> bfhf e,fc> lq`bys im0f[m7f Lsibfije> fhvfhf[m> bfhf e,fc> lq`bys

im0f[m7f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.13.2  პუნქტის  თანახმად  5.13.2  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის

განკუთვნილი მოძრაობის ზოლის მქონე გზაზე გასვლა“    მიუთითებს 5.11  ნიშნით აღნიშულ გზაზე გასვლას და

იდგმება  ყველა  გვერდითი  შესასვლელის  წინ.  ნიშანი  შეიძლება  არა  დაიდგას  მიმდებარე  ტერიტორიებიდან

გამოსასვლელების  გზასთან  გადაკვეთებზე,  იმ  შემთხვევაში  თუ  ამ  ტერიტორიებზე  შესვლა  შესაძლებელია

მხოლოდ 5.11 ნიშნით აღნიშნულ გზიდან. ამავე კანონის 41ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, გზაზე, სადაც 5.11,

5.13.1,  5.13.2  და  5.14  საგზაო  ნიშნებით  აღნიშნული  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებების

მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლია, აკრძალულია ამ ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა

და  გაჩერება.  თუ  ეს  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან  მონიშვნის  წყვეტილი  ხაზითაა  გამოყოფილი,

მოხვევისას  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებები  ამ  ზოლზე  უნდა  გადაჯგუფდნენ.  ნებადართულია  აგრეთვე  ამ

ზოლის ასეთ ადგილებში შესვლა  გზაზე გასვლისას და  მგზავრთა  ჩასხდომაგადმოსხდომისას სავალი ნაწილის

მარჯვენა კიდესთან, თუ ეს არ დააბრკოლებს სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას.
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1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f:

Bf]yfh,jbn ufyn`b fb0fqhf bfpre fv8f vf

fv8fcsh0f fkfkfh0f

Fb0fqhfn` w`f]`f fkfufv0f bfpu`fh0jbn

Fdnj,ec6`f htb0fqhfps bfkrffe fw`f]`f

bfpu`fh0jbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.7.1, 5.7.2  პუნქტების თანახმად,  საგზაო  ნიშნები 5.7.1 და 5.7.2  „ცალმხრივმოძრაობიან

გზაზე გასვლა”  მიუთითებს ცალმხრივ¬მოძრაობიან გზაზე ან სავალ ნაწილზე გასვლას. ნიშნები იდგმება ყველა

გვერდითი შესასვლელის წინ.  ნიშანი შეიძლება არა დაიდგას  მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამოსასვლელების

გზასთან გადაკვეთებზე, თუ ამ ტერიტორიებზე შესვლა შესაძლებელია მხოლოდ 5.5 ნიშნით აღნიშნულ გზიდან.
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Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fhtdthcn` fb0fqhf pvje fv8f fws9q`f[f fkfufv0f

bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.8  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.8  „რევერსული  მოძრაობა“  –  გზის  მონაკვეთის

დასაწყისი, სადაც ერთ ან რამდენიმე ზოლზე მოძრაობის მიმართულება შეიძლება საპირისპიროდ შეიცვალოს.
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F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f

tbkfpujlf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 pfq`s

Fvfimsyf tb6`fq`f fhys7`f8 pfq`s Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  მარცხენა  მხარეს

სავალ ნაწილთან ერთ დონეზე განლაგებული, თანმხვედრი მიმართულების ტრამვაის ლიანდაგების არსებობის

შემთხვევაში  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  მარცხნივ  მოხვევასა და  მობრუნებას  ასრულებს  ამ  ვაკისზე,

თუ  5.15.1  და  5.15.2  საგზაო  ნიშნებით  მოძრაობის  სხვა  წესრიგი  დადგენილი  არ  არის.  ამასთანავე,  ტრამვაის

მოძრაობას არ უნდა შეექმნას დაბრკოლება.



ВОПРОС 126 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

“Fy[fh0fn` pjyf” feg:

Feff9cshf bf[msy[j> bfh,fypffkfr

fqfrshflumsk

Fv8fn` fb0fqhf zslfkfn`b fqfc6`f fvx

bf[mhsvje> fkfkfh0tb fkqsh0tb

bfimfi`fkje fv8fn` lshuf6`f hskf

bf[mfpu`f0je> feff bf[msy[j fqfrshflumsk

Fimf7feff hbyntycbdn` fb0fqhf bfpre>

bfh,fypffkfr fv8f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის 75ე პუნქტის თანახმად, „საცხოვრებელი ზონა“

  განაშენიანებული  ტერიტორია,  სადაც  მოქმედებს  სპეციალური  საგზაო  მოძრაობის  წესები  და  სადაც

შესასვლელი და გამოსასვლელი აღნიშნულია შესაბამისი საგზაო ნიშნებით.



თემა 8:

სერვისის ნიშნები



ВОПРОС 127 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy hf9[mfofn`b fvtlbwbyfn` w[shffhf fgeyrn bfprys

flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.1

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.1  „პირველადი  სამედიცინო  დახმარების  პუნქტი”  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 128 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f,skn`s0f0`fh0f bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.2

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.2  „ავტოგასამართი  სადგური”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ

ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 129 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfimsyf fnt[ybrfn` fvfqpehf bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.3

პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 6.3 „ავტომობილის ტექნიკური მომსახურება” საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს

აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 130 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfimsyf fhsw6mfhf f0s9 bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.4

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.4  „ავტომობილის  რეცხვა”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ

ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 131 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f0tkn` geyrn bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.5

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.5  „ტელეფონი”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ  ინფორმაციას

შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 132 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy frhsafh0f bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.6

პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 6.6  „კვების პუნქტი” საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას

შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 133 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fhs;`n` bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.7

პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 6.7 „სასმელი წყალი” საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას

შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 134 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fcfcffbh0f vf fvjntkm bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.8

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.8  „სასტუმრო  ან  მოტელი”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ

ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 135 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy frtvgbyu bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები)  6.9

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.9  „კემპინგი”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ  ინფორმაციას

შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 136 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf flshhf 7fyfqjbn:

Fgfnhekmn` gjkbwbf f9s9ish0f f7fpffhf

bfprys

Fvfi`shn` vfqehf7ys fhflbjfbvflfhf

fpjyf f7fpffhf bfprys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.11

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.11  „საპატრულო  პოლიციის  საგუშაგო”  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს

აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 137 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy ;`kfh,;mfhfn`b fdnjvj,bkn` v8fyufhf6`f hu`f0fhfn`

geyrn f7fpffhf bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.13

პუნქტის თანახმად,  საგზაო ნიშანი 6.13  „საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების  საკონტროლო პუნქტი“

საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 138 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 139 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf flshhf 7fyfqjbn:

;`kfh,;mfhfn`b fdnjvj,bkn` fv8fyufhf6`f

hu`f0fhfn` geyrn f7fpffhf bfprys

Fgfnhekmn` gjkbwbf f9s9ish0f f7fpffhf

bfprys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.13

პუნქტის თანახმად,  საგზაო ნიშანი 6.13  „საერთაშორისო საავტომობილო გადაზიდვების  საკონტროლო პუნქტი“

საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.

Bfh,je fv8fn` lshuf flshhf 7fyfqjbn:

Fvfi`shn` vfqehf7ys fhflbjfbvflfhf

fpjyf f7fpffhf bfprys

Fv8fn` fb0fqhf bfpre flshhf 7fpqj

fhflbjcnfywbf flrskfhfn` pjyf f7fpffhf

bfprys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.14

პუნქტის თანახმად,  საგზაო ნიშანი 6.14  „საგზაო მოძრაობის  შესახებ  ინფორმაციის  გადამცემი რადიოსადგურის

მიღების  ზონა“  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ  ინფორმაციას  შესაბამისი  ობიექტის  ან  სერვისის

შესახებ.



ВОПРОС 140 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8fn` fb0fqhf bfprys flshhf 7fpqj> fhflbjcnfywbf

flrskfhfn` pjyf f7fpffhf bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.14

პუნქტის თანახმად,  საგზაო ნიშანი 6.14  „საგზაო მოძრაობის  შესახებ  ინფორმაციის  გადამცემი რადიოსადგურის

მიღების  ზონა“  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ  ინფორმაციას  შესაბამისი  ობიექტის  ან  სერვისის

შესახებ.



ВОПРОС 141 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf flshhf 7fyfqjbn:

Fvfi`shn` vfqehf7ys fhflbjfbvflfhf

f0s9 f7fpffhf bfprys

Fv8fn` fb0fqhf bfprys flshhf 7fpqj

fhflbjcnfywbf flrskfhfn` pjyf f7fpffhf

bfprys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.15

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.15  „საავარიო  სამსახურთან  რადიოკავშირის  ზონა“  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 142 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je flshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfi`shn` vfqehf7ys fhflbjfbvflfhf fpjyf is7je bf]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.15

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.15  „საავარიო  სამსახურთან  რადიოკავშირის  ზონა“  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეებს აძლევენ ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



ВОПРОС 143 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fhys7`f8 fpby bvjeg rshffv0fn`b f9cimfhf fvpspkf fvfimsyf bhuskfhw:

F f0s9f=s D f0s9f=s

#%% vtnhfr hyt8c b7je zslfkf bfkrffe

f0s9f=s vf fv8f y[sq

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  დაუსახლებელ

პუნქტში ხანგრძლივი დასვენების (ღამის გასათევად ან სხვა) მიზნით დგომა ნებადართულია, მხოლოდ ამისათვის

განკუთვნილ სადგომზე ან გზის ფარგლებს მიღმა.



ВОПРОС 144 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` foschfn` ,fcctby vf fgkbf; bfprys flshhf 7fpqjlf?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე6  თავის  (სერვისის  ნიშნები) 6.16

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  6.16  „საცურაო  აუზი  ან  პლაჟი“  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  აძლევენ

ინფორმაციას შესაბამისი ობიექტის ან სერვისის შესახებ.



თემა 9:

დამატებითი ინფორმაციის ნიშნები



ВОПРОС 145 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf fhys7`f8 blbhlshetbn f9schf is7fvkj:

Bfyskfimwje F;`8fy f9c0]`f fy[e

Fv8fcsh0f bfys,ffoje

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 3.20 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

3.20. „გასწრება აკრძალულია“ − კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრან¬სპორ¬ტო საშუალების გასწრებას

(გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).  ნებადართულია  გასწრება  უეტლო

მოტოციკლის,  მოპედისა  და  ველოსიპედის  შემხვედრი  მოძრაობის  ზოლში  გადაუსვლელად.  ამავე  კანონის

პირველი  დანართის  მე8  თავის  (დამატებითი  ინფორმაციის  ნიშნები  (დაფები))  8.16  პუნქტის  თანახმად,  დაფა

8.16  „სველი  საფარი”    მიუთითებს,  რომ  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  დროის  იმ  პერიოდში,  როცა  სავალი

ნაწილის საფარი სველია. გამოიყენება 1.16, 3.20, 3.22 და 3.24 ნიშნებთან ერთად.



ВОПРОС 146 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Fhys7`f8> tb8q`fys bwj fv8f b6`e

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fv8f f0fhf befkeg

Fhys7`f8> tb9vsh7mfr`f fb0fqhf fyfuofhf

fpby bvfv

Fb=rfffhf bf[mtb6`shi`je fv8tb[scsh0tb>

fb=rffhf bf[mtb6`shi`fv fv[fv8f

f[scsh0tb h=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8 lf[mffyuskfif f0s9 byfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი  ნიშნები)  7.16  პუნქტის  თანახმად,  7.16  „სდექ  ხაზი”    მიუთითებს  სატრანსპორტო  საშუალების

გაჩერების ადგილს რეგულირებულ გზაჯვარედინსა და არარეგულირებულ რკინიგზის გადასასვლელზე.



ВОПРОС 147 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f fhys7`f8 blbhlshetbn flshuf6`f bf[muskje f0s9 f9[mf:

4%% vtnhf fws9q`f[f=s fv8f -tbv> ef7f

fb0fqhf tb/meg cff0rfkf 3%rv. fkfchfkf

4%% vtnhf ffvsim0f[m bfkfujbn b-tbv fv8f

fws9q`f[f> ef7f fb0fqhf tb/meg cff0rfkf

3%rv. fkfchfkf

15%- 3%% vtnhf hffvsim0f[m bfkfujbn 4%%

vtnhf bf7fhje> fv8f bf[m-tbv fws9q`f[f>

ef7f fb0fqhf tb/meg cff0rfkf 3%rv.

fkfchfkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.17 პუნქტისა და ამავე თავის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 1.17 „უსწორმასწორო

გზა”    გზის  მონაკვეთი,  რომლის  სავალი  ნაწილი  დაზიანებულია  ტალღოვანი,  ღრანტეებიანი,  ხიდთან

უსწორმასწორო შეუღლებებით და  ა.  შ.. 1.1, 1.2, 1.5–1.34  ნიშნები დაუსახლებელ პუნქტში  იდგმება  სახიფათო

მონაკვეთის დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე.  ამავე დანართის  მე8  თავის  (დამატებითი  ინფორმაციის

ნიშნები  (დაფები))  8.2.1  პუნქტის  თანახმად,  დაფა  8.2.1  „მოქმედების  ზონა”    მიუთითებს  მაფრთხილებელი

ნიშნით აღნიშნული გზის სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციომაჩვენებელი ნიშნის

მოქმედების  ზონას.  ამავე დანართის  მე7 თავის  (საინფორმაციომაჩვენებელი  ნიშნები) 7.2  პუნქტის თანახმად,

საგზაო ნიშანი 7.2  „რეკომენდებული სიჩქარე“   მიუთითებს სიჩქარეს, რომლითაც რეკომენდებულია მოძრაობა

გზის  მოცემულ  მონაკვეთზე.  ნიშანი  იდგმება  გზის  დასაწყისში.  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  უახლოეს

გზაჯვარედინამდე, ხოლო მაფრთხილებელ ნიშანთან ერთად − სახიფათო უბნის მთელ სიგრძეზე.



ВОПРОС 148 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf fhys7`f8 bfyf]`jbn f,fh0 flshuf6`f h0s9 f9[mf:

3%% vtnhfr fws9q`f[f=s fb0fqhf 7fkjv

cff0rfkf 5% rv. tb]fe fkfchfkf

3%% vtnhfr hffvsim0f[m fb0fqhf 7fkjv

cff0rfkf 5% rv. tb]fe fkfchfkf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.24

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნი  3.24  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა”    კრძალავს  მოძრაობას  ნიშანზე

აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ). ამავე დანართის მე8 თავის  (დამატებითი  ინფორმაციის  ნიშნები  (დაფები))

8.2.1 პუნქტის თანახმად, დაფა 8.2.1 „მოქმედების ზონა”  მიუთითებს მაფრთხილებელი ნიშნით აღნიშნული გზის

სახიფათო მონაკვეთის სიგრძეს, ან ამკრძალავი და საინფორმაციომაჩვენებელი ნიშნის მოქმედების ზონას.



ВОПРОС 149 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf fhys7`f8 bfyf]`jbn> f,fh0 flshuf6`f h0s9 f9[mf:

3%% vtnhfr fws9q`f[f=s fb0fqhf 7fkjbn

cff0rfkf 5% rv. tb]fv fkfchfkf

3%% vtnhfr hffvsim0f[m fb0fqhf 7fkjbn

cff0rfkf 5%rv. tb]fv fkfchfkf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.24

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნი  3.24  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა”    კრძალავს  მოძრაობას  ნიშანზე

აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით(კმ/სთ). ამავე დანართის მე8 თავის  (დამატებითი  ინფორმაციის  ნიშნები  (დაფები))

8.1.1  პუნქტის  თანახმად,  დაფა  8.1.1  „მანძილი  ობიექტამდე”    მიუთითებს  მანძილს  ნიშნიდან  სახიფათო

მონაკვეთის დასაწყისამდე,  სათანადო  შეზღუდვის  შემოღების  ადგილამდე  ან  წინ,  მოძრაობის  მიმართულებით

არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე).



თემა 10:

შუქნიშნის სიგნალები



ВОПРОС 150 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby

pvflf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fvjnjwbrk fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  და  „ე“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  შუქნიშნის  ფერად  მაშუქ  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა:  ა)  წითელი  მაშუქი  სიგნალი  ან

წითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას; ე) მწვანე მაშუქი სიგნალი რთავს მოძრაობის ნებას.



ВОПРОС 151 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f9s;`fhf

pvflf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 Fvfimsyf kfc fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ გზაჯვარედინზე, შუქნიშნის დამატებით სექციაში ძირითად ყვითელ ან წითელ მაშუქ სიგნალთან

ერთად ჩართული ისრის მიმართულებით მოძრაო¬ბისას სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა

დაუთმოს სხვა მიმართულებიდან მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 152 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8tb[scsh0f ffvsim0f[m b7je fv8fcsh0f lshrspfh> fkfifh,fuf f,hb

fhlshufps f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fvfimsyf w`si fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 vfwfhf.

Fo`ums F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე5  პუნქტის თანახმად,  მძღოლი  არ  უნდა

გავიდეს  გზაჯვარედინზე,  თუ  შექმნილია  ისეთი  ხერგილი,  რომ  იგი,  სავარაუდოდ,  იძულებული  გახდება,

გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით დააბრკოლოს განივი მიმართულებით მოძრაობა. ეს წესი მოქმედებს მაშინაც,

თუ შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები იძლევა მოძრაობის უფლებას.



ВОПРОС 153 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`uf8w`f h7syn` ptums

hf9[mf fv8tb[scsh0f f[schf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fnhfvdfb fvjnjwbrkb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თუ  შუქნიშნის  ან  მარეგულირებლის  სიგნალები  ერთდროულად  მოძრაობის

ნებას რთავს რელსიან და  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებებს, რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს

უპირატესობა,  მიუხედავად  მისი  მოძრაობის  მიმართულებისა,  მაგრამ  შუქნიშნის დამატებით  სექციაში  ძირითად

ყვითელ  ან  წითელ  მაშუქ  სიგნალთან  ერთად  ჩართული  ისრის  მიმართულებით  მოძრაობისას  რელსიანი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  სხვა  მიმართულებიდან  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 154 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fpby bvjeg fb0fqhf yfbuofhw:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

F f[sh[fh0fktb D f[sh[fh0fktb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  ქვეპუნქტის  თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის რეგულირებისათვის გზის სავალი ნაწილის ზოლებზე, სადაც მოძრაობის

მიმართულება  საპირისპიროდ  იცვლება,  გამოიყენება  რევერსული  შუქნიშანი  წითელი  X  ნიშნის  მაშუქი

სიგნალითა  და  ქვემოთ  მიმართული  მწვანე  ისრით.  ეს  სიგნალი და  ისარი  შესაბამისად  იმ  ზოლზე  მოძრაობას

კრძალავს  ან  იმ  ზოლზე  მოძრაობის  ნებას  რთავს,  რომლის  ზემოთაც  ისინია  განლაგებული.  რევერსული

შუქნიშნის  ძირითად  ფერად  მაშუქ  სიგნალებს  შეიძლება  დაემატოს  დიაგონალურად  ქვემოთ  –  მარჯვნივ  ან

მარცხნივ დახრილი  ისრის  მქონე  ყვითელი  ან თეთრი  მაშუქი  სიგნალი, რომლის  ჩართვა  იტყობინება ფერადი

მაშუქი  სიგნალის  შემდგომი  შეცვლისა  და  ისრით  მითითებულ  ზოლზე  გადასვლის  ვალდებულების  შესახებ.

ორივე მხრიდან 1.9 საგზაო მონიშვნით აღნიშნული ზოლის ზემოთ მდებარე გამორთული რევერსული შუქნიშანი

კრძალავს ამ ზოლზე გასვლას.



ВОПРОС 155 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fpby bvjeg fb0fqhf yfbuofhw:

F f[sh[fh0f vfwfhfkf. D f[sh[fh0f vfwfhfkf.

F f[sh[fh0tb D f[sh[fh0tb hskf.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  ქვეპუნქტის  თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის რეგულირებისათვის გზის სავალი ნაწილის ზოლებზე, სადაც მოძრაობის

მიმართულება  საპირისპიროდ  იცვლება,  გამოიყენება  რევერსული  შუქნიშანი  წითელი  X  ნიშნის  მაშუქი

სიგნალითა  და  ქვემოთ  მიმართული  მწვანე  ისრით.  ეს  სიგნალი და  ისარი  შესაბამისად  იმ  ზოლზე  მოძრაობას

კრძალავს  ან  იმ  ზოლზე  მოძრაობის  ნებას  რთავს,  რომლის  ზემოთაც  ისინია  განლაგებული.  რევერსული

შუქნიშნის  ძირითად  ფერად  მაშუქ  სიგნალებს  შეიძლება  დაემატოს  დიაგონალურად  ქვემოთ  –  მარჯვნივ  ან

მარცხნივ დახრილი  ისრის  მქონე  ყვითელი  ან თეთრი  მაშუქი  სიგნალი, რომლის  ჩართვა  იტყობინება ფერადი

მაშუქი  სიგნალის  შემდგომი  შეცვლისა  და  ისრით  მითითებულ  ზოლზე  გადასვლის  ვალდებულების  შესახებ.

ორივე მხრიდან 1.9 საგზაო მონიშვნით აღნიშნული ზოლის ზემოთ მდებარე გამორთული რევერსული შუქნიშანი

კრძალავს ამ ზოლზე გასვლას.



ВОПРОС 156 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 fb0fqhf yfbuofh bkijbn:

Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m Fh/mfhf[m

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m F[sh[fh0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტისა და მე10 პუნქტის

თანახმად:  2.  შუქნიშნის  მაშუქ  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა:  ე)  მწვანე  მაშუქი  სიგნალი  რთავს

მოძრაობის ნებას. 10. მწვანე, ყვითელ და წითელ მაშუქ სიგნალებს, რომლებზედაც გამოსახულია ისარი/ისრები,

იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც შესაბამისი ფერის უისრო მაშუქ სიგნალებს, მაგრამ მათი მოქმედება ვრცელდება

მხოლოდ  ისრით/ისრებით  მითითებული  მიმართულებით/მიმართულებებით.  ამასთანავე,  ისარი,  რომელიც

მარცხნივ  მოხვევის  ნებას  რთავს,  მობრუნების  უფლებასაც  იძლევა,  თუ  ეს  აკრძალული  არ  არის  შესაბამისი

საგზაო  ნიშნით  ან  საგზაო  მონიშვნით.  იგივე  მნიშვნელობა  აქვს  შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში  მწვანე  მაშუქ

სიგნალზე გამოსახულ ისარს. შუქნიშნის დამატებითი სექციის გამორთული მაშუქი სიგნალი იტყობინება, რომ ამ

სექციით რეგულირებული მიმართულებით მოძრაობა აკრძალულია.



ВОПРОС 157 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 fb0fqhf yfbuofh bkijbn:

Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m 2. Fh/mfhf[m

3. Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije> fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f

lq`bbh bkijbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის და მე10 პუნქტის

თანახმად:  2.  შუქნიშნის  მაშუქ  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა:  ე)  მწვანე  მაშუქი  სიგნალი  რთავს

მოძრაობის ნებას. 10. მწვანე, ყვითელ და წითელ მაშუქ სიგნალებს, რომლებზედაც გამოსახულია ისარი/ისრები,

იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც შესაბამისი ფერის უისრო მაშუქ სიგნალებს, მაგრამ მათი მოქმედება ვრცელდება

მხოლოდ  ისრით/ისრებით  მითითებული  მიმართულებით/მიმართულებებით.  ამასთანავე,  ისარი,  რომელიც

მარცხნივ  მოხვევის  ნებას  რთავს,  მობრუნების  უფლებასაც  იძლევა,  თუ  ეს  აკრძალული  არ  არის  შესაბამისი

საგზაო  ნიშნით  ან  საგზაო  მონიშვნით.  იგივე  მნიშვნელობა  აქვს  შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში  მწვანე  მაშუქ

სიგნალზე გამოსახულ ისარს. შუქნიშნის დამატებითი სექციის გამორთული მაშუქი სიგნალი იტყობინება, რომ ამ

სექციით რეგულირებული მიმართულებით მოძრაობა აკრძალულია.



ВОПРОС 158 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy fvfimsyf kfc fhys7`f8 fimf7feff fv8f hs0fhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ა) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  საგზაო  შუქნიშნით  ან  მარეგულირებლის  მეშვეობით  რეგულირდება,  მოძრაობის

ამკრძალავი სიგნალის დროს მძღოლი უნდა გაჩერდეს ქვეითთა გადასასვლელის წინ ან მის წინ მდებარე განივ

მონიშვნასთან, ხოლო როცა მოძრაობის გაგრძელების უფლებას მიიღებს, არ უნდა დააბრკოლოს და საფრთხე

არ  უნდა  შეუქმნას  ქვეითთა  გადასასვლელზე  შესულ  ქვეითებს.  თუ  მძღოლი  ასრულებს  მოხვევას  სხვა  გზაზე

შესასვლელად,  რომლის  შესასვლელთანაც  მდებარეობს  ქვეითთა  გადასასვლელი,  მან  ეს  მოხვევა  უნდა

შეასრულოს  მხოლოდ  დაბალი  სიჩქარით,  ხოლო  საჭიროების  შემთხვევაში  უნდა  გაჩერდეს  და  გაატაროს

გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითები.



ВОПРОС 159 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fkfifh,fuf6`f ptums h=s fhlshuf 8t;m bf=frspfh> fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf

fb0fqhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ყვითელი  მოციმციმე  მაშუქი  სიგნალი  რთავს  მოძრაობის  ნებას  და  იტყობინება  არარეგულირებული

გზაჯვარედინის,  ქვეითთა  ან  ველოსიპედისტთა  გადასასვლელის  არსებობის  ან  მოსალოდნელი  საფრთხის

შესახებ.



ВОПРОС 160 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fkfifh,fuf fhlshuf bfq`f ffvsim0f[m> fhlshuf 8t;m bfyw`shqkfr> fvfimsyf fhys7`f8

bffksh7mfys fvfimsyf ffyrskfhf flf «Clt6» fw`f]`f=s lpffysvuskfh> fb0fqhf fyfuofhf fpby
bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე14  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლს,

რომელსაც ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის დროს მკვეთრად დამუხრუჭების გარეშე არ შეუძლია გაჩერდეს

ამ მუხლის მე13 პუნქტით განსაზღვრულ ადგილებში, უფლება აქვს, განაგრძოს მოძრაობა. ქვეითმა, რომელიც

ამკრძალავი  მაშუქი  სიგნალის  ჩართვის  დროს  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა  გაათავისუფლოს  იგი,

ხოლო  თუ  ეს  შეუძლებელია  −  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავი  სატრანსპორტო

ნაკადების გამყოფ ხაზზე.



ВОПРОС 161 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ერთობლივად ჩართული წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე

მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ.



ВОПРОС 162 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  მოძრაობას  გარდა  ამ  მუხლის  მე14  პუნქტით  გათვალისწინებული

შემთხვევებისა და იტყობინება მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი შეცვლის შესახებ.



ВОПРОС 163 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 lwfh bkijbn:

Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m Lsibfije> bfhf e,fc fh/mfhf[m

Fhvfhf[m Fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f lq`bbh

bkijbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე10 პუნქტის თანახმად, მწვანე, ყვითელ და

წითელ მაშუქ სიგნალებს, რომლებზედაც გამოსახულია ისარი/ისრები, იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც შესაბამისი

ფერის  უისრო  მაშუქ  სიგნალებს,  მაგრამ  მათი  მოქმედება  ვრცელდება  მხოლოდ ისრით/ისრებით  მითითებული

მიმართულებით/მიმართულებებით. ამასთანავე, ისარი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების

უფლებასაც  იძლევა,  თუ  ეს  აკრძალული  არ  არის  შესაბამისი  საგზაო  ნიშნით  ან  საგზაო  მონიშვნით.  იგივე

მნიშვნელობა  აქვს  შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში  მწვანე  მაშუქ  სიგნალზე  გამოსახულ  ისარს.  შუქნიშნის

დამატებითი  სექციის  გამორთული  მაშუქი  სიგნალი  იტყობინება,  რომ  ამ  სექციით  რეგულირებული

მიმართულებით მოძრაობა აკრძალულია.



ВОПРОС 164 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, მწვანე

მაშუქი  სიგნალი  რთავს  მოძრაობის  ნებას.  ამავე  კანონის  32ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად  გარდა  იმ

შემთხვევისა,  როცა  მოხვევა  სრულდება  გზაჯვარედინზე  გასასვლელად,  სადაც  წრიული  მოძრაობაა

ორგანიზებული,  მარჯვნივ  ან  მარცხნივ  მოხვევის  წინ,  აგრეთვე  მობრუნების  წინ  სატრანსპორტო  საშუალების

მძღოლი  ვალდებულია  დროულად  დაიკავოს  შესაბამისი  განაპირა  მდებარეობა  სავალ  ნაწილზე,  რომელიც

თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი.



ВОПРОС 165 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 vfwfhf.

F8 - vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 4.1.1 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი

4.1.1 „მოძრაობა პირდაპირ“ რთავს მხოლოდ ისრით ნაჩვენები მიმართულებით მოძრაობის ნებას. ამავე პუნქტის

შენიშვნის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  4.1.14.1.6  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება  სავალი  ნაწილების  იმ

გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია სათანადო ნიშანი.



ВОПРОС 166 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

C f[sh[fh0fkf {sh[fh0fr fkfums fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

წითელი მაშუქი სიგნალი ან წითელი მოციმციმე მაშუქი სიგნალი კრძალავს მოძრაობას.



ВОПРОС 167 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby

bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე10 პუნქტის თანახმად, მწვანე, ყვითელ და

წითელ მაშუქ სიგნალებს, რომლებზედაც გამოსახულია ისარი/ისრები, იგივე მნიშვნელობა აქვს, რაც შესაბამისი

ფერის  უისრო  მაშუქ  სიგნალებს,  მაგრამ  მათი  მოქმედება  ვრცელდება  მხოლოდ ისრით/ისრებით  მითითებული

მიმართულებით/მიმართულებებით. ამასთანავე, ისარი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების

უფლებასაც  იძლევა,  თუ  ეს  აკრძალული  არ  არის  შესაბამისი  საგზაო  ნიშნით  ან  საგზაო  მონიშვნით.  იგივე

მნიშვნელობა  აქვს  შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში  მწვანე  მაშუქ  სიგნალზე  გამოსახულ  ისარს.  შუქნიშნის

დამატებითი  სექციის  გამორთული  მაშუქი  სიგნალი  იტყობინება,  რომ  ამ  სექციით  რეგულირებული

მიმართულებით მოძრაობა აკრძალულია.



ВОПРОС 168 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fvfimsyf bfq`f fhys7`f8> f[sw f[sh[fh0fkf fq`bhf fvfybjdh bfysyfbuoj>

fb7`ifhfn` w`f]`f6`f hs,;mfhf b7je> fb0fqhf b6`b0spsvn`ef fhlshuf=s ffyuskfhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

B[`0fv> tums f[sh[fh0f7syn` tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f lsh9sh[fufpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

შუქნიშნის  ნებადამრთველ  სიგნალზე  გზაჯვარედინზე  შესულ  მძღოლს  შეუძლია  იმოძრაოს  დასახული

მიმართულებით,  გზაჯვარე¬დინიდან გასასვლელზე არსებული შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალების მიუხედავად,

მაგრამ  იმ  პირობით,  რომ  ეს  არ  დააბრკოლებს  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეთა  იმ  მიმართულებით

მოძრაობას,  რომელზედაც  მოძრაობა  გახსნილია.  თუ  გზაჯვარედინზე  მისი  მოძრაობისას  გზაზე  არსებული

შუქნიშნების  წინ  „სდექ“  ხაზებია  (ან/და 7.16  საგზაო ნიშნებია),  მძღოლმა  უნდა  იხელმძღვა¬ნელოს თითოეული

შუქნიშნის სიგნალით.



ВОПРОС 169 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fvfimsyf bfq`f fhys7`f8> f[sw f[sh[fh0fkf fq`bhf fvfybjdh bfysyfbuoj>

fb7`ifhfn` w`f]`f6`f hs,;mfhf b7je> fb0fqhf b6`b0spsvn`ef fhlshuf=s ffyuskfhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

შუქნიშნის  ნებადამრთველ  სიგნალზე  გზაჯვარედინზე  შესულ  მძღოლს  შეუძლია  იმოძრაოს  დასახული

მიმართულებით,  გზაჯვარე¬დინიდან გასასვლელზე არსებული შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალების მიუხედავად,

მაგრამ  იმ  პირობით,  რომ  ეს  არ  დააბრკოლებს  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეთა  იმ  მიმართულებით

მოძრაობას,  რომელზედაც  მოძრაობა  გახსნილია.  თუ  გზაჯვარედინზე  მისი  მოძრაობისას  გზაზე  არსებული

შუქნიშნების  წინ  „სდექ“  ხაზებია  (ან/და 7.16  საგზაო ნიშნებია),  მძღოლმა  უნდა  იხელმძღვა¬ნელოს თითოეული

შუქნიშნის სიგნალით.



ВОПРОС 170 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4
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3 4

Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 lwfh bkijbn:

Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

Fhvfhf[m Lsibfije> fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f

lq`bbh bkijbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 29ე  მუხლის  მე3  პუნქტის თანახმად თუ  შუქნიშნები  გზის

სავალი  ნაწილის  თანმხვედრი  მიმართულების  მხარეს  არსებული  თითოეული  მოძრაობის  ზოლის  ზევითაა

განლაგებული,  თითოეული  შუქნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  მხოლოდ  იმ  მოძრაობის  ზოლზე,  რომლის

ზემოთაც  არის  იგი.  ამავე  მუხლის  მე10  პუნქტის  თანახმად,  მწვანე,  ყვითელ  და  წითელ  მაშუქ  სიგნალებს,

რომლებზედაც  გამოსახულია  ისარი/ისრები,  იგივე  მნიშვნელობა  აქვს,  რაც  შესაბამისი  ფერის  უისრო  მაშუქ

სიგნალებს,  მაგრამ  მათი  მოქმედება  ვრცელდება  მხოლოდ  ისრით/ისრებით  მითითებული  მიმართულებით/

მიმართულებებით.  ამასთანავე,  ისარი,  რომელიც  მარცხნივ  მოხვევის  ნებას  რთავს,  მობრუნების  უფლებასაც

იძლევა, თუ ეს აკრძალული არ არის შესაბამისი საგზაო ნიშნით ან საგზაო მონიშვნით. იგივე მნიშვნელობა აქვს

შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში  მწვანე  მაშუქ  სიგნალზე  გამოსახულ  ისარს.  შუქნიშნის  დამატებითი  სექციის

გამორთული  მაშუქი  სიგნალი  იტყობინება,  რომ  ამ  სექციით  რეგულირებული  მიმართულებით  მოძრაობა

აკრძალულია.
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ВОПРОС 172 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifh,fuf fhlshuf6`f hs]`fhf6`tb fbfchf f9s;`fhf6`f b]`ff6`spqj fv8fn` lshuf6`f hs]`fhf6`tb

tb6`svi`jpfh> fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f bfp9[mfu`f0fhjeg:

Fkfifh,fuf fhlshuf6`f hs]`fhf6`f Fbfchf f9s;`fhf6`f b]`ff6`spqj fv8fn`

lshuf6`f hs]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  შეასრულონ  შუქნიშნის  ფერადი  მაშუქი  სიგნალის  მოთხოვნები  იმ

შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მოთხოვნები ეწინააღმდეგება გავლის უპირატესობის განმსაზღვრელი საგზაო ნიშნებისა

და მონიშვნების მოთხოვნებს.

Fkfifh,fuf fhlshuf6`f hs]`fhf6`tb fbfchf f9s;`fhf6`f b]`ff6`spqj fv8fn` lshuf6`f hs]`fhf6`tb

tb6`svi`jpfh> fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f bfp9[mfu`f0fhjeg:

Fbfchf f9s;`fhf6`f b]`ff6`spqj fv8fn`

lshuf6`f hs]`fhf6`f

Fkfifh,fuf fhlshuf6`f hs]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  შეასრულონ  შუქნიშნის  ფერადი  მაშუქი  სიგნალის  მოთხოვნები  იმ

შემთხვევაშიც კი, თუ ეს მოთხოვნები ეწინააღმდეგება გავლის უპირატესობის განმსაზღვრელი საგზაო ნიშნებისა

და მონიშვნების მოთხოვნებს.
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3

Ffyuskfh0fr f=s> f8fofhfr f=s bimf6`shuskje> ufyr f[m p[s h[je> tbim0fhuskfys bkfw`7`scef vf

bkfw`7`scef fhlshuf 7f9imsrb> fhlshuf 8t;mrb pvje fkfifh,fuf f[fh[`fhf fvjeg:

Fb[fv8f f[scsh0f=s> tblsqef fw]f

fytbh0tb> f/,f vf fgfhfy fuskfh0tb>

fv8f=s f,skhfw`s[mxfhfn` vfimsyf

f0sqsh0tb> bkf7`ys bwj f]fbhgkfy

fnhftrnjhbf fv8f bf[m[yfq`j f0s96`tb h=s

Fb0fqhf f[sh[fh0f tb9syuskfys bf[mf-

f9cf[ef fv8fcsh0f fw`f]`f=s

Fvfhihenn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

htb0fqhfps zslfkf bfkrffe fw`f]`f=s.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ფერადი მაშუქი სიგნალები

გამორთულია,  მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ  მაშინ,  როცა  ხილვადობის  ფარგლებში  არ  ჩანს

გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა).



ВОПРОС 174 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2
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3

X fhlshuf 7f9imb> fkflf p[s h[je fhlshuf bfq`tb pvje fhtdthcn` kfifh,fuf f[fh[`fhf fvjeg:

Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

zslfkfn`b fw`f]`f=s htb0fqhf fb=rffhf

vfwfhfps.

Fb0fqhf f[sh[fh0f tb9syuskfys bf[mf-

f9cf[ef fv8fcsh0f fw`f]`f=s fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f htb0fqhf fb=rffhf vfwfhfps.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების მოძრაობის რეგულირებისათვის გზის სავალი ნაწილის ზოლებზე, სადაც მოძრაობის მიმართულება

საპირისპიროდ იცვლება,  გამოიყენება რევერსული შუქნიშანი წითელი X  ნიშნის მაშუქი სიგნალითა და  ქვემოთ

მიმართული  მწვანე  ისრით.  ეს  სიგნალი და  ისარი  შესაბამისად იმ  ზოლზე  მოძრაობას  კრძალავს  ან  იმ  ზოლზე

მოძრაობის  ნებას  რთავს,  რომლის  ზემოთაც  ისინია  განლაგებული.  რევერსული  შუქნიშნის  ძირითად  ფერად

მაშუქ სიგნალებს შეიძლება დაემატოს დიაგონალურად ქვემოთ – მარჯვნივ ან მარცხნივ დახრილი ისრის მქონე

ყვითელი  ან  თეთრი  მაშუქი  სიგნალი,  რომლის  ჩართვა  იტყობინება  ფერადი  მაშუქი  სიგნალის  შემდგომი

შეცვლისა  და  ისრით  მითითებულ  ზოლზე  გადასვლის  ვალდებულების  შესახებ.  ორივე  მხრიდან  1.9  საგზაო

მონიშვნით  აღნიშნული  ზოლის  ზემოთ  მდებარე  გამორთული  რევერსული  შუქნიშანი  კრძალავს  ამ  ზოლზე

გასვლას.
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Fkfifh,fuf f[flfhfn` fhlshuf bfq`f f=s bfh,je f[sw/ f[sw6`f:

Fhys7`f8 flshhf byf0jbn fkfifh,fuf=s

bfwqfys fct6wbf is7je> bfhf e,fc>

bfwqfys b7je fct6wbf fkfifhfn` fhlshufkf

b]`ff6`qje f[sh[fh0f6`f byfh,jbn.

Fhys7`f8 flshhf byf0jbn fkfifh,fuf=s

bfwqfys fct6wbf s7fpfh is7fkj> bfhf e,fc>

fhb fct6wbf fkfifhfn` fhlshuf tb9isv>

tumsh0 ppby b7je fb0fqhf f[sh[fh0f6`f

byfh,jbn.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f0fr6`f

ptums bbfijeg.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე11 პუნქტის თანახმად, შუქნიშნის ძირითად

მწვანე მაშუქ სიგნალზე გამოსახული კონტურის ისარი/ისრები მძღოლს ამცნობს შუქნიშანზე დამატებითი სექციის

შესაძლო არსებობის შესახებ და მიუთითებს ამ სექციის ფერადი მაშუქი სიგნალისაგან განსხვავებული მოძრაობის

სხვა ნებადართული მიმართულებების შესახებ.

„T“- fcf[mfkf tb=rffe but;me fkfifh,fuf 4 hlshufr h[fh[`fhf 7fkjbn:

„T“- fcf[mf pvje fv8tb[scsh0f=s fb0fqhf
fb=rffhfps

Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

htb0fqhfps zslfkf bfkrffe fw`f]`f=s

fb0fqhf fb=rffhfps

Fvfimsyf,kf pvje fnhfrnjh6`f htb0fqhf

fb=rffhfps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  მოძრაობის

რეგულირებისათვის  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  „T“სებურად  განლაგებული  მოყვითალო  ოთხი  მრგვალი

მაშუქი სიგნალი. მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ერთდროულად ჩართულია ქვედა და ერთი

ან რამდენიმე ზედა მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან მარცხენა მარცხნივ მოძრაობის უფლებას იძლევა, საშუალო –

პირდაპირ,  მარჯვენა  კი  −  მარჯვნივ.  თუ  ჩართულია  მხოლოდ  სამი  ზედა  მაშუქი  სიგნალი,  მოძრაობა

აკრძალულია.



ВОПРОС 177 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 178 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

„T“ flshuf tb9ie fkfifh,fufkf fb0fqhf fb=rffhf ffy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fb0fqhf
fpby hsvjeg:

Kflf[mn`s frb> 8flf[mn`s frb vf bfrsvr`f

fhlshuf6`f bf=frspfh.

*flf[mn`b fkfifh,fuf 3 hlshufr vfwfhf

bf=frspfh.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimfr ffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  მოძრაობის

რეგულირებისათვის  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  „T“სებურად  განლაგებული  მოყვითალო  ოთხი  მრგვალი

მაშუქი სიგნალი. მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ერთდროულად ჩართულია ქვედა და ერთი

ან რამდენიმე ზედა მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან მარცხენა მარცხნივ მოძრაობის უფლებას იძლევა, საშუალო –

პირდაპირ,  მარჯვენა  კი  −  მარჯვნივ.  თუ  ჩართულია  მხოლოდ  სამი  ზედა  მაშუქი  სიგნალი,  მოძრაობა

აკრძალულია.

„T“ flshuf tb9ie fkfifh,fufkf fb0fqhf fb=rffhf ffy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fb0fqhf
fpby hsvjeg:

Kflf[mn`s frb> 8flf[mn`s frb vf bfrsvr`f

fhlshuf6`f bf=frspfh.

*flf[mn`b fkfifh,fuf 3 hlshufr vfwfhf

bf=frspfh.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimfr ffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  მოძრაობის

რეგულირებისათვის  შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  „T“სებურად  განლაგებული  მოყვითალო  ოთხი  მრგვალი

მაშუქი სიგნალი. მოძრაობა ნებადართულია მხოლოდ მაშინ, როცა ერთდროულად ჩართულია ქვედა და ერთი

ან რამდენიმე ზედა მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან მარცხენა მარცხნივ მოძრაობის უფლებას იძლევა, საშუალო –

პირდაპირ,  მარჯვენა  კი  −  მარჯვნივ.  თუ  ჩართულია  მხოლოდ  სამი  ზედა  მაშუქი  სიგნალი,  მოძრაობა

აკრძალულია.



ВОПРОС 179 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 180 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifhfn` fhlshuf 8t;m ffy bffksh7mfys fvfimsyf ffyrskfhf flf fhys7`f8 «Clt6» fw`f]`f=s
lpffysvuskjpfh> fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე14  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლს,

რომელსაც ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვის დროს მკვეთრად დამუხრუჭების გარეშე არ შეუძლია გაჩერდეს

ამ მუხლის მე13 პუნქტით განსაზღვრულ ადგილებში, უფლება აქვს, განაგრძოს მოძრაობა. ქვეითმა, რომელიც

ამკრძალავი  მაშუქი  სიგნალის  ჩართვის  დროს  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა  გაათავისუფლოს  იგი,

ხოლო  თუ  ეს  შეუძლებელია  −  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავი  სატრანსპორტო

ნაკადების გამყოფ ხაზზე.

Fv8f f[scsh0f=s fimf7feff hps fkfifh,fuf s7fvpfh> fv8f f[scsh0f lfyf[scef fimf7fef8

byfbuofhjeg:

Fvfimsyfn` kfifh,fuf fhlshuf f]`fhf6`f Fimf7feff hps bfp9[mfu`f0je fkfifh,fuf

fhlshuf f]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე გადასვლისას, თუ გადასასვლელზე არსებობს ქვეითთათვის განკუთვნილი შუქნიშანი,

ქვეითმა უნდა შეასრულოს ამ შუქნიშნის მაშუქი სიგნალების მოთხოვნები.



ВОПРОС 181 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fkfifh,fuf f6`b0svpffhfn` fhlshufps bffyuskfp f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn`

fb0fqhf fqfc6`f tbkfpuflf?

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  შუქნიშნის

(რევერსულის გარდა) ამკრძალავი მაშუქი სიგნალის დროს მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს „სდექ” ხაზთან ( ან

7.16 ნიშანთან).



ВОПРОС 182 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifh,fuf fkfifhfn` fhlshuf bfq`f ffy:

Fb0fqhf fpby b7jeg> flshhf 7fyfqjbn

tb=rffv fv8tb[scsh0tb> fimf7fef8 vf

fvfkfys7`f8 h[scsh0f f7fpffhtb vf

bw`shqsh pskij fi`fh0tb bhsprys

Fb0fqhf fpby b7jeg> fv8fn` fb0fqhf

fkf[`skfw`f bhfyf]`jbn fhlshuf bfq`f

ffv0f ibfcef> bhkfcys biw`shqef fb0fqhf

f6`b0svpffhfn` fhlshuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29ე მუხლის მე2 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, მწვანე

მოციმციმე  მაშუქი  სიგნალი რთავს  მოძრაობის  ნებას და  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  ამცნობს,  რომ  მისი

მოქმედების დრო იწურება და მალე ჩაირთვება ამკრძალავი სიგნალი.



ВОПРОС 183 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0f vfwfhfkf D f[sh[fh0f vfwfhfkf

C f[sh[fh0f vfwfhfkf {sh[fh0fr fkfums lptb0fqefv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31ე მუხლის მე17 პუნქტის თანახმად, შესვლის მიზნით იმ

სავალ ნაწილზე მოხვევის დროს, რომელზედაც რევერსული მოძრაობაა, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლმა

ისე უნდა იმოძრაოს, რომ სავალი ნაწილების გადაკვეთიდან გამოსვლისას განაპირა მარჯვენა მოძრაობის ზოლი

დაიკავოს. სხვა მოძრაობის ზოლზე გადაჯგუფება დასაშვებია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მძღოლი დარწმუნდება,

რომ აღნიშნულ მოძრაობის ზოლზე ნებადართულია თანმხვედრი მოძრაობა. ამავე კანონის პირველი დანართის

მე5 თავის (განსაკუთრებული მითითებების ნიშნები) 5.10 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 5.10 „გასვლა გზაზე,

რომელზედაც  რევერსული  მოძრაობაა“  −  მიუთითებს  5.8  „რევერსული  მოძრაობა“  ნიშნით  აღნიშნულ  გზის

მონაკვეთზე  გასვლას.  ნიშანი  იდგმება  ყველა  გვერდითი  გასასვლელის  წინ.  ნიშანი  შეიძლება  არ  დაიდგას

მიმდებარე ტერიტორიიდან გამოსასვლელის გზასთან გადაკვეთაზე, თუ ამ ტერიტორიაზე შესვლა შესაძლებელია

მხოლოდ 5.8 „რევერსული მოძრაობა“ ნიშნით აღნიშნული გზიდან.



ВОПРОС 184 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfvdfb6`f hshys7`f8w`f h7syn`

fv8f f0fhf ps[`0flf?

Frn`b fnhfvdfb fhys7`f8 vfwfhf. F8,fn`b fnhfvdfb fhys7`f8 vfwfhf.

F8-nhfvdfbr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ გზაჯვარედინზე, შუქნიშნის ნებადამრთველ სიგნალზე გზაჯვარედინზე შესულ მძღოლს შეუძლია

იმოძრაოს  დასახული  მიმართულებით,  გზაჯვარე¬დინიდან  გასასვლელზე  არსებული  შუქნიშნის  ამკრძალავი

სიგნალების მიუხედავად, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს არ დააბრკოლებს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა

იმ მიმართულებით მოძრაობას, რომელზედაც მოძრაობა გახსნილია. თუ გზაჯვარედინზე მისი მოძრაობისას გზაზე

არსებული  შუქნიშნების  წინ  „სდექ“  ხაზებია  (ან/და  7.16  საგზაო  ნიშნებია),  მძღოლმა  უნდა  იხელმძღვა¬ნელოს

თითოეული შუქნიშნის სიგნალით.



ВОПРОС 185 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8> f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqsh> fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbujv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა.გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,  ამ

მუხლის მე3 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია წრიულმოძრაობიანი

გზაჯვარედინისაგან  განსხვავებულ გზაჯვარედინზე  ან  უშუალოდ  ამ  გზაჯვარედინის  წინ,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,

როდესაც  გასწრება  ხორციელდება  რეგულირებულ  გზაჯვარედინზე  საპირისპირო  მოძრაობის  ზოლზე

გაუსვლელად.



ВОПРОС 186 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf kfc fhys7`f8> f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fb0fqhf

b6`b0spsvn`ef fkfifh,fuf fhlshufps ffyuskfhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ გზაჯვარედინზე  შუქნიშნის  ნებადამრთველ სიგნალზე გზაჯვარედინზე  შესულ მძღოლს შეუძლია

იმოძრაოს  დასახული  მიმართულებით,  გზაჯვარე¬დინიდან  გასასვლელზე  არსებული  შუქნიშნის  ამკრძალავი

სიგნალების მიუხედავად, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს არ დააბრკოლებს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა

იმ მიმართულებით მოძრაობას, რომელზედაც მოძრაობა გახსნილია. თუ გზაჯვარედინზე მისი მოძრაობისას გზაზე

არსებული  შუქნიშნების  წინ  „სდექ“  ხაზებია  (ან/და  7.16  საგზაო  ნიშნებია),  მძღოლმა  უნდა  იხელმძღვა¬ნელოს

თითოეული შუქნიშნის სიგნალით.



ВОПРОС 187 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf kfc fhys7`f8> f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fb0fqhf

b6`b0spsvn`ef fkfifh,fuf fhlshufps ffyuskfhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ გზაჯვარედინზე  შუქნიშნის  ნებადამრთველ სიგნალზე გზაჯვარედინზე  შესულ მძღოლს შეუძლია

იმოძრაოს  დასახული  მიმართულებით,  გზაჯვარე¬დინიდან  გასასვლელზე  არსებული  შუქნიშნის  ამკრძალავი

სიგნალების მიუხედავად, მაგრამ იმ პირობით, რომ ეს არ დააბრკოლებს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა

იმ მიმართულებით მოძრაობას, რომელზედაც მოძრაობა გახსნილია. თუ გზაჯვარედინზე მისი მოძრაობისას გზაზე

არსებული  შუქნიშნების  წინ  „სდექ“  ხაზებია  (ან/და  7.16  საგზაო  ნიშნებია),  მძღოლმა  უნდა  იხელმძღვა¬ნელოს

თითოეული შუქნიშნის სიგნალით.



ВОПРОС 188 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fhys7`f8> fb0fqhf fpby bp0j fkfifhfn` fhlshuf rshfffv0f bp=fre fcdtnjajh lfpffbu`f[jpfh>

fhys7`f8:

Fkfchf bhleys fkfifhfn` fhlshuf

lfwrkf9ihjeg.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bhkfcofys

ffyrskfhf bkifhfn`s fb0fqhf yfbuofhjeg.

Fkfchf ppby b7je f]`ff bf[scefpfhums>

fkfchf bhleys> fb0fqhf b6`b0spsvn`ef

fcdtnjajh fkfifhfn` fhlshuf w`shqffyof

fv8f fhb fws9q`f[f f[schf lf[mofhjeg.

განმარტება:

თუ მძღოლი უახლოვდება შუქნიშანს, რომელზეც მოძრაობის ნებადამრთველი მაშუქი სიგნალი უკვე დიდი ხნის

განმავლობაშია ჩართული, მან უნდა გააგრძელოს მოძრაობა, ისე, რომ მზად იყოს სატრანსპორტო საშუალების

ნებისმიერ მომენტში უსაფრთხოდ გასაჩერებლად.



თემა 11:

მარეგულირებლის სიგნალები



ВОПРОС 189 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f[sw

f[sh[fh0fkf fb0fqhf bkijv:

Fvjnjwbrkb fhys7`f8 Fdnj,ec fhys7`f8

Fvfimsyf kfc fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: გ) წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 190 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

F,fh0 f[sh[fh0f6`f h7syn` fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 lwfh

bf,fbkij?

F> D> C f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf D> L f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf

F> C> L f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf F> D> C> L f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: გ) წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 191 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

F,fh0 fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf

pskijlf b=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps?

Fblfhfn`b> f7f9imb> f8t;mb fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f

F8t;mb fbfq`tb fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f

F8t;mb f7f9imb fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: გ) წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგულირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 192 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshuf ffy f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn`

fv8fn` fb0fqhf fqfc tbkfpujlf?

Fnhfvdfb fvjnjwbrkb hshys7`f8w`f Fnhfvdfb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f

Fvfimsyf kfcb fvjnjwbrkb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა: ბ) განზე გაშვერილი ან ჩამოშვებული ხელები − ეს

ჟესტი  ნიშნავს  „სდექ“  სიგნალს  იმ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებისათვის,  რომლებიც,  მათი  მოძრაობის

მიმართულების  მიუხედავად,  მოძრაობენ  იმ  მიმართულებით,  რომელიც  კვეთს  მარეგულირებლის  გაწვდილი

ხელით  ან  ხელებით  მინიშნებულ  მიმართულებას;  ამასთანავე,  მარეგულირებლის  მარჯვენა  და  მარცხენა

გვერდების  მხრიდან  ტრამვაის  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდაპირ,  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას

უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდა¬პირ  და  მარჯვნივ,  ხოლო  ქვეითს  უფლება  აქვს,  გადავიდეს  გზის  სავალ

ნაწილზე.



ВОПРОС 193 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

F,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f[sw f[sh[fh0fkf

fb0fqhf fpby pvflf?

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 vfwfhf

Fo`ums. Fhys7`f8w`f h8s\mfums.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 194 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fv8tb[scsh0f=s fh/mfhf[m fb0fqhf fpby

bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება  აქვს,  გადავიდეს  სავალ  ნაწილზე  მარეგუ¬ლირებლის  ზურგის  უკან;  ამავე  კანონის  32ე  მუხლის  მე5

პუნქტის  თანახმად,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  მოხვევა  სრულდება  გზაჯვარედინზე  გასასვლელად,  სადაც

წრიული  მოძრაობაა  ორგანიზებული,  მარჯვნივ  ან  მარცხნივ  მოხვევის  წინ,  აგრეთვე  მობრუნების  წინ

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  დროულად  დაიკავოს  შესაბამისი  განაპირა  მდებარეობა

სავალ ნაწილზე, რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი.



ВОПРОС 195 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fhvfhf[m Fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f (lq`bys)

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება  აქვს,  გადავიდეს  სავალ  ნაწილზე  მარეგუ¬ლირებლის  ზურგის  უკან;  ამავე  კანონის  32ე  მუხლის  მე5

პუნქტის  თანახმად,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  მოხვევა  სრულდება  გზაჯვარედინზე  გასასვლელად,  სადაც

წრიული  მოძრაობაა  ორგანიზებული,  მარჯვნივ  ან  მარცხნივ  მოხვევის  წინ,  აგრეთვე  მობრუნების  წინ

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  დროულად  დაიკავოს  შესაბამისი  განაპირა  მდებარეობა

სავალ ნაწილზე, რომელიც თანმხვედრი მიმართულებით მოძრაობისთვისაა განკუთვნილი.



ВОПРОС 196 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fhvfhf[m Fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f (lq`bys)

F[sh[fh0f6`f ptums hskf Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 197 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw

f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby pvflf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 pfq`s

H8s\mfums Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 198 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby bvjeg:

Fvfimsyf fhys7`f8 pfq`s Fvjnjwbrkb fvfimsytb hshys7`f8w`f

Fnhfvdfb fhys7`f8 Hspsyn`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.



ВОПРОС 199 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf zslfkfn`b bfq`je> bfhf e,fc> f,;msn` fhlshuf bf=frspfh> fb=rff8

b7fbqfp f,hb fhlshufps f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf

fb0fqhf fyfuofhf fpby pvflf?

Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf fhys7`f8

pfq`s

Fblfhfn`b bkfceb fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f

Hspsyn`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი − ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება  აქვს,  გადავიდეს  სავალ  ნაწილზე  მარეგუ¬ლირებლის  ზურგის  უკან;  ამავე  კანონის  51ე  მუხლის

პირველი  პუნქტის თანახმად,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,

რომელსაც სატრანსპორტო საშუალებაზე ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა  სიგნალი და

ასრულებს სამსახურებრივ დავალებას, შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების

დაცვით  გადაუხვიოს  ამ  კანონის  25ე,  31ე−41ე  და  44ე  მუხლებით,  აგრეთვე  ამ  კანონის  № 1  და  № 2
დანართებით დადგენილ მოთხოვნებს.



ВОПРОС 200 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fb0fqhf

fyfuofhf fpby pvflf?

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    ზემოთ  აწეული  ერთი  ხელი −  ეს  ჟესტი  ყველა

საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს  „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც

უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა

ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია

განაგრძოს  მოძრაობა.  ქვეითმა,  რომელიც  სიგნალის  მიცემისას  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა

გაათავისუფლოს  იგი,  ხოლო თუ  ეს  შეუძლებელია −  უნდა  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით

მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე.



ВОПРОС 201 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fb0fqhf

fyfuofhf fpby pvflf?

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf fhys7`f8

pfq`s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    ზემოთ  აწეული  ერთი  ხელი    ეს  ჟესტი  ყველა

საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს  „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც

უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა

ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია

განაგრძოს  მოძრაობა.  ქვეითმა,  რომელიც  სიგნალის  მიცემისას  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა

გაათავისუფლოს  იგი,  ხოლო თუ  ეს  შეუძლებელია −  უნდა  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით

მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე.



ВОПРОС 202 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fimf7fef8 fimf7feff h[scsh0f=s fv8f f[schf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    ზემოთ  აწეული  ერთი  ხელი    ეს  ჟესტი  ყველა

საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს  „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც

უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა

ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია

განაგრძოს  მოძრაობა.  ქვეითმა,  რომელიც  სიგნალის  მიცემისას  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა

გაათავისუფლოს  იგი,  ხოლო თუ  ეს  შეუძლებელია −  უნდა  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით

მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე.



ВОПРОС 203 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf.

Fo`ums Fhys7`f8w`f h8s\mfums.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    განზე  გაშვერილი  ან  ჩამოშვებული  ხელები    ეს

ჟესტი  ნიშნავს  „სდექ“  სიგნალს  იმ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებისათვის,  რომლებიც,  მათი  მოძრაობის

მიმართულების  მიუხედავად,  მოძრაობენ  იმ  მიმართულებით,  რომელიც  კვეთს  მარეგულირებლის  გაწვდილი

ხელით  ან  ხელებით  მინიშნებულ  მიმართულებას;  ამასთანავე,  მარეგულირებლის  მარჯვენა  და  მარცხენა

გვერდების  მხრიდან  ტრამვაის  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდაპირ,  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას

უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდა¬პირ  და  მარჯვნივ,  ხოლო  ქვეითს  უფლება  აქვს,  გადავიდეს  გზის  სავალ

ნაწილზე.



ВОПРОС 204 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Lsibfijfe> bfhf e,fc> fhvfhf[m Lsibfifje> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

Lsibfije vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    განზე  გაშვერილი  ან  ჩამოშვებული  ხელები    ეს

ჟესტი  ნიშნავს  „სდექ“  სიგნალს  იმ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებისათვის,  რომლებიც,  მათი  მოძრაობის

მიმართულების  მიუხედავად,  მოძრაობენ  იმ  მიმართულებით,  რომელიც  კვეთს  მარეგულირებლის  გაწვდილი

ხელით  ან  ხელებით  მინიშნებულ  მიმართულებას;  ამასთანავე,  მარეგულირებლის  მარჯვენა  და  მარცხენა

გვერდების  მხრიდან  ტრამვაის  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდაპირ,  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას

უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდა¬პირ  და  მარჯვნივ,  ხოლო  ქვეითს  უფლება  აქვს,  გადავიდეს  გზის  სავალ

ნაწილზე; ამავე კანონის 32ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება

გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ,

აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი

განაპირა  მდებარეობა  სავალ  ნაწილზე,  რომელიც  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვისაა

განკუთვნილი.



ВОПРОС 205 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Lsibfije vfwfhf Lsibfifje> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

Fh/mfhf[m> bfhf e,fc> fhvfhf[m F[sh[fh0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    განზე  გაშვერილი  ან  ჩამოშვებული  ხელები    ეს

ჟესტი  ნიშნავს  „სდექ“  სიგნალს  იმ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებისათვის,  რომლებიც,  მათი  მოძრაობის

მიმართულების  მიუხედავად,  მოძრაობენ  იმ  მიმართულებით,  რომელიც  კვეთს  მარეგულირებლის  გაწვდილი

ხელით  ან  ხელებით  მინიშნებულ  მიმართულებას;  ამასთანავე,  მარეგულირებლის  მარჯვენა  და  მარცხენა

გვერდების  მხრიდან  ტრამვაის  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდაპირ,  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას

უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდა¬პირ  და  მარჯვნივ,  ხოლო  ქვეითს  უფლება  აქვს,  გადავიდეს  გზის  სავალ

ნაწილზე; ამავე კანონის 32ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება

გზაჯვარედინზე გასასვლელად, სადაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული, მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ,

აგრეთვე მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი

განაპირა  მდებარეობა  სავალ  ნაწილზე,  რომელიც  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვისაა

განკუთვნილი.
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F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps f[sw

f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvflf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrkb fdnj,ecb hshys7`f8w`f Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი  ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.
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Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fb Cb f[sh[fh0f6`f hskf Db Lb f[sh[fh0f6`f hskf

F[sh[fh0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წინ გაშვერილი მარჯვენა ხელი  ეს ჟესტი ნიშნავს

„სდექ“  სიგნალს  მარეგულირებლის  მარჯვენა  გვერდისა  და  ზურგის  მხრიდან  მოძრავი  ყველა  მძღოლისათვის;

ამასთანავე, მარეგულირებლის მარცხენა გვერდის მხრიდან ტრამვაის უფლება აქვს, იმოძრაოს მარცხნივ, ხოლო

ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  ყველა  მიმართულებით.  მარეგულირებლის

მკერდის  მხრიდან  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალებას  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  მხოლოდ  მარჯვნივ.  ქვეითს

უფლება აქვს, გადავიდეს სავალ ნაწილზე მარეგუ¬ლირებლის ზურგის უკან.
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Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Bfh,fypffkfr [sh[fh0fr fkf lptb0fqefv Fb Lb f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf.

Db Cb f[sh[fh0f6`f vfwfhf hskf.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    ზემოთ  აწეული  ერთი  ხელი    ეს  ჟესტი  ყველა

საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის ნიშნავს  „ყურადღება, სდექ“ სიგნალს, გარდა იმ მძღოლებისა, რომლებიც

უკვე ვეღარ შეძლებენ გაჩერებას მკვეთრი დამუხრუჭებისა და საკმაო უსაფრთხოების პირობების დაცვით. გარდა

ამისა, თუ ეს სიგნალი მიცემულია გზაჯვარედინზე, მძღოლს, რომელიც უკვე შესულია გზაჯვარედინზე, შეუძლია

განაგრძოს  მოძრაობა.  ქვეითმა,  რომელიც  სიგნალის  მიცემისას  გზის  სავალ  ნაწილზე  იმყოფება,  უნდა

გაათავისუფლოს  იგი,  ხოლო თუ  ეს  შეუძლებელია −  უნდა  გაჩერდეს  ურთიერთსაპირისპირო  მიმართულებით

მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე.
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Fb=rff8 b7fbqfp f,hb fhlshufps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fb Cb f[sh[fh0f6`f hskf Bfh,fypffkfr [sh[fh0fr fkf lptb0fqefv

Db Lb f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

მარეგულირებლის  სიგნალებს  აქვთ  შემდეგი  მნიშვნელობა    განზე  გაშვერილი  ან  ჩამოშვებული  ხელები    ეს

ჟესტი  ნიშნავს  „სდექ“  სიგნალს  იმ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებისათვის,  რომლებიც,  მათი  მოძრაობის

მიმართულების  მიუხედავად,  მოძრაობენ  იმ  მიმართულებით,  რომელიც  კვეთს  მარეგულირებლის  გაწვდილი

ხელით  ან  ხელებით  მინიშნებულ  მიმართულებას;  ამასთანავე,  მარეგულირებლის  მარჯვენა  და  მარცხენა

გვერდების  მხრიდან  ტრამვაის  უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდაპირ,  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებას

უფლება  აქვს,  იმოძრაოს  პირდა¬პირ  და  მარჯვნივ,  ხოლო  ქვეითს  უფლება  აქვს,  გადავიდეს  გზის  სავალ

ნაწილზე.
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Fb=rff8 b7fbqfp fhlshutb> fkfifh,fuf fhlshuf6`tb> fv8fn` h,fuf6`tb> fv8fn` lshuf6`tb hs]`fhf6`f

tb6`svi`jpfh> fb0fqhf fkf[`skfw`f byfhsuofhw hs[`0jeg:

Fb=rff8 b7fbqfp fhlshuf f]`fhf6`f Fkfifh,fuf fhlshuf f]`fhf6`f

Fv8fn` h,fuf6`f hs]`fhf6`f Fv8fn` lshuf6`f hs]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 28ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  მარეგულირებლის

სიგნალებს  აქვს  უპირატესი  ძალა  შუქნიშნის  მაშუქი  სიგნალების,  საგზაო  ნიშნებისა  და  საგზაო  მონიშვნების

მოთხოვნების  და  საგზაო  მოძრაობის  წესების  მოთხოვნების  მიმართ.  გზაჯვარედინზე  მარეგულირებლის  მიერ

მოძრაობის რეგულირებისას ამკრძალავი და  მიმთითებელი საგზაო ნიშნები აგრძელებს მოქმედებას, გარდა  იმ

შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი კონკრეტულად მიუთითებს მათი მოთხოვნების უგულებელყოფაზე.

Fb=rff8> f,;mshleuf fkf vf byfgs h[fys fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyuskfhf bfprys f]`fhf 7fbqfpfh>

fhys7`f8 lffyuskfhjeg:

B[9vsh7mfr`f> lf[ms7je f0s9f=s Bf[mbpsvfyi`fkje f0s9f=s

Fb=rff8 bf[mbh,fp f0s9f=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30ე მუხლის მე8 პუნქტის თანახმად, თუ მარეგულირებელი

სატრანსპორტო საშუალების გაჩერების შესახებ მოთხოვნას გადასცემს ხმამაღლამოლაპარაკე მოწყობილობით

ან  სატრანსპორტო  საშუალებისაკენ  მიმართული ჟესტიკულაციით,  მძღოლი უნდა  გაჩერდეს  მარეგულირებლის

მიერ მითითებულ ადგილზე.
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Fb=rff8 fhlshuf 7fbqfh bkijbn:

Fw`f]`f tb6`fq`f6`tb fw`f]`f ir`fr`f6`tb

pye zslfkfn` b fkf,tb vf b7f9ime

fumt;m7mf9c fkf

Fyfgfkf> vf fv8fn` lshuf – fb0fqhf
b6`b0sveg pye fut;m7mf9c fkf

B7f9ime vf b8t;me f,bhf7kf> vf fkfifhf

7f9im fb0fqhfkf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr [fh[`fufr fkf.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 30ე  მუხლის  მე9  პუნქტის თანახმად,  მარეგულირებელი

სიგნალს აძლევს: ა)  შავი და თეთრი ზოლების მქონე ხელკეტით;  ბ)  შუქამრეკლი წითელი დისკით; გ) დისკით,

რომელზედაც  გამოსახულია  საგზაო  ნიშანი  „მოძრაობა  აკრძალულია“;  დ)  ხელით;  ე)  წითელი  ან  ყვითელი

ალმით; ვ) წითელი სინათლის მოძრაობით.

Fb=rff8 fnhsi`fcufkf b7fbqfp fhlshuf bffyfujbn:

Fb0fqhf b6`b0sveg Fb0fqhf fkf[`skfw`f hs[is8psim0hf

fls9[mfkfhf bfpreg

Fb0fqhf fpby b7jeg Bffbu`f[j fi`fh0fps fu`-fyqfhf 7fyfqjbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 30ე მუხლის მე10 პუნქტის თანახმად, მარეგულირებლის

მიერ  სასტვენით  მიცემული  დამატებითი  სიგნალი  გამიზნულია  მოძრაობის  მონაწილეების  ყურადღების

მისაპყრობად.
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Fb=rff8 fkfifhf 7f9im bhqscsh> f,hb fkfifhf p[sh[fh0f[m bh[je fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f

bhfyf]`jbn:

Eh0 bffyuskfhjeg Fb0fqhf lshwwfrhjeg

Fi`fh0f ffbu`f[jbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტების  თანახმად,

მარეგულირებლის სიგნალებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა  წითელი სინათლის მოძრაობა  ეს სიგნალი ყველა

საგზაო მოძრაობის მონაწილისათვის, რომელთა მხარესაც მიმართულია ეს სინათლე, ნიშნავს „სდექ“ სიგნალს.

Fb=rff8 b7fbqfp fhlshuf f]`fhf6`tb fkfifh,fuf fhlshuf f]`fhf6`tb tb6`svi`jpfh> fv8fn` fb0fqhf

fkf[`skfw`f byfhsuofhjeg:

Fb=rff8 b7fbqfp fhlshuf f]`fhf6`f Fkfifh,fuf fhlshuf f]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 28ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  მარეგულირებლის

სიგნალებს  აქვს  უპირატესი  ძალა  შუქნიშნის  მაშუქი  სიგნალების,  საგზაო  ნიშნებისა  და  საგზაო  მონიშვნების

მოთხოვნების  და  საგზაო  მოძრაობის  წესების  მოთხოვნების  მიმართ.  გზაჯვარედინზე  მარეგულირებლის  მიერ

მოძრაობის რეგულირებისას ამკრძალავი და  მიმთითებელი საგზაო ნიშნები აგრძელებს მოქმედებას, გარდა  იმ

შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი კონკრეტულად მიუთითებს მათი მოთხოვნების უგულებელყოფაზე.



ВОПРОС 216 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 befkeg:

Fb0fqhf fyfuofhf Fbu`fof b7je fhtkmc6`f h7ysyof 1% vtnhfr

tbqsvr`f bis,;mje ffyuskfhf

„Clt6“ fw`f]`f=s ffyuskfhf Fkfifh,fuf=s ffyuskfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  39ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე  მოძრაობის  ამკრძალავი  სიგნალის  მიცემისას  მარეგულირებელი  დგას  მძღოლის  მიმართ

მკერდით ან ზურგშექცევით, თავის ზემოთ აწეუ¬ლი კვერთხით,  წითელი ფარნით ან ალმით ან განზე გაწეული

ხელებით.  ამავე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  მარეგულირებლის  ან  შუქნიშნის

ამკრძალავი  სიგნალის  დროს  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა  შევიდეს  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  მიუხედავად  შლაგბაუმის  ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა  ან  მისი  არსებობისა.  ამავე

მუხლის მე3  პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია,  მძღოლი ჩერდება

„სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან  შუქნიშანთან,  ხოლო  მათი  არარსებობისას  –  შლაგბაუმიდან  ან

ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი

უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 217 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 befkeg:

Fb0fqhf fyfuofhf „Clt6“ fw`f]`f=s ffyuskfhf

Fbu`fof b7je fhtkmc6`f h7ysyof 1% vtnhfr

tbqsvr`f bis,;mje ffyuskfhf

Fkfifh,fuf=s ffyuskfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  39ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე  მოძრაობის  ამკრძალავი  სიგნალის  მიცემისას  მარეგულირებელი  დგას  მძღოლის  მიმართ

მკერდით ან ზურგშექცევით, თავის ზემოთ აწეუ¬ლი კვერთხით,  წითელი ფარნით ან ალმით ან განზე გაწეული

ხელებით.  ამავე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  მარეგულირებლის  ან  შუქნიშნის

ამკრძალავი  სიგნალის  დროს  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა  შევიდეს  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  მიუხედავად  შლაგბაუმის  ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა  ან  მისი  არსებობისა.  ამავე

მუხლის მე3  პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია,  მძღოლი ჩერდება

„სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან  შუქნიშანთან,  ხოლო  მათი  არარსებობისას  –  შლაგბაუმიდან  ან

ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი

უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 218 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 219 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fimf7feff h[scsh0f bf[ms7je fv8f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf fb=rff8 tb=brffefpfh>

fb0fqhf b6`b0spsvn`ef bhlshuf fps fhys7`f8w`f bffyuskfhjeg:

Fb=rff8 bf9[mf Fimf7feff h[scsh0f f9[mf> vf eb f9[mf

b7je yflfflfn`b fpu`f0f=s

Tb9syuskje f[sh[fh0f fw`f]`f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ა) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  საგზაო  შუქნიშნით  ან  მარეგულირებლის  მეშვეობით  რეგულირდება,  მოძრაობის

ამკრძალავი სიგნალის დროს მძღოლი უნდა გაჩერდეს ქვეითთა გადასასვლელის წინ ან მის წინ მდებარე განივ

მონიშვნასთან.

«Fb=rff8» - ^sh0n`skf fpfr`fy9qfhfkf b]`ff6`qje fv8fn` fb0fqhf fb=rffhf fpbyvxs pvje f[f=s>
eb brjvgtntywbf byfqfrys> fpby bvjeg:

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f htb0fqhf

f9rhtb> h[sh[fh0f f9cf[htb vf htb0fqhf

ffyrskfhtb

Fpby tbkfpuj fhys7`f8w`f flvbybcnhfnbdn`

fi`f[n` hs6`qfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 5ე  მუხლის 32ე  პუნქტის თანახმად,  მარეგულირებელი  

საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული, საგზაო მოძრაობის რეგულირების უფლებამოსილების მქონე

პირი, რომელსაც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში უფლება აქვს,  საგზაო მოძრაობის მონაწილეს შეუზღუდოს

მოძრაობა, შეუცვალოს მიმართულება ან/და შეაჩეროს მისი მოძრაობა.



ВОПРОС 220 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fb=rff8 b7fbqfp fhlshuf btbq`je fnhftrnjhbf6`f hskf tb0fqef fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f ffv0frfkf fb0fqhf fpby hyf0jpfh> fhys7`f8w`f bfp9[mfu`fh0fhjeg:

F9s;`fhf b]`ff6`spqj fv8fn` fh,fuf

f]`fhf6`f vfwfhf

Tb=rffv fv8tb[scsh0f f[schf fqfc6`tb

fv8tb[scsh0f=s bimf6`uskje f9s;`fhf

flshuf6`tb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

რეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თუ  მარეგულირებლის  სიგნალი  ერთდროულად  მოძრაობის  ნებას  რთავს

ურთიერთგადამკვეთი  ტრაექტორიებით  მოძრავ  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალებებს,  მძღოლებმა  უნდა

იხელმძღვანელონ  არარეგულირებული  გზაჯვარედინის  გავლის  წესებითა  და  გზაჯვარედინზე  დაყენებული

პრიორიტეტის ნიშნებით.



ВОПРОС 221 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fb=rff8 rjyrhtnkf fhvfhf[m fb0fqhfps fhlshuf 7fbqfpfh> fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf

bkijbn:

Lsibfije vfwfhf Fhvfhf[m vfwfhf

Fhvfhf[m> bfhf e,fc ls6`q`bys im0f[m7f F[sh[fh0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 28ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  მარეგულირებლის

სიგნალებს  აქვს  უპირატესი  ძალა  შუქნიშნის  მაშუქი  სიგნალების,  საგზაო  ნიშნებისა  და  საგზაო  მონიშვნების

მოთხოვნების  და  საგზაო  მოძრაობის  წესების  მოთხოვნების  მიმართ.  გზაჯვარედინზე  მარეგულირებლის  მიერ

მოძრაობის რეგულირებისას ამკრძალავი და  მიმთითებელი საგზაო ნიშნები აგრძელებს მოქმედებას, გარდა  იმ

შემთხვევისა, როდესაც მარეგულირებელი კონკრეტულად მიუთითებს მათი მოთხოვნების უგულებელყოფაზე.



თემა 12:

სპეციალური სიგნალის გამოყენება



ВОПРОС 222 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 223 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fkfifh,fuf fhlshuf 7f9imb fhlshuf 8t;mb tbw=freg:

Fb0fqhf 7fkjv> fhlshuf bfq`f bfrshjeg Fb0fqhf 7fkjbn> fv8f fws9q`f[f=s b7je

fi`fh0f bfprys flshhf 7fyfqjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ერთობლივად ჩართული წითელი და ყვითელი მაშუქი სიგნალები კრძალავს მოძრაობას და იტყობინება მწვანე

მაშუქი სიგნალის მოსალოდნელი ჩართვის შესახებ.

Fb[fv8f f[scsh0f=s b7fkjbn:

F[scsh0f f9[mf buskje fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fr`ifhf tb9syuskje fb0fqhfn`

w`f]`fi7f fbfchfkf

Fv8frsuf vf fv8frsuf,;f [f9spfhfkf

ffhnhf

Fb]f,s bpby flf fb[fv8f flbcnfywbfkf>

pskfchf cff0rfkf # rv. tb]fv> 9imfkf

bys7`j fvfimsyfkf> bfhf e,fc> fnhfrnjhkf

fb0fqhf

Lffysvuskfr`f eb f[schf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  39ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  რკინიგზის  გადასასვლელზე  აკრძალულია:  ა)  საპირისპირო  მოძრაობის  ზოლზე  გასვლით,

გადასასვლელის  წინ  მდგომი  სატრანსპორტო  საშუალების  შემოვლა;  ბ)  შლაგბაუმის  ან  ნახევარშლაგბაუმის

თვითნებური  გახსნა;  დ)  რკინიგზის  ლიანდაგის  დისტანციის  უფროსის  ნებართვის  გარეშე  ნელმავალი

სატრანსპორტო  საშუალების,  რომლის  სიჩქარე  არ  აღემატება  8  კმ/სთ,  და  ტრაქტორის  მარხილსათრეველას

მოძრაობა.
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Fv8fn` lshuf6`tb fpu`f0fhf6`tb hs]`fhf6`f bf[ms9isvr`f> f9s;`fhf bvjeg fjgthfnbdn` vfqehf

fvfimsyf fhys7`f8> eb bf=frys bvfpfh:

Zslfkfn`b fhlshuf bfq`f Bfq`jeb b7f9imeb zslfkfn`b fhlshuf6`f

Zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn`

fhlshutb

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ოპერატიული ან

სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  რომელსაც  სატრანსპორტო  საშუალებაზე

ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ასრულებს  სამსახურებრივ  დავალებას,

შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს ამ კანონის 25ე,

31ე−41ე და 44ე  მუხლებით, აგრეთვე ამ  კანონის №1 და №2 დანართებით დადგენილ მოთხოვნებს. ლურჯ

მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად დამატებით შეიძლება ჩაირთოს წითელი მოელვარე ციმციმა

სიგნალიც.  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეების  მიმართ  უპირატესობის  მისაღებად  ამ  სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლმა  უნდა  ჩართოს ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი და  ხმოვანი  სიგნალი.

პრიორიტეტით სარგებლობა მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როცა მძღოლი დარწმუნდება, რომ მას გზას უთმობენ.

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb bf=frys bpvje fjgthfnbdn`

vfqehf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bv8f9yfuj> ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bf=frys bpvje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fv8f f0fhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ.
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Zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb bf=frys bpvje> vf f,;mshleufn` [fh[`fufkf fhlshuf

7fpqj fjgthfnbdn` vf zslfkfn`b fvfqehf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfyffbu`f[j> fv8fn` fb0fqhf

fkf[`skfw`f bhefkeg:

B[9vsh7mfr`f bffyuskfhjeg bf[ms7je

f0s9f=s

Fv8fcsh0f=s f0s9 0flshw`shjeg>

b[sv9flf[fh bffyuskfhjeg

Byfv8fn`ys b7je f[sh0fh0fkf fhvfhf[mn`b

fw`f]`f=s bffyuskfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ.

Zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=frys buskje zslfkfn`b fvfqehf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf lfyfpffbu`f[j>

fhys7`f8:

Fkfchf bv9cf[r`f fb0fqhf yfbuofhjeg Fkfchf bhvfzhjeg> bf0f[[fh> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf ffyrskfhf bkifhfn`s

Fkfchf bfwbqfhjeg> bffv0fys f,hb f0s9

lf[scshw fps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  51ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ჩართული ლურჯი

მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალით  მდგომ  სატრანსპორტო  საშუალებასთან  მიახლოებისას  მძღოლმა

უნდა შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში შეძლოს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერება.
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Fgfnshrfk9in`s pvje zslfkfn`b fhlshuf bf=frys bpvje zslfkfn`b fvfqehf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8> fecehfn` 9[s6`hf6`f hsyfuofhffy> fv8fn` lshuf6`f hs]`fhf6`f lhsw`[mfqsh bkijbn:

Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bf=frys

bvfpfh

Fv8fn` fb0fqhf fi`fh0flfhf tb6`bhi`jpfh

Bvfimsyf=s bimf6`shuskfpfh ffv0fkfn`b

fv8fn` lshuf6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლს, რომელსაც

სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ჩართული  აქვს  ნარინჯისფერი  ან  ყვითელი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა

სიგნალი  და  რომელიც  გზაზე  ასრულებს  სამშენებლო,  სარემონტო  ან  დასასუფთავებელ  სამუშაოებს,  ან

საინკასაციო  სატრანსპორტო  საშუალებით  გადააქვს  ძვირფასეულობა  ან  ფასიანი  ქაღალდები,  ან  გადააქვს

სახიფათო  ტვირთი,  ან  გადაადგილდება  არაგაბარიტული  (მსხვილგაბარიტიანი)  ან  ზენორმატიული

(მძიმეწონიანი) სატრანსპორტო საშუალებით, შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, აგრეთვე

ამ კანონის 31ე მუხლის მე5–მე10, მე15 და მე16 პუნქტებითა და 38ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ

მოთხოვნებს,  თუ  უზრუნველყოფს  საგზაო  მოძრაობის  უსაფრთხოებას.  ნარინჯისფერი  ან  ყვითელი  მოელვარე

სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  არ  იძლევა  უპირატესობას  საგზაო  მოძრაობის  სხვა  მონაწილეების  მიმართ  და

გამოიყენება ყურადღების მისაპყრობად მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის.

Zslfkfn`b fvfqehf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf zslfkfn`b fhlshuf 8t;m bf=fhretbn:

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0f fkf[`skfw`f

h=f9[mf f9s;`fhf fbehfps

B7fkfh pskij fi`fh0f f-fw`s[mxfhf

fvpspkf f[is8psim0hf fbehfps

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლს, რომელსაც

სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ჩართული  აქვს  ნარინჯისფერი  ან  ყვითელი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა

სიგნალი  და  რომელიც  გზაზე  ასრულებს  სამშენებლო,  სარემონტო  ან  დასასუფთავებელ  სამუშაოებს,  ან

საინკასაციო  სატრანსპორტო  საშუალებით  გადააქვს  ძვირფასეულობა  ან  ფასიანი  ქაღალდები,  ან  გადააქვს

სახიფათო  ტვირთი,  ან  გადაადგილდება  არაგაბარიტული  (მსხვილგაბარიტიანი)  ან  ზენორმატიული

(მძიმეწონიანი) სატრანსპორტო საშუალებით, შეუძლია გადაუხვიოს საგზაო ნიშნებისა და მონიშვნების, აგრეთვე

ამ კანონის 31ე მუხლის მე5–მე10, მე15 და მე16 პუნქტებითა და 38ე მუხლის პირველი პუნქტით დადგენილ

მოთხოვნებს,  თუ  უზრუნველყოფს  საგზაო  მოძრაობის  უსაფრთხოებას.  ნარინჯისფერი  ან  ყვითელი  მოელვარე

სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  არ  იძლევა  უპირატესობას  საგზაო  მოძრაობის  სხვა  მონაწილეების  მიმართ  და

გამოიყენება ყურადღების მისაპყრობად მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილებისათვის.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fufps zslfkfn`b fkfifhfn`b f,;msn`b fhlshuf6`f b6`lshuskjbn> bfhf e,fc>

fvfimsyf6`f zslfkfn`b f9in`s hsh0jbn:

^sh0n`skf fabyfyc6`f hvbybcnhhf fkf

b]`ff6`qje fqfc bfimfi`fkfys

^sh0n`skf fbecnbwbf fvbybcnhhf fkf

b]`ff6`qje fqfc bfimfi`fkfys

^sh0n`skf fbecnbwbf fvbybcnhhf fkf

b]`ff6`qje fqfc bfimfi`fkfys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  51ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალებაზე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალისა  და  ხმოვანი  სიგნალის,  აგრეთვე  სპეციალური

ხმამაღლამოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება და სატრანსპორტო საშუალებისათვის სპეციალური შეფერილობის

მიცემა ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ განსაზღვრული წესის შესაბამისად.
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Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bf=frys bpvje fblfhfn` vfimsyf bv8f9yfujbn zslfkfn`b fhlshuf

bfq`tb f,;msn` fhlshutb bf=frys bpvje fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf. Fdnj,ec fhys7`f8 f[sw

f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fo`ums b[`0fv Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf fhys7`f8

pfq`s

Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsytb> bfhf e,fc>

fblfhfn` vfimsytb hshyf7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ.
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F,fh0 f[sh[fh0f6`f h7syn` hef bfh,fy fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf

fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf pkfbkij> fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=frspfh?

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m vfwfhf Fh/mfhf[m vfwfhf

F[sh[fh0f6`f ptums hskf Fhvfhf[m> bfhf e,fc> im0f[m7f (lq`bys)

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად ოპერატიული ან

სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  რომელსაც  სატრანსპორტო  საშუალებაზე

ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ასრულებს  სამსახურებრივ  დავალებას,

შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს ამ კანონის 25ე,

31ე−41ე და 44ე მუხლებით, აგრეთვე ამ კანონის №1 და №2 დანართებით დადგენილ მოთხოვნებს.
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Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf> fjgthfnbdn` vfqehf

fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=frspfh?

Fpby bvfv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ.
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Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf bf=freg zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb. Fvfimsyf

7f9im fhys7`f8 fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujv> eb:

Fvfimsyf 8t;m bjeim0ys fh/mfhfkf b7je

fw`f]`fi7f lbfcsh

Fvfimsyf 8t;m bjevsim0r`f fh/mfhfkf

b7je fw`f]`fi7f lbfcsh

Lspye fw`f]`fkf fb0fqhf yfbuofh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ. ამავე კანონის 32

ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად  მოძრაობის  ზოლიდან  ზოლში  მოძრაობის  მიმართულების  შეუცვლელად

გადასვლისას  მძღოლმა  გზა  უნდა  დაუთმოს  გადასასვლელ  მოძრაობის  ზოლში  თანმხვედრი  მიმართულებით

მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.
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Fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf bffyusktbn> f[f zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=freg. Fvfimsyf kfc

fhys7`f8 lspktb0fqef fkfchf tb]fvpfhjeg:

Cff0rfkf $% rv Cff0rfkf @% rv

B[sv9flf[fh> fvfimsyf b[9vsh7mfr`f

ffyrskfhf pkfbkij fkfchfkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  51ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ჩართული ლურჯი

მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალით  მდგომ  სატრანსპორტო  საშუალებასთან  მიახლოებისას  მძღოლმა

უნდა შეანელოს სიჩქარე, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში შეძლოს ტრანსპორტის დაუყოვნებლივ გაჩერება.
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F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fvfimsyf6`f fv8tb[scshf0f bfyfkcef tbim0fhuskfimfc bhsvfpfhw

hs[`0jb> fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb bf=frspfh?

Pys bw`sie fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fjgthfnbdn`
vfqehf fvfimsyf

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c –
fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf> fqs[`n`fys

– bw`sie fvfimsyf kfc

Pys fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf bfchjeg>

fyt8c – bw`sie fvfimsyf kfc> fqs[`n`fys
– fvjnjwbrk

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მოძრაობის

მონაწილეები  ვალდებული  არიან,  ოპერატიული  ან  სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოახლოებისას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ხმოვანი

სიგნალი  ან/და  რომელიც  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა  სიგნალს,  მას,  აგრეთვე  მის  მიერ

გასაცილებელ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელსაც  ჩართული  აქვს  ახლო  განათების  ფარები,

გაუთავისუფლონ სავალ ნაწილზე ადგილი, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში − გაჩერდნენ. ამავე კანონის 36

ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  რეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  შუქნიშნის  მწვანე  სიგნალის

ჩართვის  დროს  მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი

ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  საპირისპირო  მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ  სატრანსპორტო

საშუალებას.
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Fkfifh,fuf f,hb fhlshufps fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf fhys7`f8 [sh[fh0fc lwfh bf,f7fkj>

fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=frspfh?

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m vfwfhf Lsibfije> bfhf e,fc> fhvfhf[m vfwfhf

F[sh[fh0f6`f ptums hskf Lsibfije vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ოპერატიული ან

სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  რომელსაც  სატრანსპორტო  საშუალებაზე

ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ასრულებს  სამსახურებრივ  დავალებას,

შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს ამ კანონის 25ე,

31ე−41ე და 44ე  მუხლებით,  აგრეთვე  ამ  კანონის №1  და №2  დანართებით დადგენილ  მოთხოვნებს.  ამავე

კანონის 32ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოხვევა სრულდება გზაჯვარედინზე

გასასვლელად,  სადაც  წრიული  მოძრაობაა  ორგანიზებული,  მარჯვნივ  ან  მარცხნივ  მოხვევის  წინ,  აგრეთვე

მობრუნების წინ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია დროულად დაიკავოს შესაბამისი განაპირა

მდებარეობა  სავალ  ნაწილზე,  რომელიც  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვისაა  განკუთვნილი.  ამავე

კანონის პირველი დანართის მე4 თავის (მიმთითებელი ნიშნები) 4.1.4 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“

და  „დ“  ქვეპუნქტების  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.1.4  „მოძრაობა  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ”  რთავს  მხოლოდ

ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას.
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F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8tb[scsh0f bfyfkcef tbim0fhuskfimfc

bhsvfpfhw hs[`0jb> fjgthfnbfn` vfqehf fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb

bf=frspfh?

Pys fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fjgthfnbdn`
vfqehf fvfimsyf

Pys fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf bfchjeg>

fyt8c – fvfimsyf kfc> fqs[`n`fys –
fvjnjwbrk

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c –
fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf> fqs[`n`fys

– fvfimsyf kfc

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  51ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  ოპერატიული  ან

სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალების მოახლოებისას, რომელსაც ჩართული აქვს ლურჯი ფერის

მოელვარე  სპეციალური  შუქური  და  ხმოვანი  სიგნალებით  ან/და  ხმამაღლამოლაპარაკე  ხელსაწყოთი  იძლევა

სიგნალს,  აგრეთვე  მათ მიერ გასაცილებელ სატრანსპორტო საშუალებებს, რომლებსაც  ჩართული  აქვთ  ახლო

ნათების  ფარები,  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეები  ვალდებულნი  არიან  გაანთავისუფლონ  სავალ  ნაწილზე

ადგილი,  ხოლო  აუცილებლობის  შემთხვევაში  გაჩერდნენ.  ამავე  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „გ“

ქვეპუნქტის თანახმად არარეგულირებულ გზაჯვარედინზე, თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთაზე ურელსო

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან  მოახლოებულ  სატრანსპორტო

საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების

მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს  უპირატესობა  ურელსო

სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



თემა 13:

საავარიო შუქური სიგნალიზაცია
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf 9cs[`f fvfvr`f bffyrskjeg ]`f b9[mfojeg:

Fb0fqhf ffyrskfpfh fnt[ybrfn`

feflf8hf6`f bhs[7mfys

Fb0fqhf 5 vbye0r bhtb]fys [s6`rskf

bffyrskfpfh> eb fgfccf;bhw`f

hf6`shn`fhtb hsk,ffufhtb> vf fblfhf

f6`qfhtb f6`[htb bhsl]`fkfvpfh

Fb0fqhf [s6`rskf> 5 vbye0 h7syof

bffyrskfpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე5 მუხლის მე26 პუნქტის თანახმად იძულებით გაჩერება

არის  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის  შეწყვეტა  მისი ტექნიკური  გაუმართაობის,  გადასაზიდი ტვირთის,

მძღოლის  (მგზავრის)  მდგომარეობის  ან  გზაზე  მოულოდნელად  შექმნილი  დაბრკოლებით  განპირობებული

საფრთხის გამო.
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Bfh,je f0fuskfpffimf=s fhys7`f8 b9[fc0f[fp fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b[9vsh7mfr`f fv8f fkufhf

bksvijpfh> pslf 9cs[`f b7fv ffyuskfhfps bimf6`uskje f]`fhf6`f tbktbujvf?

Tbktbujv Tbktbujbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  42ე  მუხლის  „ე“  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნით

აღნიშნულ  გვირაბებში  მოქმედებს  შემდეგი  წესი  იძულებითი  გაჩერებისას  მძღოლმა  უნდა  უზრუნველყოს  ამ

კანონით  დადგენილი,  აკრძალულ  ადგილებში  იძულებით  გაჩერებასთან  დაკავშირებული  მოთხოვნების

შესრულება. ამავე კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის, მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე3

პუნქტის თანახმად:  საავარიო შუქური სიგნალიზაცია უნდა ჩაირთოს იმ ადგილას იძულებითი გაჩერების დროს,

სადაც  გაჩერება  აკრძალულია.    საავარიო  შუქსიგნალიზაციის  ჩართვის  შემდეგ,  აგრეთვე  თუ  ასეთი

სიგნალიზაცია  არ  არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო

გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი ფარანი  იმ  ადგილას

იძულებით  გაჩერების  დროს,  სადაც  გაჩერება  აკრძალულია.    „საავარიო  გაჩერების  ნიშანი“  და  მოციმციმე

წითელი ფარანი უნდა დაიდგას სატრანსპორტო საშუალებიდან იმ მანძილზე, რომელიც კონკრეტულ პირობებში

უზრუნველყოფს  საშიშროების  შესახებ  სხვა  მძღოლების  დროულ  გაფრთხილებას,  მაგრამ  ეს  მანძილი

დასახლებულ პუნქტში არ უნდა იყოს 15 მეტრზე ნაკლები, ხოლო დაუსახლებელ პუნქტში − 30 მეტრზე ნაკლები.
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Fy[fh0fn` geyrn f=s> bfpu`f0je ffyuskfh0f fkqhfps fb0fqhf fb0fkfufhf bfprys fq`bhf fh,fuf fkf

b7fqje fhlshuf ffvsim0f[m fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f bhefkeg:

Fv8f=s b7je f0fuskfpffimf bfvs[`f9ir`f>

h9s;`fhf h[s bfh[`fys> b[9vsh7mfr`f

fb0fqhf bfkfufhjeg

Fv8fn` fvfi`sh f-fw`s[mxfhfps

b[sv9flje f0fuskfpffimf6`f ptums

b[mxfys> fb0fqhf bfkfufhjeg tumsh0

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8f ihsh0j

fu`hf yshufkfr ffvsim0f[m

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის 33ე

მუხლის  მე4  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  დასახლებულ  პუნქტში  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალებისთვის მოძრაობის გასაადვილებლად სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა

უნდა  შეანელონ  მოძრაობა  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  გაჩერდნენ,  რათა  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამ  შეძლოს  გასაჩერებელი  პუნქტიდან  გამოსვლისთვის  საჭირო  მანევრის  შესრულება.  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია მოძრაობის განახლების განზრახვის შესახებ მოხვევის შუქ

მაჩვენებლით  სიგნალის  მიცემის  შემდეგ  მიიღოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  აცილებისთვის

საჭირო  სიფრთხილის  ზომები  და  მოძრაობა  დაიწყოს  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დარწმუნდება,  რომ  სხვა

სატრანსპორტო საშუალებები გზას უთმობენ.

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf s7fvpfh vf fec fvefpfh> bf[fys bhuj fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fim0f[mn`b fufy f=s bimf6`shuskfn`eg:

Fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf Fvfrcbvfkn` fkfchf f9rhf flshuf

Tumsh0 fi`fh0f6`f ffpsh9ief flshuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45ე მუხლის მე7 პუნქტის თანახმად, დღეღამის ნებისმიერ

პერიოდში  მობუქსირე  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებას  ჩართული  უნდა  ჰქონდეს  ახლო  განათების

ფარები,  საბუქსირო  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებას  ჩართული  უნდა  ჰქონდეს  საავარიო

შუქსიგნალიზაცია,  ხოლო  მისი  არარსებობის  ან  გაუმართაობის  შემთხვევაში  ამ  ტრანსპორტის  უკანა  ნაწილზე

უნდა დამაგრდეს საავარიო გაჩერების ნიშანი.
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«Pslf 9cs[`f b7fv ffyuskfhf» bffyfujbn:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf [s6`rskf

ffyrskfhf fnhfycgjhnn` tbim0fhuskf=s>

fnhfycgjhnn` fb0fqhf fb=rffhf fnt[ybrfn`

[fh[`fuf6`f vf fb=rff8 hslqfkf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf ffyrskfhf

eb f9[fc0f[fhf> fblfhf fv8fyufufhf>

fhys7`f8 (fgfccf;bh) b0fuskfpffimf> vf

bffksh7mfys fv8f=s bw`shqsp fi`fh0f

bf[7mfys

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის 26ე პუნქტის თანახმად, იძულებით გაჩერება 

სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის  შეწყვეტა  მისი  ტექნიკური  გაუმართაობის,  გადასაზიდი  ტვირთის,

მძღოლის  (მგზავრის)  მდგომარეობის  ან  გზაზე  მოულოდნელად  შექმნილი  დაბრკოლებით  განპირობებული

საფრთხის გამო.

Tb9syuskj f[sh[fh0f7syn` tb0fqef fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fvfimsyf,kf6`f hskfifhf

fhys7`f8 b,kf 9yf7`jpfh> eb befkeg:

Fkfchf bhvfzys> bpkfef fkf bhkfcys

fh/mfhfn`b fufyfkf b7je fb0fqhfn`

w`f]`fi7f lbfchjeg> bf0f[[fh>

lffyuskfhjeg

Ffv0f-ffv0fkf fvfimsyf,kf6`f hskfifhf

bhw`fys> b9skfys bffef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8 f,hb feflf8hf is7je

blbhlshhjeg

Fb0fqhfn` w`f]`f bv9cf[r`f fkfchf

bhvfzhjeg> bf0f[[fh lffyuskfys>

fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=tbrhjeg.

Fb0fqhf fyfuofhf 7fkjbn fkf9i,fhf

fb0fimf6`shuskfhf ffvsim0f[m vfwfhf

{fhf bpshkfij f,kf6`f -tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი  არ  უნდა

გავიდეს  გზაჯვარედინზე,  თუ  შექმნილია  ისეთი  ხერგილი,  რომ  იგი,  სავარაუდოდ,  იძულებული  გახდება,

გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით დააბრკოლოს განივი მიმართულებით მოძრაობა. ეს წესი მოქმედებს მაშინაც,

თუ შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები იძლევა მოძრაობის უფლებას.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfi`shn` fkfifhn` fhlshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) f=frhf

befkeg:

Bf9ye fqfrshflumsk f7syn` fdnjvj,bkn`

v8f lfyfkfkj

Fvfi`sh bfkf[`e vf b9[fc0f[fp

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f b[9vsh7mfr`f

fv8fcsh0f hfkufhfps fkifhf b7fvpfh

Im0f[mkf lfytb0fqef

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის.  საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა  ჩაირთოს: ა) თუ  საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის  მონაწილე  ან  მწყობრიდან  გამოსული  სატრანსპორტო  საშუალების  გაყვანა  ან  ბუქსირება

დაუყოვნებლივ შეუძლებელია და ეს აბრკოლებს საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfi`shn` fkfifhn` fhlshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) f=frhf

befkeg:

Tb=rffe fnhfycgjhnn` rjkjyyf lfkfkfys

lfytb0fqef

Fv8tb[scsh0f y0sq > lfysq`bef

B9skfys bffef fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fvfimsyf,kf6`f hskfifhf b,kf

9yf7`jpfh> 9cs[`f bvfvr`f lffyuskfpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა  გაფრთხილებისათვის.  საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  უნდა  ჩაირთოს:  გ)  მძღოლისთვის  შემხვედრი

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების ფარების შუქით თვალის მოჭრის დროს, თუ იგი იძულებულია გაჩერდეს.
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Fhys7`f8> fkf9i,fhf bfysw`umje> ef]f 9cs[`f bvfvr`f ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s9 f=s

lffyuskfpfh> eb flshuf 7f9im (vf eb tb9ie lf-f lshufr) b[9vsh7mfr`f b6`bhuskfhjeg:

Fvfi`shn` fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

Fvfi`shn` fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m>

bfhf e,fc> eb tb9i fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  52ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა

გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო  გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი

ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით  გაჩერების  დროს,  სადაც

გაჩერება  აკრძალულია,  და  იქ,  სადაც,  ხილვადობის  პირობების  გათვალისწინებით,  სხვა  მძღოლები  ვერ

შეძლებენ  სატრანსპორტო  საშუალების დროულად  შემჩნევას.  ამავე  მუხლის  მე4  პუნქტის თანახმად  საავარიო

გაჩერების ნიშნის ან მოციმციმე წითელი ფარნის არარსებობის შემთხვევაში მძღოლმა უნდა უზრუნველყოს სხვა

მსგავსი ეფექტიანი საშუალებებით მოახლოებულ მძღოლთა დროული გაფრთხილება.
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Fhys7`f8> ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s96`f h=s> tumsh0 fhys7`f8w`f bffv0fys lf[mshsv,fif f0s9

f=s ef]f 9cs[`f bvfvr`f lffyuskfpfh> eb flshuf 7f9im (vf eb tb9ie lf-f lshufr)

b[9vsh7mfr`f b6`bhuskfhjeg:

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf f=frhf

ffvsim0f[m

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

Fvfi`shn` fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m>

bfhf e,fc> eb tb9i fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  52ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა

გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო  გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი

ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით  გაჩერების  დროს,  სადაც

გაჩერება  აკრძალულია,  და  იქ,  სადაც,  ხილვადობის  პირობების  გათვალისწინებით,  სხვა  მძღოლები  ვერ

შეძლებენ  სატრანსპორტო  საშუალების დროულად  შემჩნევას.  ამავე  მუხლის  მე4  პუნქტის თანახმად  საავარიო

გაჩერების ნიშნის ან მოციმციმე წითელი ფარნის არარსებობის შემთხვევაში მძღოლმა უნდა უზრუნველყოს სხვა

მსგავსი ეფექტიანი საშუალებებით მოახლოებულ მძღოლთა დროული გაფრთხილება.



ВОПРОС 249 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fy[fh0f0s9 f=s> fhys7`f8> ef]f 9cs[`f bvfvr`f> ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s96`f h=s lffyuskfpfh>

eb fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) b6`bhuskfhjeg fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f7syn`:

5 vtnhfr f,;mfpffhf=s 1% vtnhfr f,;mfpffhf=s

15 vtnhfr f,;mfpffhf=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52ე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე3 და მე4

პუნქტების თანახმად:  2.  საავარიო  შუქსიგნალიზაციის  ჩართვის  შემდეგ,  აგრეთვე  თუ  ასეთი  სიგნალიზაცია  არ

არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა დაუყოვნებლივ  უნდა დადგას  „საავარიო გაჩერების  ნიშანი“,

ხოლო  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში  −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით

გაჩერების დროს, სადაც გაჩერება აკრძალულია, და იქ, სადაც, ხილვადობის პირობების გათვალისწინებით, სხვა

მძღოლები ვერ შეძლებენ სატრანსპორტო საშუალების დროულად შემჩნევას. 3. „საავარიო გაჩერების ნიშანი“ და

მოციმციმე წითელი ფარანი უნდა დაიდგას სატრანსპორტო საშუალებიდან იმ მანძილზე, რომელიც კონკრეტულ

პირობებში უზრუნველყოფს საშიშროების შესახებ სხვა მძღოლების დროულ გაფრთხილებას, მაგრამ ეს მანძილი

დასახლებულ პუნქტში არ უნდა იყოს 15 მეტრზე ნაკლები, ხოლო დაუსახლებელ პუნქტში − 30 მეტრზე ნაკლები.

4.  საავარიო  გაჩერების  ნიშნის  ან  მოციმციმე  წითელი  ფარნის  არარსებობის  შემთხვევაში  მძღოლმა  უნდა

უზრუნველყოს სხვა მსგავსი ეფექტიანი საშუალებებით მოახლოებულ მძღოლთა დროული გაფრთხილება.



ВОПРОС 250 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 251 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Feff bf[mysv[j f0s9f=s> fhys7`f8> ef]f 9cs[`f bvfvr`f> ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s96`f h=s

lffyuskfpfh> eb fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) b6`bhuskfhjeg

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f7syn`:

15 vtnhfr f,;mfpffhf=s 2% vtnhfr f,;mfpffhf=s

3% vtnhfr f,;mfpffhf=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52ე მუხლის მე2, პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე3 და მე4

პუნქტების თანახმად:  2.  საავარიო  შუქსიგნალიზაციის  ჩართვის  შემდეგ,  აგრეთვე  თუ  ასეთი  სიგნალიზაცია  არ

არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა დაუყოვნებლივ  უნდა დადგას  „საავარიო გაჩერების  ნიშანი“,

ხოლო  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში  −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით

გაჩერების დროს, სადაც გაჩერება აკრძალულია, და იქ, სადაც, ხილვადობის პირობების გათვალისწინებით, სხვა

მძღოლები ვერ შეძლებენ სატრანსპორტო საშუალების დროულად შემჩნევას. 3. „საავარიო გაჩერების ნიშანი“ და

მოციმციმე წითელი ფარანი უნდა დაიდგას სატრანსპორტო საშუალებიდან იმ მანძილზე, რომელიც კონკრეტულ

პირობებში უზრუნველყოფს საშიშროების შესახებ სხვა მძღოლების დროულ გაფრთხილებას, მაგრამ ეს მანძილი

დასახლებულ პუნქტში არ უნდა იყოს 15 მეტრზე ნაკლები, ხოლო დაუსახლებელ პუნქტში − 30 მეტრზე ნაკლები.

„Fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf“ vf fkfifhfn` fhlshuf 7f9im b7fvpfh> fhys7`f8:

Bffbu`f[j fhys7`f8w`f fu`-fyqfhf hs0fhf

b[sv9flfv

Tumsh0 f[fh[`fuf6`f hskf bffbu`f[j

fhys7`f8w`f fu`-fyqfhf hb0fhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 52ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, საავარიო გაჩერების

ნიშნის  ან  მოციმციმე  წითელი ფარნის  არარსებობის  შემთხვევაში  მძღოლმა  უნდა  უზრუნველყოს  სხვა  მსგავსი

ეფექტიანი საშუალებებით მოახლოებულ მძღოლთა დროული გაფრთხილება.
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Fvfi`sh bfkf[`e vf b9[fc0f[fp fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8fcsh0f hfkufhf 7fkjv> eb fv8f

fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f bh9sh[fujeg. Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m> bfhf

e,fc> f,hb tb9i fhlshuf b7fvpfh> vf b0[fc0fpfh> fhys7`f8:

B[9vsh7mfr`f b6`bhuskfhjeg „Fvfi`shn`
ffyuskfhf flshuf“> fkf9i,fhf w`umfpfh –
fkfifh,fuf 7f9im

F[si`fhfn` fkfifhf6`f bf=tbrhjeg

{fhf bpshkfij fkfifh,fuf6`f bf=tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის.  საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა  ჩაირთოს: ა) თუ  საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის  მონაწილე  ან  მწყობრიდან  გამოსული  სატრანსპორტო  საშუალების  გაყვანა  ან  ბუქსირება

დაუყოვნებლივ  შეუძლებელია  და  ეს  აბრკოლებს  საგზაო  მოძრაობის  სხვა  მონაწილეებს.  ამავე  მუხლის  მე2

პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  საავარიო  შუქსიგნალიზაციის  ჩართვის  შემდეგ,  აგრეთვე  თუ  ასეთი

სიგნალიზაცია  არ  არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო

გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ა)  საგზაო

სატრანსპორტო შემთხვევის დროს.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fcf[mf=s bfh,je f0s9f=s 9cs[`f bvfvr`f lffyuskfpfh> fvfi`shn`

fkfifhfn` fhlshuf bf=frys fvfi`shn` ffyuskfhf flshuf f6`shuskfhf befkevf?

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf f=frhf

vfwfhf befkeg

Fvfimsyf fim0f[m 15 vtnhfr f=s

fvfi`shn` flshuf fhuskfhf vfwfhf befkeg

Befksv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა  გაფრთხილებისათვის.  საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  უნდა  ჩაირთოს:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით

გაჩერების  დროს,  სადაც  გაჩერება  აკრძალულია.  ამავე  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.გ“  ქვეპუნქტის

თანახმად  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერება,  გზის  სავალ  ნაწილზე:  ა.გ)  სავალი  ნაწილების

გადაკვეთაზე, აგრეთვე მათი გადაკვეთის ნაპირებიდან 5 მეტრზე ახლოს, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გაჩერება

ხდება იმ გვერდითი გასასვლელების მოპირდაპირე სამმხრივ გადაკვეთებზე (გზაჯვარედინებზე), რომლებზედაც

მონიშვნის უწყვეტი ხაზი ან გამყოფი ზოლია.
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Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b[9vsh7mfr`f fv8f fkufhf vf fr

bfwhf]`fys fufhf fkifhf b7fvpfh> fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`fkfw`f eb h9sh[fufpfh> ec7fy f,hb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 bf=tbrhjeg:

Ffbu`f vf [fhf bpshkfij fhkfifuf6`f vf

fim0f[mn`b f[si`fhfn` fhkfifuf6`f

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf

F,;msn` fhlshuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე  მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის.  საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა  ჩაირთოს: ა) თუ  საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის  მონაწილე  ან  მწყობრიდან  გამოსული  სატრანსპორტო  საშუალების  გაყვანა  ან  ბუქსირება

დაუყოვნებლივ შეუძლებელია და ეს აბრკოლებს საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებს.
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Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf

f=frhf ffvsim0f[m> bfhf e,fc> f,hb tb9i fhlshuf b7fvpfh vf b9[fc0fpfh> fhys7`f8

b[9vsh7mfr`f:

{fhf bpshkfij fhkfifuf6`f bf=tbrhjeg F,;msn` fhlshuf bf=tbrhjeg

Fvfi`shn` ffyuskfhf fhlshuf

b6`bhuskfhjeg> fkf9i,fhf w`umfpfh –
fhlshuf 7f9im bf=tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე  მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის.  საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა  ჩაირთოს: ა) თუ  საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის  მონაწილე  ან  მწყობრიდან  გამოსული  სატრანსპორტო  საშუალების  გაყვანა  ან  ბუქსირება

დაუყოვნებლივ  შეუძლებელია  და  ეს  აბრკოლებს  საგზაო  მოძრაობის  სხვა  მონაწილეებს;  ამავე  მუხლის  მე2

პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად  საავარიო  შუქსიგნალიზაციის  ჩართვის  შემდეგ,  აგრეთვე  თუ  ასეთი

სიგნალიზაცია  არ  არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო

გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ა)  საგზაო

სატრანსპორტო შემთხვევის დროს.
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Fkf9i,fhf bfysw`umje fv8fn` fvfi`sh 7fkfh> eb bfkf[`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s fvfi`shn`

fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m> bfhf e,fc> f,hb tb9i fhlshuf b7fvpfh vf b9[fc0fpfh> fhys7`f8

b[9vsh7mfr`f:

Bw`shufys b6`bhuskfhjeg fhkfifuf 7f9im>

eb b7fvpfh> tumsh0 f[fh[`fuf6`f hskf

bffbu`f[j fhys7`f8w`f bffv0fys fu`-

fyqfhf hb0fhjeg

Fim0f[mn`b f[si`fhfn` fhkfifuf6`f

bf=tbrhjeg

F9[mfn`b fim0f[mn`b fyf7`f-fw`s[mxfhfn`

fhkfifuf6`f bf=tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა გაფრთხილებისათვის.  საავარიო შუქსიგნალიზაცია უნდა  ჩაირთოს: ა) თუ  საგზაოსატრანსპორტო

შემთხვევის  მონაწილე  ან  მწყობრიდან  გამოსული  სატრანსპორტო  საშუალების  გაყვანა  ან  ბუქსირება

დაუყოვნებლივ  შეუძლებელია  და  ეს  აბრკოლებს  საგზაო  მოძრაობის  სხვა  მონაწილეებს;  ამავე  მუხლის  მე2

პუნქტის  „ა“ ქვეპუნქტისა და მე4 პუნქტის თანახმად: 2. საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე

თუ  ასეთი  სიგნალიზაცია  არ  არსებობს  ან  მწყობრიდანაა  გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას

„საავარიო გაჩერების ნიშანი“,  ხოლო არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში −  მოციმციმე წითელი ფარანი: ა)

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  დროს.  4.  საავარიო  გაჩერების  ნიშნის  ან  მოციმციმე  წითელი  ფარნის

არარსებობის შემთხვევაში მძღოლმა უნდა უზრუნველყოს სხვა მსგავსი ეფექტიანი საშუალებებით მოახლოებულ

მძღოლთა დროული გაფრთხილება.



თემა 14:

გარე სანათი ხელსაწყოები, ხმოვანი
სიგნალით სარგებლობა
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Pfr`fykf b]`ff6`qje f,fh0 f0fuskfpffimf6`f hffy fimf7feff htb0fqhfps bfp9[mfu`f0je f0s9

fkfkfhf fpby pvje fhys7`f8 befkeg:

Bpkfef fkf bu`-fyspfhjeg Fkfchf [`szs fkf ltb0fqhjeg> bf0f[[fh

fvfimsyf ffyrskfhf bkifhfn`s

Bpkfef fkf bu`-fyspfhjeg> bfhf e,fc>

fkfchf [`szs fkf ltb0fqhjeg> bf0f[[fh

fvfimsyf ffyrskfhf bkifhfn`s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 25ე  მუხლის  მე5  პუნქტის თანახმად,  იმ  სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლი,  რომელსაც  ამ  კანონით  განსაზღვრულ  შემთხვევებში  უფლება  აქვს  შევიდეს  ქვეითთა

მოძრაობისათვის განკუთვნილ ადგილებში, ვალდებულია გამოიჩინოს მაქსიმალური სიფრთხილე და იმოძრაოს

დაბალი სიჩქარით, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში გაჩერდეს.



ВОПРОС 258 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fhvfhf[m fq`bhf fkfifhfn` fhlshuf f=frhf

b[`0jevf?

B[`0fofv B[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.



ВОПРОС 259 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 260 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfybjdh fyfuofhf f-fprhf bfprys fkfifhfn` fhlshufkf vf yfgskf b7fqje fhlshuf fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8:

F9s;`fhf byf0jbn Fu`-fyqfhf f[sv9flfhfn` 0fuskfpffimf6`f

hslrskfhf f7syn` l[f6`b0yfn`etbn

{s[m bfh,je f0fr6`f bbfifv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  მოხვევის  შუქ

მაჩვენებლით  ან  ხელით  სიგნალის  მიცემა  მძღოლს  არ  აძლევს  უპირატესობას  და  არ  ათავისუფლებს

სიფრთხილის აუცილებელი ზომების მიღების ვალდებულებისაგან.

Fhys7`f8> fvfybjdh fyfuofhf ib0f[e bfprys> bfimfi`fkje f[sh[fh0fkf fq`bhf fkfifh,fufkf

fhlshuf 7fbqfhjeg:

Fvfybjdh lfyfkfufkfr> fvfybjdh lfyfkufkfr

fhlshuf bf7`b[hjeg

Bffv0fys> fvfybjdh lfkfuffyof> fhlshuf

bf7`sb[hjeg fvfybjdh lfyfkufkfrq`7mf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  მოხვევის  შუქ

მაჩვენებლით ან  ხელით სიგნალი მიცემული უნდა  იქნეს დროულად,  მანევრის დაწყების  წინ და  უნდა  შეწყდეს

დაუყოვნებლივ,  მისი  დასრულებისთანავე  (სიგნალის  ხელით  მიცემა  შეიძლება  შეწყდეს  უშუალოდ  მანევრის

დაწყების წინ). ამასთანავე, სიგნალმა არ უნდა შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები.



ВОПРОС 261 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 fb0fqhfps ppby bvje fkfchf tb]fvpfhjeg:

Cff0rfkf !%rv Cff0rfkf 4%rv

Cff0rfkf 2%rv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად, თუ ამ კანონით სხვა

რამ  არ  არის დადგენილი, დასახლებულ  პუნქტში  ნებადართულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობა  არა

უმეტეს 60  კმ/სთ სიჩქარით,  ხოლო საცხოვრებელ ზონაში   არაუმეტეს 20  კმ/სთ სიჩქარით. ამავე კანონის 44ე

მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  შესაბამისი  ნიშნით  აღნიშნულ  საცხოვრებელ  ზონებში,

მძღოლი  უნდა  გადაადგილდეს  არაუმეტეს  20კმ/სთ  სიჩქარით.  ამავე  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის

(განსაკუთრებული  მითითებების  ნიშნები)  5.21  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.21  „საცხოვრებელი  ზონა“  

აღნიშნავს ტერიტორიას  (ზონას) სადაც მოქმედებს საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები.

ნიშანი იდგმება ასეთი საცხოვრებელი ზონის ყველა შესასვლელში.



ВОПРОС 262 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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ВОПРОС 263 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvjnjwbrk fkf fblfhf fbfufhf 7fkjv eb fehf vf f0,ffhf fvjnjwbrk f[si`fhf fwrsc:

%>5 vtnhfr fkf tb]fpfh %>@ vtnhfr fkf tb]fpfh

Vtnhfr fkf tb]fpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  43ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  ველოსიპედის,

მოპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლებს ეკრძალებათ გადაადგილება, თუ საჭე ერთი

ხელით მაინც არ უჭირავთ. აკრძალულია ველოსიპედის, მოპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის

ბუქსირება,  ან  აღნიშნული ტრანსპორტით  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალების  ბუქსირება  (გარდა  ამ  მუხლის  მე8

პუნქტით  გათვალისწინებული  შემთხვევებისა),  ან  იმ  ტვირთის  გადაზიდვა,  რომელიც  გაბარიტების  გარეთ

სიგანეზე  ან  სიგრძეზე  0,5  მეტრზე  მეტადაა  გადმოშვერილი,  ან  ისეთი  საგნის  გადატანა/მიწოლა,  რომელსაც

შეუძლია მძღოლს ხელი შეუშალოს მართვაში ან საფრთხე შეუქმნას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეს. ეს წესი

გამოიყენება მოტოციკლის მძღოლის მიმართ, მაგრამ, ამასთანავე, მას ორივე ხელით უნდა ეჭიროს საჭე, გარდა

იმ  შემთხვევისა,  როცა  აუცილებელია,  ხელით  მისცეს  ამ  კანონით  განსაზღვრული  მანევრის  შესრულებასთან

დაკავშირებული სიგნალები.

Fvfybjdh fyfuofhf bfl]`fkfys yfgskf fhlshuf f7fqfhf bfy[sv9flje flf> tumsh0 f0fuskfpffimf6`f

h=s fvjnjwbrk fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvfv> eb:

B8yfgsr hskf f9c7s brsvpfh Yfgsr fkf fr`pfhums f9c7s brsvpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  43ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  ველოსიპედის,

მოპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლებს ეკრძალებათ გადაადგილება, თუ საჭე ერთი

ხელით მაინც არ უჭირავთ. აკრძალულია ველოსიპედის, მოპედისა და ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის

ბუქსირება,  ან  აღნიშნული ტრანსპორტით  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალების  ბუქსირება  (გარდა  ამ  მუხლის  მე8

პუნქტით  გათვალისწინებული  შემთხვევებისა),  ან  იმ  ტვირთის  გადაზიდვა,  რომელიც  გაბარიტების  გარეთ

სიგანეზე  ან  სიგრძეზე  0,5  მეტრზე  მეტადაა  გადმოშვერილი,  ან  ისეთი  საგნის  გადატანა/მიწოლა,  რომელსაც

შეუძლია მძღოლს ხელი შეუშალოს მართვაში ან საფრთხე შეუქმნას სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეს. ეს წესი

გამოიყენება მოტოციკლის მძღოლის მიმართ, მაგრამ, ამასთანავე, მას ორივე ხელით უნდა ეჭიროს საჭე, გარდა

იმ  შემთხვევისა,  როცა  აუცილებელია,  ხელით  მისცეს  ამ  კანონით  განსაზღვრული  მანევრის  შესრულებასთან

დაკავშირებული სიგნალები.
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ВОПРОС 265 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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Fvjnjwbrk fkf fr bffwhf]`fys fufhf 7fkjvf?

B7fkjbn> ppby b7je fvfrcbvfkn` vfccf @5%

rbkfr tbqe fwhf]`fuf6`f ptums

B7fkjv

B7fkjbn> f,hb fnhfycgjhn bfwys p[fh[`fhf

bfp9[mfu`f0je fwhf]`fuf6`f vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  43ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  დასაშვებია

ველოსიპედით, მოპედით, ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავითა და უეტლო მოტოციკლით იმ მისაბმელის

ბუქსირება, რომელიც განკუთვნილია აღნიშნულ ტრანსპორტთან ერთად ექსპლუატაციისათვის.

Fvjnjwbrkb fvjgtlb hshys7`f8w`tb eh0 hgfccf;bhw`tb fr`sko[sk9f fys7`ufhf bhefkevf?

Bhefkeg Bhefksv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 43ე მუხლის მე10  პუნქტის თანახმად,  გადაადგილებისას

მოტოციკლისა და მოპედის მძღოლებმა, აგრეთვე მათმა მგზავრებმა მოტოჩაფხუტები უნდა გამოიყენონ.
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Fvfkfys7`tb fvjgtlb hshys7`f8w`f> f0s9 bfp[jpfh> bffyuskfp vf 9imfkf tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fh/mfhf[mn`b fufyfkf fdchf fpby hsvjevf?

Fpby hsvjeg Fpby hsvfv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, საკმარისი ადგილის

არსებობისას  ველოსიპედისტსა  და  მოპედის  მძღოლს  შეუძლიათ  გაჩერებულ  ან  დაბალი  სიჩქარით  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებებს მარჯვენა მხრიდან შემოუარონ.

Fl`ys7fn`b fhkfifuf bf=frys vf psi`6`f ffhnys buskje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfdfhi`ys fb0fqhf

ffy> fhys7`f8:

F,;msn` fhlshuf 7fqfys fkfchf

bfwbqfhjeg

Zslfkfn`b fu`-fyspffhf ffbh9ishjeg>

fimf7feff [`sz6`f bffksh7mfys hw`shqhf

bf[sk=bffh pskij fi`fh0f bffv0fys

fw`wfhf fvpskf

Fkfchf bhvfzys> fvfi`shn` fkfifhfn`

fhlshuf bf=tbrhjeg> buskje fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf bffksh7mfys tb0fqsh> bffv0fys

fi`fh0f lfw`wfhw fps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 25ე  მუხლის  მე8  პუნქტის თანახმად,  გზაზე  გაჩერებული

სატრანსპორტო საშუალების გასწვრივ მოძრაობისას მძღოლმა განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს

ჩართული  გარე  სანათი  ხელსაწყოს  ან  ღია  კარის  მქონე  სატრანსპორტო  საშუალების  მიმართ,  რათა

აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად უზრუნველყოს გზაზე ქვეითთა და ბავშვების მოულოდნელი გამოჩენით

წარმოშობილი საფრთხის თავიდან აცილება.
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Fhys7`f8> imfgskf tb0fqef f[`sz6`tb> ps6`hf ytb[mjeb> fuhf pvjeb feff9cshtb zslfkfn`b fu`-

fyspffhfkf lhspys7`fh b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა

განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს საგზაო მოძრაობის ისეთი მონაწილეების მიმართ, როგორებიც

არიან  ქვეითები  (განსაკუთრებით  ბავშვები,  ხანდაზმულები,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირები)  და

ველოსიპედისტები.

Fvjnjwbrk fhys7`f8 bnhfycgjhnn` [fh[`fuf ut;msr vfwfhf fv8f bflrmsckjpfh> fv8f=s fb0fqhf fpby

bvjevf?

Fpby bvjeg> bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s Fpby bvjeg> feff bf[mysv[j fgeyrn f=s

Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  მოპედის,

მოტოციკლის,  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის,  ველოსიპედის  მძღოლი  ვალდებულია  გზაზე  ისე

იმოძრაოს, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს.
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Bw`umje vf b9re fkf9i,fhf ffy fhys7`f8:

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=frys>

bfhtb eb bf9[mf tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`futb bhs,;mje flbcnfywbf bhvfzhjeg

Fkfchf bhvfzys> bfhtb bfhf bf9[mf

tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`futb bhs,;mje

flbcnfywbf bhlehjeg

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=frys>

bpkfef fkf fv8fcsh0f fhvfhf[mn`b fufyfkf

ltb0fqhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    არასაკმარისი  ან  შეზღუდული

ხილვადობის  პირობებში  მძღოლმა  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე და  გაზარდოს დისტანცია  თავის  სატრანსპორტო

საშუალებასა და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის.

Fhys7`f8 b7fbqj f,;msn` fhlshuf fehf:

3 ctreylr bhtb]fvpfhjeg 5 ctreylr bhtb]fvpfhjeg

B[sv9flje fwrsc tb]fvpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, ხმოვანი სიგნალი არ

უნდა იყოს უფრო ხანგრძლივი, ვიდრე ეს აუცილებელია.
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Bfyskfije ffv0fps fy[fh0f0s9 f=s f9schf f-fprhf bfprys tums fhys7`f8 fu`-fyqfhf b0fhfps

f[fh[`fhf 7fkjbn:

F,;msn` fhlshuf Fvfimsyf,kf6`f hskfifhf ffv0f-ffv0fkf

h=frhtb hshw`fhtb

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf Fvfimsyf,kf6`f ffbu`fn` hskfifhf [fhfn`

hskfifhfi7f bpysrsvr`f fbfufhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, დასახლებულ პუნქტში

გასწრების  განზრახვის  შესახებ  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლის  გასაფრთხილებლად  შეიძლება

ჩაირთოს  მანათობელი  სიგნალი  დღეღამის  ნათელ  დროს  ფარების  შუქის  პერიოდული,  ხანმოკლე  ჩართვა

გამორთვით,  ხოლო დღეღამის ბნელ დროს – ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვით,

დაუსახლებელ პუნქტში კი − ხმოვანი სიგნალის ნაცვლად ან მასთან ერთად.

Bfyskfimwje ffv0fps fy[fh0f0s9 f=s f9schf f-fprhf bfprys tums fhys7`f8 fu`-fyqfhf b0fhfps

f[fh[`fhf 7fkjbn:

F,;msn` fhlshuf Fvfimsyf,kf6`f hskfifhf ffv0f-ffv0fkf

h=frhtb hshw`fhtb

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf Fvfimsyf,kf6`f ffbu`fn` hskfifhf [fhfn`

hskfifhfi7f bpysrsvr`f fbfufhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, დასახლებულ პუნქტში

გასწრების  განზრახვის  შესახებ  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლის  გასაფრთხილებლად  შეიძლება

ჩაირთოს  მანათობელი  სიგნალი  დღეღამის  ნათელ  დროს  ფარების  შუქის  პერიოდული,  ხანმოკლე  ჩართვა

გამორთვით,  ხოლო დღეღამის ბნელ დროს – ფარების ახლო შუქის შორ შუქზე მრავალჯერადი გადართვით,

დაუსახლებელ პუნქტში კი − ხმოვანი სიგნალის ნაცვლად ან მასთან ერთად.
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F9schf f-fprhf bfprys tums fhys7`f8 fu`-fyqfhf b0fhfps f,;msn` fhlshuf f[fh[`fhf 7fkjvf?

B7fkjbn> feff bf[mysv[j f0s9 f=s vfwfhf B7fkjbn> fy[fh0f0s9 f=s vfwfhf

B7fkjbn> fy[fh0f0s9 f=s> bfhf e,fc> feff

bf[mysv[j f0s9 f=s

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 48ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

ხმოვანი სიგნალი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ დასახლებულ პუნქტს გარეთ, როდესაც საჭიროა სხვა

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გაფრთხილება გასწრების განზრახვის შესახებ.

Qf7f tb6`s9[mfoje f0s96`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`f8 fvfybjdh lfkfuffyof fq`bhf bf[mb0f[e

f[sh[fh0f bfimfi`fkje fkfifh,fuf f=frhf bf[mb[`0fv?

Fy[fh0f0s9 f=s Bf9ye fqfrshflumsk f=s

Fu`fhf fqfrshf=s B[`0jeg> f,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr 0s9r f=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.
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Bfyskfimwfkfr byfhrys iffyof> bfhf e,fc> fkf9i,fhf w`umf f0fuskfpffimf=s> fv8f=s ffyuskfhf

vf fuskfhf ffy fvt[fybrfn` fnhfcygjhnn` [fh[`fuf6`tb eh0 hswhf]`fuf6`tb bfpu`f0fpfhjeg:

{fhf bpshkfij fkfifh,fuf6`f hskf F9[mfn`b fim0f[mn`b f[si`fhfn`

fkfifhf6`f hskf

Ffbu`f bpshkfij fkfifh,fuf6`f hskf F9[mfn`b fyf7`f-fw`s[mxfhfn` f,kf6`f

hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  დაბინდებიდან

გათენებამდე,  აგრეთვე  ნებისმიერი  სხვა  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  გზაზე  გაჩერების  ან  დგომის

დროს  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალება  და  მისი  მისაბმელი  აღნიშნული  უნდა  იყოს  წინა  და  უკანა

საგაბარიტო სინათლეებით.

Bfyskfimwje vf fkf9i,fhf bfysw`umje ffv0fps tb0fqef fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

bf=frspfhjeg:

Ffbu`f vf [fhf bpshkfij fkfifh,fuf6`f

vfwfhf

Fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fkfifh,fuf6`f vfwfhf

Ffbu`f vf [fhf bpshkfij fkfifh,fuf6`tb

fim0f[mn`b f[si`fhfn` fkfifhf6`tb

F9[mfn`b fim0f[mn`b f[si`fhfn`

fkfifhf6`f vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, დღეღამის ბნელ

დროს,  აგრეთვე  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში  მოძრავ  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე,

აგრეთვე  მოპედზე  ჩართული  უნდა  იყოს  ახლო  ან  შორი  განათების  ფარა/ფარები  და  უკანა  საგაბარიტო

სინათლეები.
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Fkf9i,fhf bfyshw`umje vf brmf]`e fv8f=s fb0fqhffy fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fvfimsyf,kf6`f

bf=frn`eg:

Fvfi`shn` fkifhfn` fhlshuf bfwys {fhf bpshkfijeb ffbu`f bpshkfijeb

fvfimsyf,kf6`f bhswys

F9[mfn`b fim0f[mn`b f[si`fhfn`

fkfifhf6`f vfwfhf bhswys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  არასაკმარისი

ხილვადობის  პირობებში  ან  ვიწრო  მიხვეულმოხვეულ  გზებზე  მოძრაობისას,  ნისლსაწინააღმდეგო  ფარები

ირთვება შორი ან ახლო განათების ფარებთან ერთად.

F9[mfn`b f[si`fhfn` fkfifhf6`f hskf tb,s0je fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`futb fvjgtlb h=s

f,fh0 fkfifhf6`f bf=frn`eg:

{fhf bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bhswys

vfwfhf

Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bhswys

vfwfhf

F9[mfn`b fyf7`f-fw`s[mxfhfn`

fvfimsyf,kf6`f bhswys

{fhf bpshkfij> ffbu`f bpshkfij> bfhf

e,fc> f9[mfn`b fyf7`f-fw`s[mxfhfn`

fvfimsyf,kf6`f bhswys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  წინა  საგაბარიტო

სინათლეებით აღჭურვილ მექანიკურ სატრანსპორტო საშუალებაზე, აგრეთვე მოპედზე ასეთი სინათლეები უნდა

ჩაირთოს შორი ან ახლო განათების ფარებთან ან წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარებთან ერთად.
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Fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s vf eb fwhf]`fuf=s fim0f[mn`b fyf7`f-fw`s[mxfhfn`

fhkfifuf6`f bimf6`uskfpfh> eh0:

B7f9imspfhjeg Bir`fr`fpfhjeg

B8t;mpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  თუ  მექანიკურ

სატრანსპორტო საშუალებაზე ან  მისაბმელზე დაყენებულია  უკანა  ნისლსაწინააღმდეგო ფარები,  ისინი  წითელი

უნდა იყოს.

Tb9syuskfys tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 eb f[sv9flfhf bfpu`tbv0fh> b9skfys bffef

fhys7`f8 lfybdcef> [fhf bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bhw`fys> eh0 hwsy[`hfc> ffbu`f bpshkfij

fvfimsyf,kf6`f bf=tbrhjeg fnhfycgjhnn` [fh[`fuf7syof bis,;mje:

15% vtnhfr 2%% vtnhfr

3%% vtnhfr

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, შორი

განათების  ფარები  უნდა  გამოირთოს  და  მათ  ნაცვლად  უნდა  ჩაირთოს  ახლო  განათების  ფარები  შემდეგ

შემთხვევებში: ბ) შემხვედრისთვის გვერდის აქცევის დროს, სატრანსპორტო საშუალებამდე არანაკლებ 150 მეტრ

მანძილზე, რათა ფარების  შუქმა  შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლს თვალი არ მოსჭრას და  მას

მიეცეს  მოძრაობის  მშვიდად  და  უსაფრთხოდ  გაგრძელების  საშუალება,  აგრეთვე  უფრო  შორ  მანძილზე,  თუ

საპირისპირო  მიმართულებით  მიმავალი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ფარის/ფარების  შუქის

პერიოდული გადართვით მიანიშნებს ამის აუცილებლობაზე.
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{fhf bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bhw`fys> eh0 hwsy[`hfc ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f

bf=frn`eg:

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f vf

bv8fn`ys tb0fqef> fyfdbufwbfn` vf fb[fn`

fv8f p[s bfpsh[`j fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hskf9i,fhf fw`umf[fhf

fw`wfhf fvpspkf

Fy[fh0f0s9 f=s fb0fqhffy

Fkf9i,fhf 3%% vtnhfr tbqspfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის მე2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, შორი

განათების  ფარები  უნდა  გამოირთოს  და  მათ  ნაცვლად  უნდა  ჩაირთოს  ახლო  განათების  ფარები  შემდეგ

შემთხვევებში:  გ)  ნებისმიერ  სხვა  პირობებში,  როცა  თავიდან  უნდა  იქნეს  აცილებული  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა  ან  გზის  გასწვრივ  გამავალი  სანაოსნო  ან  სალიანდაგო  გზით  მოსარგებლეთა  მხედველობის

დაბინდვა.

Fy[fh0f0s9 f=s fv8f bif[`0je tb9i bhkfifpfh:

F[si`fhfn` fkfifhf6`f bf=frn`eg Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f

bf=frn`eg

{fhf bpshkfij fvfimsyf,kf6`f bf=frn`eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის მე2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, შორი

განათების  ფარები  უნდა  გამოირთოს  და  მათ  ნაცვლად  უნდა  ჩაირთოს  ახლო  განათების  ფარები  შემდეგ

შემთხვევებში: ა) დასახლებულ პუნქტში, თუ გზა საკმარისად არის განათებული, და დაუსახლებელ პუნქტში, თუ

სავალი ნაწილი თანაბრად  არის  განათებული და  ეს  განათება  საკმარისია  მძღოლისათვის  საკმარის  მანძილზე

კარგი  ხილვადობის  უზრუნველსაყოფად,  აგრეთვე  იმისათვის,  რომ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეები

საკმარის მანძილზე ხედავდნენ მოცემულ სატრანსპორტო საშუალებას.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9[mfkf fkfifhf 7f9im fkf> fim0f[mkf fkfifhf ir`fr`fkf fb,s0fhf

7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

B7fkjbn> zslfkfn`b fvfqehf fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f h=s vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო საშუალების წინ წითელი და უკან თეთრი სინათლეებით აღჭურვა. დაუშვებელია სატრანსპორტო

საშუალების  კონსტრუქციის  შეცვლა  ან  აღჭურვა  დამატებითი  სინათლეებით,  რომლებიც  შეიძლება

ეწინააღმდეგებოდეს მოცემულ მოთხოვნებს.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb,s0fimf f9cf[hf vf bfwqfys fkfifhf6`f hskf fb,s0fhf 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn> fpfr`fy9qfhfkf bfp9[mfu`f0je

f]`fhf6`f hs[mxfhfkf vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო საშუალების წინ წითელი და უკან თეთრი სინათლეებით აღჭურვა. დაუშვებელია სატრანსპორტო

საშუალების  კონსტრუქციის  შეცვლა  ან  აღჭურვა  დამატებითი  სინათლეებით,  რომლებიც  შეიძლება

ეწინააღმდეგებოდეს მოცემულ მოთხოვნებს.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`ufr f=s> fprhfr pvje> [sh[fh0fr f[m p[s h[je> ps9in`6`f tb9isv

fvfimsyf,kf6`f hsimf6`shuskfhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

B7fkjbn> fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf=s

vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის მე14 პუნქტის თანახმად, ერთ სატრანსპორტო

საშუალებაზე  ერთნაირი  დანიშნულებისა  და  ერთსა  და  იმავე  მხარეს  მიმართული  ფარები  ერთი  ფერის  უნდა

იყოს.  ლუწი  რაოდენობის  ფარები  და  შუქამრეკლი  მოწყობილობები  სატრანსპორტო  საშუალების  შუა  გრძივ

კვეთასთან  მიმართებით  სიმეტრიულად  უნდა  იყოს  განლაგებული,  გარდა  იმ  სატრანსპორტო  საშუალებისა,

რომლის გარეგანი ფორმა არ არის სიმეტრიული. ერთნაირი დანიშნულების ფარების ყოველ წყვილს აშკარად

ერთნაირი შუქძალა უნდა ჰქონდეს.

Fy[fh0f0s9 f=s fvfimsyf,kf-ghj;trnjhb fvfimsyf,kf- f9iffutb h[s bflsh[`fh hskijbn:

Bi`fh0je fblfhf bv8fyspuj

fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8w`f

Fhys7`f8w`f ptums> h[fn` 0f[[fhfkf

Fjgthfnbdn`b zslfkfn`b fvfqehf6`f

hnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

vfwfhf> fecehfn` 9[s6`hf6`f yshfuofhffy

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  ფარა

პროჟექტორითა  და  ფარამაძიებლით  სარგებლობა  ნებადართულია  მხოლოდ დაუსახლებელ  პუნქტში,  თუ  არ

არის საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება. დასახლებულ პუნქტში ასეთი ფარებით

სარგებლობა  შეუძლიათ  მხოლოდ ოპერატიული  და  სპეციალური  სამსახურების  სატრანსპორტო  საშუალებათა

მძღოლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას.
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Fvfimsyf,kf-ghj;trnjhb fvfimsyf,kf- f9iffutb h[fh[`fhf 7fkjbn:

Fy[fh0f0s9 f=s ufyrkfn`b fb0fqhfps

bfp9[mfu`f0je fv8f fv8fcsh0f=s

Feff bf[mysv[j f0s9 f=s> tb9syuskfys

tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b7fvpfh

Fy[fh0f0s9 f=s> f[sh[fh0f ws9[mfofps

fb0fqhfn` w`f]`fr bf[ms7je> fnhfvdfb

fhtkmc6`f pvfv fv8f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  ფარა

პროჟექტორითა  და  ფარამაძიებლით  სარგებლობა  ნებადართულია  მხოლოდ დაუსახლებელ  პუნქტში,  თუ  არ

არის საპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალება. დასახლებულ პუნქტში ასეთი ფარებით

სარგებლობა  შეუძლიათ  მხოლოდ ოპერატიული  და  სპეციალური  სამსახურების  სატრანსპორტო  საშუალებათა

მძღოლებს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ffyuskfh0f=s bffyuskfh 7fkjbn bfh,fypffkfr fhkfifhfn`

fimf6`shuskfv0fr bf=frsvr`f:

Bfp[je f,;mfpffhf=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

b,pbfys be,fhfn`s bhkfije fv8f=s

Fv8fcsh0tb> f6`s9iskfhf /`/`f pvje fv8f

f=s6` y[sqb

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  ამ  მუხლის  მე9  და  მე10  პუნქტებით  დადგენილ  მოთხოვნათა  მიუხედავად,  მექანიკური

სატრანსპორტო  საშუალება  შეიძლება  გაჩერდეს  ან  იმყოფებოდეს  სადგომზე  ნებისმიერი  გარე  სანათი

ხელსაწყოს ჩაურთველად: ა) იმგვარად განათებულ გზაზე, სადაც სატრანსპორტო საშუალების კარგად დანახვა

(გარჩევა)  შესაძლებელია  საკმაო  მანძილზე;  ბ)  სავალი  ნაწილისა  და  მკვრივი  საფრის  მქონე  გვერდულების

მიღმა.
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ВОПРОС 291 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfyskfimwje ffv0fps vf fkf9i,fhf fysw`umje> f[fkfh0f fqs[`f bfpffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8 [fhf bpshkfij fvfimfys,kf6`f bhw`fys> ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f =tbrhjeg:

Bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s> f[fkfh0f

lfyfpffbu`f[j

B9skfys bffef fvfimsyf bfyw`shqkfr

განმარტება:

დღეღამის  ბნელ  დროს  ან  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  აღმართის  ბოლოსთან  მიახლოებისას

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლმა  ნებისმიერ  შემთხვევაში  უნდა  გამორთოს  შორი  ნათების  ფარები  და

ჩართოს ახლო ნათების ფარები.

Fcjehf w`umf ffy> bfyskfimwje ffv0fps> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fl`ys7fn`b fhkfifuf6`f h7syn` hef

bfh,fy fv8f fkf9i,fhf ,pbf tb6`pshi`j?

{fhf bpshkfij fvfimsyf,kf Fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fvfimsyf,kf6`tb

[fhf bpshkfij fvfimsyf,kf6`tb

Fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fvfimsyf,kf6`tb

ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`tb

განმარტება:

დღეღამის  ბნელ  დროს,  ძლიერი  თოვის  პირობებში  გზის  უკეთეს  ხილვადობის  უზრუნველასაყოფად

მიზანშეწონილია ნისლსაწინააღმდეგო ფარების ახლო ნათების ფარებთან ერთად ჩართვა.
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Fvjnjr`sko[sk9f bimfpfh> fhys7`f8:

Fvjnjr`sko[sk9f fqf7f b[fbqfhjeg f,f

bfk[e f[sk9f

Fimfhf bhzf,ys> fvjnjr`sko[sk9f

bh=swys bi`shjeg

Fvjnjr`sko[sk9f =sw ffb[`fhjeg>

bp,fypfh f;`sn` vjnjr`sko[sk9f lpf[mxjv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 43ე მუხლის მე10  პუნქტის თანახმად, გადაადგილებისას

მოტოციკლისა  და  მოპედის  მძღოლებმა,  აგრეთვე  მათმა  მგზავრებმა  მოტოჩაფხუტები  უნდა  გამოიყენონ.

მოტოჩაფხუტზე ბზარების გაჩენის შემთხვევაში მოტოციკლეტის მძღოლმა უნდა შეიძინოს ახალი მოტოჩაფხუტი,

რადგან ძველი (ბზარებიანი მოტოჩაფხუტი) ვეღარ უზრუნველყოფს დაცვას.

Fv8f bfyuskje fkf bfdcys bwj fvjnjwbrk fhys7`f8:

Bfp9[mfu`t0fhjeg fkf6`f ptums tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bihsw`i`j> e,hb

f7syn`> fuhtccbf ifflvsh9ief

Bu`-fyspfhjeg> bp,fypfh fkf fuhtccbf

ffh9iys bfhf bi7f bl`s6`kfh fkijbn.

განმარტება:

გზაზე  მყოფი  ძაღლის  სიახლოვეს  გამავალმა  მოტოციკლის  მძღოლმა  უნდა  გამოიჩინოს  განსაკუთრებული

სიფრთხილე, რადგამ ძაღლმა შესაძლოა გამოამჟღავნოს აგრესია და გამოიწიოს მისი მიმართულებით.
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Fcafkmn p6`e fv8f f7syn` bbfifv fv8fi7f bfcef fvjnjwbrk fhys7`f8:

Lffyuskfhjeg> bp,fypfh bbfifv fv8f=s

fvjnjwbrk fkf fb0fqhf 7fkjv

Fkfchf bfwbqfhjeg> f9c7s fps fv8f

fzslfhf6`f hyshhf fbqfn`hfps

Fv8f bfimfi`fkje fkfchf fk[ys>

bffksh7mfys fb0fqhf f7syn` b-

ffybrskfhjeg

განმარტება:

ასფალტის  საფარის  მქონე  გზიდან  ღორღიან  გზაზე  გასვლისას,  მოტოციკლის  მძროლმა  უნდა  შეარჩიოს

შესაბამისი მოძრაობის სიჩქარე და მოერიდოს მკვეთრ მოძრაობებს.

Fvjnjwbrk f9[mfn`b ffyrskfuf fim0f[mn`b ffyrskfuf fwrsc tb/meg> bp,fypfh:

f9[mfn`b ffyrskfuf fec f]fhetbn yfgskf Fvjnjwbrk f9[mfn`b fut;m[fh9f

fim0f[mn`b fwrsc b0i`jeg

Ffyrskfhffy fkshf6`f hs6`s/`/`fhf f-

f9cf[etbn> f9[mfn`b fut;m[fh9f bf]f

f6`s/`/`fhf fbjejbn

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f0fr6`f

ptums bbfijeg

განმარტება:

მოტოციკლის  წინა  მუხრუჭი  უკანა  მუხრუჭზე  ეფექტურია,  რადგან  მოტოციკლის  დამუხრუჭების  დროს  იცვლება

ღერძებზე დატვირთვის გადანაწილება და მეტი დატვირთვა მოდის წინა საბურავზე.
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Fvjnjwbrk fut;m[fh9f6`f h=s f]fef f6`s/`/`fhf kf7`spfh> eb bf[sk=bffh fkijbn:

Fghjntrnjh fvjhnbpfwbf f[fhf vfwfhf Fvjnjwbrk fhys7`fhf feflf8[fhf vfwfhf

{s[m tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f ptums

განმარტება:

მოტოციკლის  საბურავებში დაბალმა  ჰაერის  წნევამ  შეიძლება  გამოიწვიოს როგორც  საბურავის  პროტექტორის

კიდეების არათანაბარი ცვეთა, ასევე მოტოციკლის მართვადობის გაუარესება.

Fdnjv8fyufuf fb0fqhf bf[sk=bffef f]fefn` w`6`sh9f fvjnjwbrk fhys7`fhf bf9sh[fuf[fh fkijvf?

Bfkijbn> fdnjv8fyufuf tb0fqefpfh

tb9syuskje f[sh[fh0fkf

Bfkijbn> fdnjv8fyufuf byfv8fn`ys bwj

fvjnjwbrk bf9scefpfh

B7fkjbn> f,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf ffy

განმარტება:

ავტომატარებლის  მოძრაობისგან  გამოწვეულმა  ჰაერის  ტალღამ  შესაძლებელია  დაბრკოლება  შეუქმნას

მოტოციკლის  მართვას  როგორც  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ავტომატერებელი  მოძრაობს  საპირისპირო

მიმართულებიდან,  ასევე  თუ  ავტომატარებელი  ახორციელებს  თანხვედრი  მიმართულებით  მოტოციკლის

გასწრებას.



თემა 15:

მოძრაობის დაწყება, მანევრირება,
სატრანსპორტო საშუალების განლაგება

სავალ ნაწილზე
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Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8> bf9ye fqfrshflumsk f7syn` fv8fcsh0f lfyfkfkj fimf7fef8 fv8f b0fhf

b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე7 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა მიმდებარე

ტერიტორიიდან გზაზე გამოსვლისას ან გზიდან ასეთ ტერიტორიაზე შესვლისას გზა უნდა დაუთმოს ქვეითებს.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fq`bhf fpby bvjeg:

A f[sh[fh0fkf B f[sh[fh0fkf

A tb9iq`7mf, B f[sh[fh0fkfums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 4.3 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

4.3  „წრიული  მოძრაობა”    რთავს  ისრებით  ნაჩვენები  მიმართულებებით  მოძრაობის  ნებას  გზაჯვარედინზე,

რომელზედაც წრიული მოძრაობაა ორგანიზებული.



ВОПРОС 300 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3
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Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fnhfvdfb fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrk fhys7`f8b fnhfvdfb fhys7`f8b

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე3  და  მე9  პუნქტების  თანახმად:  3.

მიმდებარე  ტერიტორიიდან  გზაზე  გასვლისას  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  გზაზე  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებასა და ქვეითს, ხოლო გზიდან გადასვლისას – იმ ქვეითს, ველოსიპედისტს, მოპედისა

და  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის  მძღოლებს,  რომლებსაც  გზას  უჭრის.  9.  მარცხნივ  მოხვევისას  ან

გზაჯვარედინის მიღმა მობრუნებისას ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს

საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას  და  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრავ

ტრამვაის.
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Bfh,je fblfhfn` vfimsyf 3>5 njyyf tb]fys fblfhf fv8fy-ufhf fpby fvjeg. F,fh0 fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvflf?

Fvjgtl fhys7`f8 Fvfimsyf kfc fhys7`f8

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 3.22 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

3.22  „სატვირთო  ავტომობილით  გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  3,5  ტონაზე  მეტი  ნებადართული

მაქსიმალური მასის მქონე სატვირთო ავტომობილით სხვა სატრანსპორტო საშუალების გასწრებას (გარდა 30 კმ/

სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა),  აგრეთვე  ტრაქტორით  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალების

გასწრებას  (გარდა  საჭაპანო  ტრანსპორტისა  და  ველოსიპედისა).  ამავე  კანონის  38ე  მუხლის  მე5  პუნქტის

თანახმად, ამ მუხლის პირველი−მე3 პუნქტების გამოყენებისას ავტომაგისტრალს უთანაბრდება საავტომობილო

მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  და  5.3  საგზაო  ნიშნით  აღნიშნული  ის  გზები,  რომლებიც  მიმდებარე

ტერიტორიებს არ ემსახურება. ამავე დანართის 5.3 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 5.3. „საავტომობილო გზა“ −
გზა, რომელიც განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის.
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F]fhfrshf=s b7je ffyuskfh0f7syn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f6`n`fhfps fv8fcsh0f fyuskfhf 7fkjbn:

Fnhfycgjhn bfyffyuskfkfr Pffyfqs> fnhfycgjhn w`shqffyof

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  ამაღლებული

ჩასასხდომი  ბაქნის  გასაჩერებელი  პუნქტიდან  (გაჩერებიდან)  სატრანსპორტო  საშუალებაში  ჩასაჯდო¬მად  გზის

სავალ  ნაწილზე  გასვლა  ნებადართულია  მხოლოდ  მისი  გაჩერების  შემდეგ.  სატრანსპორტო  საშუალებიდან

გადმოსვლისას ქვეითმა დაუყოვნებლივ უნდა გაათავისუფლოს გზის სავალი ნაწილი.

Fv8fn` fb0fqhf fb=rffhf fkf ef]f frums bfp9[mfu`f0fvpfh> fv8fn` fh,fufkf bfpu`f0je> fb0fqhfn` [-

w`f]`fr pvje 8-ufyrkfn`b fb0fqhfn` fv8f=s [sh[fh0fr fkf fb0fqhfn` w`f]`fc b9[mfojeg:

F,;mfhfn`b fh/mfhf[mn`b fb0fqhfn`

w`f]`f6`f

Fh/mfhf[mfkf b7je fb0fqhfn` w`f]`f vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 31ე  მუხლის  მე3  პუნქტის თანახმად,  საგზაო  მონიშვნით

აღნიშნული სამი მოძრაობის ზოლის მქონე ორმხრივმოძრაობიან გზაზე თანხვედრი მიმართულების მოძრაობის

მხარედ ითვლება მხოლოდ მარჯვენა მხარეს მდებარე მოძრაობის ზოლი, თუ საგზაო მოძრაობის ორგანიზაციის

საშუალებებით სხვა რამ არ არის დადგენილი.



ВОПРОС 304 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf w`si f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` f9s;`fhf pvflf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrkb fvfimsyf ir`fr`tb

hshys7`f8w`f

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  მოძრაობის

მიმართულების  შეუცვლელად  მოძრაობის  ზოლიდან  ზოლში  გადასვლისას,  მძღოლმა  გზა  უნდა  დაუთმოს

გადასასვლელ მოძრაობის ზოლში თანმხვედრი მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 305 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ffv0frfkf fb0fqhfn` w`f]`f6`f hs9cf[sh>

fbfchf f9s;`fhf bjejbn:

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  მოძრაობის

მიმართულების  შეუცვლელად  მოძრაობის  ზოლიდან  ზოლში  გადასვლისას,  მძღოლმა  გზა  უნდა  დაუთმოს

გადასასვლელ  მოძრაობის  ზოლში  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.

თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალებების  მიერ,  მოძრაობის  ზოლების

ერთდროულად შეცვლისას, მოძრაობის ტრაექტორიების გადაკვეთის შემთხვევაში, გავლის უპირატესობა ენიჭება

მარჯნივ მყოფ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს.



ВОПРОС 306 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

$% vtnhfr byhsqfrys fkf9i,fhf w`umfpfh> fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fvfimsyf fq`bhf fpby

bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება გზაზე, სადაც ხილვადობა თუნდაც ერთი მიმართულებით

100 მეტრზე ნაკლებია.



ВОПРОС 307 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fq`bhf 7fkjbn:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf F8-[sh[fh0fr hskf b7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მობრუნება  ხიდზე,  გზაგამტარზე,  ესტაკადაზე  და  მათ  ქვეშ.  ამავე

კანონის მე2 დანართის პირველი თავის (ჰორიზონტალური მონიშვნა) 1.5 პუნქტის თანახმად ჰორიზონტალური

მონიშვნა  1.5.  ყოფს  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  ნაკადებს  გზაზე,  რომელსაც

მოძრაობის  ორი  ან  სამი  ზოლი  აქვს;  აღნიშნავს  მოძრაობის  ზოლების  საზღვრებს  ერთი  მიმართულებით

მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  ორი  და  მეტი  ზოლის  არსებობისას.  1.5  ხაზის  გადაკვეთა  ნებადართულია

ნებისმიერი მხრიდან.



ВОПРОС 308 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fq`bhf 7fkjbn:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf F8-[sh[fh0fr hskf b7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „ა“  და  „ვ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების მობრუნება: ა) ქვეითთა გადასასვლელზე; ვ) იმ ადგილას,

სადაც  გასაჩერებელი  პუნქტია.  ამავე  კანონის  პირველი დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული  მითითებების

ნიშნები)  5.16  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.16  „ავტობუსის  და  (ან)  ტროლეიბუსის  გაჩერების  ადგილი“

აღნიშნავს შესაბამისი სახის სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების გასაჩერებელ ადგილს. ამავე თავის 5.19.1

და 5.19.2  პუნქტების თანახმად საგზაო  ნიშნები 5.19.1 და 5.19.2  „ქვეითთა  გადასასვლელი“    აღნიშნავს  გზაზე

ქვეთთა გადასასვლელისთვის გამოყოფილ ადგილს. ნიშანი 5.19.1 იდგმება გზის მარჯვენა მხარეს, ხოლო 5.19.2

  გზის  მარცხენა  მხარეს.  გადასასვლელზე  1.14  მონიშვნის  არ  არსებობისას  ნიშანი  5.19.1  იდგმება

გადასასვლელის ახლო საზღვართან, ხოლო ნიშანი 5.19.2  გადასასვლელის შორ საზღვართან.



ВОПРОС 309 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Fhvfhf[m Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

Fhvfhf[m> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije> fhvfhf[m> fb9syuskfhfn`

[sh[fh0fkf (f[fq`bhf)

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე7  პუნქტების  თანახმად,  სხვა  გზაზე

გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, ისე, რომ

არ დაარღვიოს ამ კანონის მე20 მუხლის მე2 პუნქტითა და ამ მუხლის პირველი და მე2 პუნქტებით დადგენილი

მოთხოვნები,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  აპირებს  გზიდან  გასვლას:  ა)  მარჯვენა  მხრიდან,

სატრანსპორტო  საშუალებამ  უნდა  იმოძრაოს  რაც  შეიძლება  ახლოს  სავალი  ნაწილის  მარჯვენა  კიდესთან  და

შემდეგ  შეასრულოს  შეძლებისდაგვარად  მოკლე  მანევრი;  ბ)  მარცხენა  მხრიდან,  სატრანსპორტო  საშუალება,

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უნდა მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის ღერძს (ორმხრივმოძრაობიან გზაზე)

ან  სავალი  ნაწილის  მარცხენა  კიდეს  (ცალმხრივმოძრაობიან  გზაზე),  ხოლო თუ  ის  სხვა  ორმხრივმოძრაობიან

გზაზე  აპირებს  გასვლას,  მოხვევა  ისე  უნდა  შეასრულოს, რომ  სავალი ნაწილების  გადაკვეთიდან  გამოსვლისას

სატრანსპორტო  საშუალება  საპირისპირო  მოძრაობის  მხარეს  არ  აღმოჩნდეს.  ამავე  კანონის  მე2  დანართის

პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური  მონიშვნა)  1.1  პუნქტის  თანახმად  ჰორიზონტალური  მონიშვნა  1.1  ყოფს

საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  ნაკადებს  და  გზის  სახიფათო  მონაკვეთზე    აღნიშნავს

მოძრაობის  ზოლების  საზღვრებს  ან  სავალი  ნაწილის  საზღვრებს,  რომლებზედაც  შესვლა  აკრძალულია;  1.1

ხაზის  გადაკვეთა  აკრძალულია.  დასაშვებია  სავალი  ნაწილის  ნაპირის  აღმნიშვნელი  და  მძღოლის  მარჯვენა

მხარეს განლაგებული 1.1 ხაზის გადაკვეთა სატრანსპორტო საშუალების გზის ნაპირზე გასაჩერებლად.



ВОПРОС 310 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

Fh/mfhf[m Fhvfhf[m> bfhf e,fc> fh/mfhf[m

Lsibfije> bfhf e,fc> fh/mfhf[m Lsibfije> fhvfhf[m> fb9syuskfhfn`

[sh[fh0fkf (f[fq`bhf)

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე7  პუნქტების  თანახმად,  სხვა  გზაზე

გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, ისე, რომ

არ დაარღვიოს ამ კანონის მე20 მუხლის მე2 პუნქტითა და ამ მუხლის პირველი და მე2 პუნქტებით დადგენილი

მოთხოვნები,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  აპირებს  გზიდან  გასვლას:  ა)  მარჯვენა  მხრიდან,

სატრანსპორტო  საშუალებამ  უნდა  იმოძრაოს  რაც  შეიძლება  ახლოს  სავალი  ნაწილის  მარჯვენა  კიდესთან  და

შემდეგ  შეასრულოს  შეძლებისდაგვარად  მოკლე  მანევრი;  ბ)  მარცხენა  მხრიდან,  სატრანსპორტო  საშუალება,

რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უნდა მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის ღერძს (ორმხრივმოძრაობიან გზაზე)

ან  სავალი  ნაწილის  მარცხენა  კიდეს  (ცალმხრივმოძრაობიან  გზაზე),  ხოლო თუ  ის  სხვა  ორმხრივმოძრაობიან

გზაზე  აპირებს  გასვლას,  მოხვევა  ისე  უნდა  შეასრულოს, რომ  სავალი ნაწილების  გადაკვეთიდან  გამოსვლისას

სატრანსპორტო  საშუალება  საპირისპირო  მოძრაობის  მხარეს  არ  აღმოჩნდეს.  ამავე  კანონის  მე2  დანართის

პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური  მონიშვნა)  1.1  პუნქტის  თანახმად  ჰორიზონტალური  მონიშვნა  1.1  ყოფს

საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  ნაკადებს  და  გზის  სახიფათო  მონაკვეთზე    აღნიშნავს

მოძრაობის  ზოლების  საზღვრებს  ან  სავალი  ნაწილის  საზღვრებს,  რომლებზედაც  შესვლა  აკრძალულია;  1.1

ხაზის  გადაკვეთა  აკრძალულია.  დასაშვებია  სავალი  ნაწილის  ნაპირის  აღმნიშვნელი  და  მძღოლის  მარჯვენა

მხარეს განლაგებული 1.1 ხაზის გადაკვეთა სატრანსპორტო საშუალების გზის ნაპირზე გასაჩერებლად.
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Fvfimsyf fhys7`f8 fh/mfhf[mn`b f[fq`bh0f lfdcbn. F[fq`bh0f fkfkfhfps f[sw f[sh[fh0fkf

im0f[mkf fwfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე16 პუნქტის თანახმად, მძღოლი, რომელიც

მობრუნებას  ან  უკუსვლით  მოძრაობას  აპირებს,  უნდა  დარწმუნდეს,  რომ  მას  შეუძლია  ისე  შეასრულოს  ეს

მანევრი,  რომ  საფრთხე  არ  შეუქმნას  და  ხელი  არ  შეუშალოს  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს.

აუცილებლობის  შემთხვევაში  მიზანშეწონილია  სხვა  პირის  დახმარება.  აკრძალულია  უკუსვლით  მოძრაობა

გზაჯვარედინზე, ავტომაგისტრალზე და ამ მუხლის მე15 პუნქტით განსაზღვრულ ადგილებში.
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3

*-ufyrfkfn`b fb0fqhf pvje fv8fcsh0f fu`0fys fnhfvdfb fb[fv8f b7fpfh> fb9syuskfhfn` fb0fqhf

fufy6`f htb7`ifufc b9[mfojeg:

Tb9syuskfys tb0fqef fnhfvdfb fhtkmc6`f

bhs,;mje fu`0fysn` w`f]`f

{sh[fh0fr fkf tb0fqef fnhfvdfb

fh/mfhf[mn`b fb[fv8f

Fb9syuskfhfn` [sh[fh0fkf tb0fqef

fnhfvdfb fhvfhf[mn`b fhtkmc6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, ორმხრივმოძრაობიან

გზაზე,  სავალი  ნაწილის  შუაში,  მასთან  ერთ  დონეზე  ტრამვაის  ლიანდაგის  მდებარეობისას,  საპირისპირო

მოძრაობის მხარეების გამყოფად მიიჩნევა საპირისპიროდ მოძრავი ტრამვაის ლიანდაგებს შორის წარმოსახვითი

შუა ხაზი.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 32ე  მუხლის მე7  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,  სხვა

გზაზე გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, ისე,

რომ  არ  დაარღვიოს  ამ  კანონის  მე20  მუხლის  მე2  პუნქტითა  და  ამ  მუხლის  პირველი  და  მე2  პუნქტებით

დადგენილი  მოთხოვნები,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  აპირებს  გზიდან  გასვლას  მარცხენა

მხრიდან, სატრანსპორტო საშუალება, რამდენადაც ეს შესაძლებელია, უნდა მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის

ღერძს (ორმხრივმოძრაობიან გზაზე) ან სავალი ნაწილის მარცხენა კიდეს (ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე), ხოლო

თუ  ის  სხვა  ორმხრივმოძრაობიან  გზაზე  აპირებს  გასვლას,  მოხვევა  ისე  უნდა  შეასრულოს,  რომ  სავალი

ნაწილების  გადაკვეთიდან  გამოსვლისას  სატრანსპორტო  საშუალება  საპირისპირო  მოძრაობის  მხარეს  არ

აღმოჩნდეს.
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Fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn` [fh[`fuf tb9syuskfys tb0fqef fnhfvdfb fhtkmc6`f bhs6`kfh 7fkjvf?

B7fkjbn> tb9syuskfys fb0fqhfps

fw`f]`f6`f ptums ffyrskfpfh

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე15  პუნქტის თანახმად,  ამ  კანონის  32ე

მუხლის  მე6  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  მოძრაობა  ნებადართულია  თანმხვედრი

მიმართულების ტრამვაის ლიანდაგზე, რომელიც მარცხენა მხარეს სავალ ნაწილთან ერთ დონეზე მდებარეობს,

თუ  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვის  განკუთვნილი  ყველა  მოძრაობის  ზოლი  დაკავებულია,

აგრეთვე  დაბრკოლების  შემოვლის  ან  გასწრების,  ან  მარცხნივ  მოხვევის  ან  მობრუნების  დროს.  ამასთანავე,

ტრამვაის  მოძრაობას  არ  უნდა  შეექმნას  დაბრკოლება.  საპირისპირო  მიმართულების  ტრამვაის  ლიანდაგზე

გასვლა აკრძალულია.

Qf7f tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn`> fv8fcsh0f fhvfhf[mn`b fufy f=s b7je> ufyrkfn`b

fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fnhfvdfb fhtkmc6`f h=s fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf fb0fqhf

bfy,f7fkj?

Ufyrkf fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fw`f]`f6`f

ptums ffyrskfpfh

F9syuskf fdchf vf f9schf vfwfhf ffy

Fhvfhf[m fq`bhf vf ff]`hf ffy F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimfr ffy> eb

fnhfvdfb fb0fqhf bf9sh[fufvpfh.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე15  პუნქტის თანახმად,  ამ  კანონის  32ე

მუხლის  მე6  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  მოძრაობა  ნებადართულია  თანმხვედრი

მიმართულების ტრამვაის ლიანდაგზე, რომელიც მარცხენა მხარეს სავალ ნაწილთან ერთ დონეზე მდებარეობს,

თუ  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისთვის  განკუთვნილი  ყველა  მოძრაობის  ზოლი  დაკავებულია,

აგრეთვე  დაბრკოლების  შემოვლის  ან  გასწრების,  ან  მარცხნივ  მოხვევის  ან  მობრუნების  დროს.  ამასთანავე,

ტრამვაის  მოძრაობას  არ  უნდა  შეექმნას  დაბრკოლება.  საპირისპირო  მიმართულების  ტრამვაის  ლიანდაგზე

გასვლა აკრძალულია.
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ВОПРОС 317 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1
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Qf7f tb6`s9[mfoje f0s96`f h7syn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fq`bhf bf,f7fkj?

Ufyrfkf fr`pfhums> 1%% vtnhfr tbqys

fkf9i,fhf bf[ms7je fv8f=s

Ffyuskfhfn` geyrn bf[ms7je f0s9f=s

Fdnjvfubcnhfkm f=s F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0s9f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „ე“  და  „ვ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მობრუნება:  ე)  გზაზე,  სადაც  ხილვადობა  თუნდაც  ერთი

მიმართულებით  100  მეტრზე  ნაკლებია;  ვ)  იმ  ადგილას,  სადაც  გასაჩერებელი  პუნქტია.  ამავე  კანონის  38ე

მუხლის  პირველი  პუნქტის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ავტომაგისტრალებზე,  ავტომაგისტრალების

შესასვლელებზე  და  გამოსასვლელებზე  მძღოლს  ეკრძალება  მობრუნება  ან  უკუსვლით  მოძრაობა,  აგრეთვე

ცენტრალურ გამყოფ ზოლსა და გზის ორივე სავალი ნაწილის განივ შეერთებაზე გასვლა.

Ufyrfkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ffv0frfkf fb0fqhfn` w`f]`f6`f hs9cf[sh> fb0fqhf

fnhftrnjhbf6`f tb[q`jpfh> fv8fchf f9s;`fhf bvjeg:

Fh/mfhf[mfkf b7je fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8

Fhvfhf[mfkf b7je fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მოძრაობის ზოლიდან

ზოლში  მოძრაობის  მიმართულების  შეუცვლელად  გადასვლისას  მძღოლმა  გზა  უნდა  დაუთმოს  გადასასვლელ

მოძრაობის  ზოლში  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  თანმხვედრი

მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მიერ მოძრაობის ზოლების ერთდროულად შეცვლისას

მოძრაობის  ტრაექტორიების  გადაკვეთის  შემთხვევაში  გავლის  უპირატესობა  ენიჭება  მარჯვნივ  მყოფი

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს.



ВОПРОС 318 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhf fnhftrnjhbf6`f tb[q`jpfh> fv8fchf fbim0fhuskfimf

b]`ff6`qfvpfh> fhys7`f8 fv8f fb0fhjeg:

Fh/mfhf[mfkf bpffbu`f[j fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf

Fhvfhf[mfkf bpffbu`f[j fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, თუ სატრანსპორტო

საშუალებების  მოძრაობის  ტრაექტორიები  იკვეთება,  ხოლო  გავლის  რიგითობა  განსაზღვრული  არ  არის,

მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მას მარჯვნიდან უახლოვდება.



ВОПРОС 319 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> eb bim0f[m fnhfycgjhnn` [fh[`fuf s7fvpfh>

fh/mfhf[m fq`bhf fkfifhfn` fhlshuf f=frhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.



ВОПРОС 320 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvjnjwbrk fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp fhvfhf[m fq`bhf fhlshuf

]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 321 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvjnjwbrk fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp fh/mfhf[m fq`bhf fhlshuf

]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 322 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvjnjwbrk fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp ffyrskfhf fhlshuf ]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 323 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvjnjwbrk fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp ffyrskfhf fhlshuf ]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 324 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfimsyf fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp fh/mfhf[m fq`bhf fhlshuf

]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 325 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

F,fh0 fcf[mf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfimsyf fhys7`f8 yfgskf b7fbqfp fhvfhf[m fq`bhf fhlshuf

]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი.



ВОПРОС 326 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 327 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8tb[scsh0f=s fh/mfhf[m fq`bhf bfpre fb0fqhfn` w`f]`tb tums fv8fcsh0tb b]fhfre fi`fh0flfhfn`

flumsk,;mf[fkfkf tb7`ifpfh> fv8f[scsh0f f9[mf fh/mfhf[mfkf fkfifh,fuf b7fvpfh> fhys7`f8

fh/mfhf[m lq`bbh bkijbn fv8tb[scsh0f=s b7je fkfifh,fuf:

Fb0fqhfps fpby bp0j fhlshuf f=frhf

ffvsim0f[m

Fhlshuf lf[ms9isvr`f> tumsh0

f[sh[fh0f6`f h7syn` tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`uf6`f ptums fv8f hs0fys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ზ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  თუ

გზაჯვარედინზე  მარჯვნივ  მოხვევისთვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან

გამოყოფილია  ამაღლებული  უსაფრთხოების  კუნძულით და  გზაჯვარედინის  წინ,  მარჯვნივ  შუქნიშანი  არ  არის,

მარჯვნივ  მოხვევა  სრულდება  გზაჯვარედინზე  არსებული  შუქნიშნის  მაშუქი  სიგნალებისაგან  დამოუკიდებლად

სხვა მიმართულებებიდან მოძრავი ყველა სატრანსპორტო საშუალებისთვის გზის დათმობით.

Fb[fv8f f[scsh0f lfyfpffbu`f[j> bfhf e,fc> eb lfyf[scef> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhy7s`f8:

Bf8wfv fkfchfkf ltb0fqhjeg> bfhf e,fc>

fb[fv8f lfyf[scef> fhys7`f8 fb[fv8f

f[scsh0f vfwfhf b[s bfbh[`fhjeg> fl`s/,f

(fkjrjvjnbd) fv8f fb0fhjeg

Fv8f f,hb fws9q`f[f bhkfcofys

lf[schjeg> bfhf e,fc> f[scsh0f f9[mf lf-f

fnhfycgjhnn` [fh[`fufr buskfpfh>

fb9syuskfhfn` w`f]`fi7f lbfcys> eb

lfr`ifys lwfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი უნდა მოძრაობდეს ზომიერი სიჩქარით; ამასთანავე, რკინიგზის ლიანდაგზე

გადასვლისას  მძღოლმა  უნდა  ისარგებლოს  მხოლოდ  რკინიგზის  გადასასვლელით  და  გზა  უნდა  დაუთმოს

მატარებელს (ლოკომოტივს, დრეზინას).



ВОПРОС 328 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fcsh0f=s> fv8f b6`e fnhfvdfbn` vf fdnjtbwhf]`fn` htkmc6`f h=s vf eh0 hffbu`fhf fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf ffyrskfhf 7fkjvf> eb fnhfvdfb vf fdnjtbwhf]`f fb0fqhf bf9sh[fufpfh?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  გზის  სავალ  ნაწილზე  გზაზე  გამავალი  ტრამვაის  და

რკინიგზის ლიანდაგებზე ან მათ ახლოს, თუ ამას შეუძლია გააძნელოს ტრამვაის ან მატარებლების მოძრაობა.
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Fy[fh0fn` 0s9 f=s fvfhihenn` fdnj,ec fhys7`f8 ffyuskfh0f fkqhf lfkfutbn> fvfimsyf kfc

fhys7`f8:

Fkfchf bv9cf[r`f fb0fqhf yfbuojbn Fkfchf bhvfzys> bf0f[[fh lffyuskjbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის 33ე

მუხლის  მე4  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  დასახლებულ  პუნქტში  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალებისთვის მოძრაობის გასაადვილებლად სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა

უნდა  შეანელონ  მოძრაობა  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  გაჩერდნენ,  რათა  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამ  შეძლოს  გასაჩერებელი  პუნქტიდან  გამოსვლისთვის  საჭირო  მანევრის  შესრულება.  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია მოძრაობის განახლების განზრახვის შესახებ მოხვევის შუქ

მაჩვენებლით  სიგნალის  მიცემის  შემდეგ  მიიღოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  აცილებისთვის

საჭირო  სიფრთხილის  ზომები  და  მოძრაობა  დაიწყოს  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დარწმუნდება,  რომ  სხვა

სატრანსპორტო საშუალებები გზას უთმობენ.
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1 2

Fy[fh0f0s9 f=s f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy> fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8

ffyuskfh0f7syn` fb0fqhf lfkfufpfh> f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის 33ე

მუხლის  მე4  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  დასახლებულ  პუნქტში  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალებისთვის მოძრაობის გასაადვილებლად სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა

უნდა  შეანელონ  მოძრაობა  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  გაჩერდნენ,  რათა  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამ  შეძლოს  გასაჩერებელი  პუნქტიდან  გამოსვლისთვის  საჭირო  მანევრის  შესრულება.  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია მოძრაობის განახლების განზრახვის შესახებ მოხვევის შუქ

მაჩვენებლით  სიგნალის  მიცემის  შემდეგ  მიიღოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  აცილებისთვის

საჭირო  სიფრთხილის  ზომები  და  მოძრაობა  დაიწყოს  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დარწმუნდება,  რომ  სხვა

სატრანსპორტო საშუალებები გზას უთმობენ. ამავე კანონის 32ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად მძღოლმა,

რომელსაც განზრახული აქვს რომელიმე მანევრის შესრულება, ეს მანევრი უნდა დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ,

რაც  დარწმუნდება,  რომ  არ  შეუქმნის  საფრთხეს  მის  უკან,  წინ  და  გვერდით  როგორც  თანმხვედრი,  ისე

საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს,  მათი  მდებარეობის,  მოძრაობის

მიმართულებისა და სიჩქარის გათვალისწინებით.
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1 2

Fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fvfimsyf fq`bhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  42ე  მუხლის  „ა“  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნით

აღნიშნულ გვირაბებში მოქმედებს შემდეგი წესი მძღოლს ეკრძალება უკუსვლით მოძრაობა ან მობრუნება.
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Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf kfc fhys7`f8 tb97mfhflf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა, რომელიც

მოძრაობის  მიმართულების  შესაბამისი  მხრიდან  სათანადო  წესით  მონიშნულ  გაჩერებაზე  მყოფი  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებისთვის  გვერდის  ავლას  აპირებს,  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  და,  აუცილებლობის

შემთხვევაში, გაჩერდეს, რათა უზრუნველყოს მგზავრების საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უსაფრთხო ჩასხდომის

ან იქიდან გადმოსხდომის შესაძლებლობა.
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Fy[fh0fn` geyrn f=s fvfhihenn` fdnj,ec fhys7`f8 bfpu`f0je ffyuskfh0f7syn` fb0fqhf lfkfujpfh>

f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f9s;`fhf pvflf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fdnj,ec fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ამ კანონის 33ე

მუხლის  მე4  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით,  დასახლებულ  პუნქტში  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალებისთვის მოძრაობის გასაადვილებლად სხვა სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა

უნდა  შეანელონ  მოძრაობა  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  გაჩერდნენ,  რათა  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამ  შეძლოს  გასაჩერებელი  პუნქტიდან  გამოსვლისთვის  საჭირო  მანევრის  შესრულება.  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია მოძრაობის განახლების განზრახვის შესახებ მოხვევის შუქ

მაჩვენებლით  სიგნალის  მიცემის  შემდეგ  მიიღოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  აცილებისთვის

საჭირო  სიფრთხილის  ზომები  და  მოძრაობა  დაიწყოს  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დარწმუნდება,  რომ  სხვა

სატრანსპორტო საშუალებები გზას უთმობენ.
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3

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvflf?

Fvjnjwbrk6`f hshys7`f8w`f vfwfhf Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hs[9fums

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე14  პუნქტის  თანახმად,  დასაშვებია

მოძრაობის  ზოლზე  მოპედების  ან/და  უეტლო  მოტოციკლების  თანმხვედრი  მიმართულებით  ორ  რიგად

მოძრაობა.  ამავე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად  ამ  კანონის  32ე  მუხლის  მე6  პუნქტით  დადგენილ

მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მოძრაობა ნებადართულია თანმხვედრი მიმართულების ტრამვაის ლიანდაგზე,

რომელიც  მარცხენა  მხარეს  სავალ  ნაწილთან  ერთ  დონეზე  მდებარეობს,  თუ  თანმხვედრი  მიმართულებით

მოძრაობისთვის  განკუთვნილი  ყველა  მოძრაობის  ზოლი დაკავებულია,  აგრეთვე დაბრკოლების  შემოვლის  ან

გასწრების,  ან  მარცხნივ  მოხვევის  ან  მობრუნების  დროს.  ამასთანავე,  ტრამვაის  მოძრაობას  არ  უნდა  შეექმნას

დაბრკოლება. საპირისპირო მიმართულების ტრამვაის ლიანდაგზე გასვლა აკრძალულია.
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F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8

Bf[fys bhuj fvfimsyf fhys7`f8 Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  სამი  მოძრაობის

ზოლის მქონე (გარდა 1.9 საგზაო მონიშვნისა) ორმხრივმოძრაობიან გზაზე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

არ  უნდა  გადავიდეს  სავალი  ნაწილის  განაპირა  ზოლზე,  სადაც  საპირისპირო  მიმართულების  მოძრაობა

ხორციელდება.  თუ  სამი  მოძრაობის  ზოლის  მქონე  გზაზე  შუა  ზოლი  ორივე  მიმართულებით  მოძრაობისათვის

გამოიყენება,  ამ  ზოლზე  გასვლა  ნებადართულია  მხოლოდ  გასწრების,  დაბრკოლების  შემოვლის,  მარცხნივ

მოხვევის  ან  მობრუნების  მიზნით.  ამავე  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)  3.7

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  3.7  „მისაბმელით  მოძრაობა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის

მისაბმელიანი  სატვირთო  ავტომობილითა  და  მისაბმელიანი  ტრაქტორით  მოძრაობას,  აგრეთვე  მექანიკური

სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას.
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Pffyrskfuf 9[fc0je fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fafrnn`b fvfccf bf[fys bpuj fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fafrnn`b fvfccf f,;f tb]fpfh> eb bf[fys fufhf:

B7fkjv B7fkjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  ბუქსირება  უმოქმედო  სამუხრუჭო  სისტემის  მქონე  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებისა,  თუ

მისი ფაქტობრივი მასა მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების ფაქტობრივი მასის ნახევარს აღემატება, ხოლო

თუ მასა ნაკლებია, ბუქსირება დასაშვებია მხოლოდ ხისტი გადაბმით ან ნაწილობრივი დატვირთვით.

Bf[fys bhuj fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ef[b--yb bf=frspfhjeg:

F[si`fhfn` fkfifhf Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf6`f

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 45ე მუხლის მე7 პუნქტის თანახმად, დღეღამის ნებისმიერ

პერიოდში  მობუქსირე  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებას  ჩართული  უნდა  ჰქონდეს  ახლო  განათების

ფარები,  საბუქსირო  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებას  ჩართული  უნდა  ჰქონდეს  საავარიო

შუქსიგნალიზაცია,  ხოლო  მისი  არარსებობის  ან  გაუმართაობის  შემთხვევაში  ამ  ტრანსპორტის  უკანა  ნაწილზე

უნდა დამაგრდეს საავარიო გაჩერების ნიშანი.
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Feff bf[mysv[j f0s9f=s> 8-ufyrn`b fb0fqhf pvje> fb7`ifhfn` w`f]`tb fimf7fv8tb bf[ms7fv

fv8f=s> yfgskf fvfkfys7`f vf fvjgtl bv8fyspuj f[f=s ltb0fqhjeg:

Fv8fcsh0f fhvfhf[mn`b fufyfkf Fv8fcsh0f fh/mfhf[mn`b fufyfkf

Bfh,fypffkfr fb0fqhfn` w`f]`fkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  დაუსახლებელ

პუნქტში,  იმ  ორმხრივმოძრაობიან  გზაზე,  რომელსაც  არ  აქვს  გამყოფი  ზოლი  და  ტროტუარი,  ქვეითმა  უნდა

დაიკავოს მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულა, ხოლო მისი არარსებობის ან

გამოყენების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში  −  გზის  სავალი  ნაწილის  მარცხენა  მხარე  და  გადაადგილდეს

მოძრაობის მიმართულების საწინააღმდეგოდ (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მოცემულ სიტუაციაში გზის სავალი

ნაწილის  მარჯვენა  მხარეს  მოძრაობის  მიმართულებით  გადაადგილება  უფრო  უსაფრთხოა),  მაგრამ

ველოსიპედის,  მოპედის  ან  მოტოციკლის  ხელით  გადამყვანმა,  აგრეთვე  სავარძელეტლით  მოძრავმა

შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირმა  გადაადგილების  მიზნით  უნდა  დაიკავონ  გზის  სავალი  ნაწილის

მარჯვენა მხარე.

^sh0n`skfn`b fv8f6`f ptums h=s fb0fqhf f[sh[fh0f bimf6`uskjeg:

Fhvfhf[mn`b fufyfkf Fh/mfhf[m`n`b fufyfkf

Fhvfhf[mn`b> bfhf e,fc> fh/mfhf[mn`b

fufy6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 31ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად,  საქართველოს

ყველა გზაზე მოძრაობის მიმართულებად დადგენილია მარჯვენა მხარეს მოძრაობა.
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Fv8fn` fb0fqhf fb=rffhfkf ef]f frums bfp9[mfu`f0fvpfh> 8,f vf [-v8tbcsh0fr pvje fv8f=s>

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fpby bvfv:

Byfv8fn`ys bwj fb0fqhfn` fufyfkf

fv8fcsh0f=s fb0fqhfn` w`f]`f f9cf[hf

Tb9syuskfys bwj fb0fqhfn` fufyfkf

fv8fcsh0f fkfkfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  თუ  საგზაო

მოძრაობის ორგანიზებით  სხვა რამ  არ  არის  გათვალისწინებული,  ორი  ან  სამი  სავალი  ნაწილის  მქონე  გზაზე,

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს  ეკრძალება  საპირისპირო  მიმართულების  მოძრაობის  მხარის  სავალ

ნაწილზე გასვლა.

Bfh,fypffkfr vfybjdhr yfpsuofh p0f[e fhys7`f8> fvfybjdh lfkfufhjeg fu`hf ybufkfr:

Eb bf9[mf> bim0f[m> vf bdfhf> bv8fn`ys vf

tb9syuskfys tb0fqef fv8fn` fb0fqhf

fkf[`skfw`f fi`fh0f bi0fbvshuskj> eh0

h0s9b> htb0fqhf f[sh[fh0tb> hskfchtb

bfp9[mfu`f0fys

Eb bim0f[m vf bdfhf tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f fi`fh0f bi0fbvshuskj>

fb0fqhf f[sh[fh0tb fkfchtb

bfp9[mfu`f0fys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა,

რომელსაც განზრახული აქვს რომელიმე მანევრის შესრულება, ეს მანევრი უნდა დაიწყოს მხოლოდ მას შემდეგ,

რაც  დარწმუნდება,  რომ  არ  შეუქმნის  საფრთხეს  მის  უკან,  წინ  და  გვერდით  როგორც  თანმხვედრი,  ისე

საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს,  მათი  მდებარეობის,  მოძრაობის

მიმართულებისა და სიჩქარის გათვალისწინებით.
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Tb6`s9[msoje f0s96`f h7syn` fq`bhf fpby b7jeg:

Fv8tb[scsh0f6`f h=s Fw]tb> fv8f f[scsh0tb> ftcnfrfltb eb

fqf7tb h=s

Fb[fv8f f[scsh0f=s F]fgrskq`f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „ბ“,  „გ“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მობრუნება:  ბ)  გვირაბში;  გ)  ხიდზე,  გზაგამტარზე,

ესტაკადაზე და მათ ქვეშ; დ) რკინიგზის გადასასვლელზე.

I`fhf i`vfimsyf f9[mf bwj fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8> fh/mfhf[m> psv8tbcsh0f 0i`je fv8fi7f

ls,;mfkfh b0f[spfh> i`fhf bfp9[mfu`fi`0fhjeg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f,;mfkfhfn` hflbec

le f[mfvje f7syn`> eb f,;mfkfh0f f9[mf

fhvfhf[m ltb0fqsh bkijbn

Eb bkfchf bhvfzetbn

Fv8fcsh0f bf[scef fimf7feff fv8f

bf[mhb0j f7syn`> eb lf-f v8fr f[m

ls,;mfkffyof lffyuskfh bkijbn

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf w`shqsh

is7fkj

განმარტება:

თუ  თქვენი  სატრანსპორტო  საშუალების  წინ  მიმავალი  სატვირთო  ავტომობილის  მძღოლი  აპირებს  მარჯვნივ

შეუხვიოს ვიწრო სავალი ნაწილის მქონე ქუჩაზე თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ სატრანსპორტო საშუალების

დიდი  მოხვევის  რადიუსის  გამო  ის  უშუალოდ  მოსახვევის  წინ  შეიძლება  გადაადგილდეს  მარცხნივ,  ასევე

შეიძლება მკვეთრად შეამციროს სიჩქარე და გადამავალი ქვეითების გზის დათმობის გამო შეიძლება გაჩერდეს

მოხვევის შესრულების დროს.
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Qf7f tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`f8 fq`bbhf fvfybjdh lfkfuffyof

fkfifhfn` fh,fufkf vf yfgfkf fhlshuf f7fqfhf yb[`0fv?

Eb bfim0f[m lf-f nhfycgjhnn` [fh[`fufr

bfytb0fvqef vfwfhf.

Eb bhlshuf fv8fn` fb0fqhf tumsh0

fkf[`skfw`f hsv8f bfyf[yf7mj vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, მანევრის დაწყებამდე

მძღოლი ვალდებულია ჩართოს შესაბამისი მიმართულების მოხვევის შუქმაჩვენებელი, ხოლო თუ ის არ არის ან

გამოსულია  მწყობრიდან − ანიშნოს ხელით.  მარცხნივ მოხვევის ან მობრუნების სიგნალს შეესაბამება  გვერდზე

ჰორიზონტალურად  გაშვერილი  მარცხენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ

მოხრილი  მარჯვენა  ხელი.  მარჯვნივ  მოხვევის  სიგნალს  შეესაბამება  გვერდზე  ჰორიზონტალურად  გაშვერილი

მარჯვენა  ხელი  ან  გვერდზე  გაშვერილი,  იდაყვში  სწორი  კუთხით  ზემოთ  მოხრილი  მარცხენა  ხელი.

დამუხრუჭების სიგნალს შეესაბამება ზემოთ ვერტიკალურად აწეული მარცხენა ან მარჯვენა ხელი. მოხვევის შუქ

მაჩვენებლით ან  ხელით სიგნალი მიცემული უნდა  იქნეს დროულად,  მანევრის დაწყების  წინ და  უნდა  შეწყდეს

დაუყოვნებლივ,  მისი  დასრულებისთანავე  (სიგნალის  ხელით  მიცემა  შეიძლება  შეწყდეს  უშუალოდ  მანევრის

დაწყების წინ). ამასთანავე, სიგნალმა არ უნდა შეაცდინოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეები.



თემა 16:

გასწრება შემხვედრი ტრანსპორტის გვერდის

ავლით
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1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf kfc fhys7`f8 f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მე9 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე3

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და მის

წინ  100  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  ამ  ადგილებზე  მოძრაობა  რეგულირდება  ისეთი  ტიპის

შუქნიშნით, რომელიც გზაჯვარედინებზე გამოიყენება.
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1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე18  პუნქტის  თანახმად,  ამ  კანონის  37ე

მუხლის  პირველი  პუნქტითა  და  43ე  მუხლის  მე2  პუნქტით  გათვალისწინებული  შემთხვევების  გარდა,

აკრძალულია  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობა  გვერდულაზე,  ველოსიპედის  მოძრაობის

ზოლზე,  ველობილიკზე,  ტროტუარსა  და  ქვეითთა  ბილიკზე.  მოძრაობის  უსაფრთხოების  ზომების  დაცვით

ნებადართულია უშუალოდ გვერდულასთან, ველოსიპედის მოძრაობის ზოლთან, ველობილიკთან, ტროტუართან

და  ქვეითთა  ბილიკთან  განლაგებულ საწარმოსა და ობიექტთან ტვირთის  მიმტანი  მექანიკური  სატრანსპორტო

საშუალების უმოკლესი გზით მიდგომა, თუ ამისათვის სხვა შესაძლებლობა არ არსებობს. ამ პუნქტით დადგენილი

აკრძალვა  არ  ვრცელდება  საგზაოსაექსპლუატაციო  და  კომუნალური  სამსახურების  სატრანსპორტო

საშუალებებზე.
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1 2

Bfq`je fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა“  და  „ა.ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  ამ  მუხლის  მე3  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით  გასწრება  აკრძალულია

წრიულმოძრაობიანი  გზაჯვარედინისაგან  განსხვავებულ  გზაჯვარედინზე  ან  უშუალოდ  ამ  გზაჯვარედინის  წინ,

გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როდესაც  გასწრება  ხორციელდება  გზაზე,  რომელზე  მოძრაობის  დროსაც  მძღოლს

ენიჭება  გზაჯვარედინზე  უპირატესი  მოძრაობის  უფლება.  ამავე  კანონის  მე2  დანართის  1.5  პუნქტის  თანახმად

ჰორიზონტალური საგზაო მონიშვნა 1.5  ყოფს  საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ  სატრანსპორტო ნაკადებს

გზაზე,  რომელსაც  მოძრაობის  ორი  ან  სამი  ზოლი  აქვს;  აღნიშნავს  მოძრაობის  ზოლის  საზღვარს  ერთი

მიმართულებით  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  ორი  და  მეტი  ზოლის  არსებობისას.  1.5  ხაზის  გადაკვეთა

ნებადართულია ნებისმიერი მხრიდან.
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1 2

Bw`sie fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა“  და  „ა.ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  ამ  მუხლის  მე3  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით  გასწრება  აკრძალულია

წრიულმოძრაობიანი  გზაჯვარედინისაგან  განსხვავებულ  გზაჯვარედინზე  ან  უშუალოდ  ამ  გზაჯვარედინის  წინ,

გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როდესაც  გასწრება  ხორციელდება  გზაზე,  რომელზე  მოძრაობის  დროსაც  მძღოლს

ენიჭება  გზაჯვარედინზე  უპირატესი  მოძრაობის  უფლება.  ამავე  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  1.1

პუნქტის  თანახმად  ჰორიზონტალური  საგზაო  მონიშვნა  1.1.  ყოფს  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ

სატრანსპორტო  ნაკადებს და  გზის  სახიფათო  მონაკვეთზე  აღნიშნავს  მოძრაობის  ზოლის  საზღვარს  ან  სავალი

ნაწილის საზღვარს, რომელზე შესვლაც აკრძალულია; აღნიშნავს სატრანსპორტო საშუალების დგომის ადგილის

საზღვარს  და  იმ  გზის  სავალი  ნაწილის  ნაპირს,  რომელიც  მოძრაობის  პირობებით  არ  განეკუთვნება

ავტომაგისტრალს. 1.1  ხაზის გადაკვეთა აკრძალულია. დასაშვებია  სავალი ნაწილის  ნაპირის  აღმნიშვნელი და

მძღოლის  მარჯვენა  მხარეს  განლაგებული  1.1  ხაზის  გადაკვეთა  სატრანსპორტო  საშუალების  გზის  ნაპირზე

გასაჩერებლად.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ

მუხლის  მე3  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით  გასწრება  აკრძალულია  რკინიგზის

გადასასვლელზე და  მის  წინ 100  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როდესაც  ამ  ადგილებში  მოძრაობა

რეგულირდება  ისეთი  ტიპის  შუქნიშნით,  რომელიც  გზაჯვარედინებზე  გამოიყენება.  ამავე  კანონის  პირველი

დანართის  პირველი  თავის  (მაფრთხილებელი  ნიშნები)  1.1  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.1.  „რკინიგზის

შლაგბაუმიანი  გადასასვლელი“  −  იძლევა  გაფრთხილებას  რკინიგზის  შლაგბაუმიან  გადასასვლელთან

მიახლოების თაობაზე. ამავე თავის შენიშვნის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნები 1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.23, 1.24 და

1.26 ნიშნები მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, ხოლო 1.24 და 1.26 ნიშნები − დასახლებულ პუნქტშიც. მეორე

ნიშანი იდგმება სახიფათო მონაკვეთის დასაწყისიდან არანაკლებ 50 მეტრ მანძილზე.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqsh> fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbufojv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  .

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ბ) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  არ  რეგულირდება  არც  საგზაო  შუქნიშნით  და  არც  მარეგულირებლის  მეშვეობით,

მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ

შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და

გაატაროს ქვეითები. ამავე კანონის 34ე მუხლის მე11 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებას შეუძლია

იმ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელიც  უახლოვდება  ქვეითთა  გადასასვლელს  ან  რომელიც  შეჩერდა

უშუალოდ  ამ  გადასასვლელის  წინ,  გაუსწროს  მხოლოდ  საკმარისად  შემცირებული  სიჩქარით,  რათა

უზრუნველყოს  დროული  გაჩერება  გადასასვლელზე  ქვეითის  აღმოჩენის  შემთხვევაში.  აკრძალულია  ქვეითთა

გადასასვლელზე გასწრება, თუ მასზე ქვეითი მოძრაობს.



ВОПРОС 351 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fimf7fef8 fv8f f[schf lf[msvofpfh> lffyuskfh 7fkjbn:

Fi`fh0flfhf flumsk,;mf[fkf=s Fb9syuskfhfn` [sh[fh0fkf tb0fqef

fnhfycgjhnn` fbim0fuskf fb7`ifhfn`

w`f]`f=s

Fi`fh0flfhf flumsk,;mf[fkf=s> bfhf e,fc>

fb9syuskfhfn` [sh[fh0fkf tb0fqef

fnhfycgjhnn` fbim0fuskf fb7`ifhfn`

w`f]`f=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24ე მუხლის მე10 პუნქტის თანახმად, ქვეითი, რომელმაც

ვერ  მოასწრო  გზაზე  გადასვლა,  უნდა  შეჩერდეს  უსაფრთხოების  კუნძულზე,  ურთიერთსაპირისპირო

მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ზოლზე ან ხაზზე და გადასვლა უნდა გააგრძელოს

მხოლოდ  შემდგომი  მოძრაობის  უსაფრთხოებაში  დარწმუნების  შემდეგ,  შუქნიშნის  ან  მარეგულირებლის

სიგნალების გათვალისწინებით.



ВОПРОС 352 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf

f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა.ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,  ამ

მუხლის მე3 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია წრიულმოძრაობიანი

გზაჯვარედინისაგან  განსხვავებულ გზაჯვარედინზე  ან  უშუალოდ  ამ  გზაჯვარედინის  წინ,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,

როდესაც  გასწრება  ხორციელდება  გზაზე,  რომელზე  მოძრაობის  დროსაც  მძღოლს  ენიჭება  გზაჯვარედინზე

უპირატესი  მოძრაობის  უფლება.  ამავე  მუხლის  მე10  პუნქტის  თანახმად  ამ  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“

ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული  აკრძალვები  არ  ვრცელდება  ორთვლიანი  ველოსიპედის,  მოპედისა  და

ორთვლიანი უეტლო მოტოციკლის გასწრების შემთხვევებზე.



ВОПРОС 353 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა.ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,  ამ

მუხლის მე3 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია წრიულმოძრაობიანი

გზაჯვარედინისაგან  განსხვავებულ გზაჯვარედინზე  ან  უშუალოდ  ამ  გზაჯვარედინის  წინ,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,

როდესაც  გასწრება  ხორციელდება  გზაზე,  რომელზე  მოძრაობის  დროსაც  მძღოლს  ენიჭება  გზაჯვარედინზე

უპირატესი  მოძრაობის  უფლება.  ამავე  მუხლის  მე10  პუნქტის  თანახმად  ამ  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“

ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული  აკრძალვები  არ  ვრცელდება  ორთვლიანი  ველოსიპედის,  მოპედისა  და

ორთვლიანი უეტლო მოტოციკლის გასწრების შემთხვევებზე.



ВОПРОС 354 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fimf7fef8 fhvfhf[mn`b fufy f7syn` fv8f f[schf lfkfufpfh> fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 f[sw fkf

bfh,je fvfybjdh yfbuofh fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbufojv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალებას  შეუძლია  იმ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელიც  უახლოვდება  ქვეითთა  გადასასვლელს  ან

რომელიც  შეჩერდა  უშუალოდ  ამ  გადასასვლელის  წინ,  გაუსწროს  მხოლოდ  საკმარისად  შემცირებული

სიჩქარით,  რათა  უზრუნველყოს  დროული  გაჩერება  გადასასვლელზე  ქვეითის  აღმოჩენის  შემთხვევაში.

აკრძალულია ქვეითთა გადასასვლელზე გასწრება, თუ მასზე ქვეითი მოძრაობს.



ВОПРОС 355 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fhys7`f8> f9schf lfkfuffyof> f,hb f0fuskfpffimf is7fv fu`hf bufhjeg:

Bfhf bim0fuskfys bwj fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f h7syn` fo`ums f9schf bu`s

b0fv

Fb0fqhf f,hb fw`f]`fq`7mf lfyskfys

bf9[mf bwj fvfimsyf fhys7`f8 lf-f

vfimsyfr lf9scshw ib0f[e fhlshuf

7fbvqfwn

Lbfcsh bf[mb0f[e fb0fqhfn` w`f]`f

bfyskfys bf9[mf bwj fvfimsyf6`f h7ysyof

frsh,;mjeg> eh0 hskfchf bf[mleev f7syn`>

bhkfcofys hf9schf bkijbn

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, გასწრების დაწყებამდე მძღოლი, ისე, რომ არ დაარღვიოს ამ კანონის მე20 მუხლის მე2 პუნქტითა

და  32ე  მუხლით  დადგენილი  მოთხოვნები,  უნდა  დარწმუნდეს,  რომ:  ა)  მის  უკან  მომავალი  არცერთი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს  გასწრება  არ  დაუწყია;  ბ)  მოძრაობის  იმავე  ზოლზე  მის  წინ  მიმავალი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს  არ  მიუცია  სიგნალი,  რომ  აპირებს,  გაუსწროს  სხვა  სატრანსპორტო

საშუალებას.  აკრძალულია  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების  გასწრება,  რომელიც  ახორციელებს  გასწრე¬ბას  ან

დაბრკოლების  შემოვლას;  გ)  მას  შეუძლია  გასწრება  ისე  განახორციელოს,  რომ  არ  შეუქმნას  საფრთხე  ან

დაბრკოლება  სხვა  საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს.  იგი აგრეთვე უნდა დარწმუნდეს, რომ მოძრაობის ზოლი,

რომელზედაც  აპირებს  გასვლას,  საკმარის  მანძილზე  თავისუფალია  და  ორი  სატრანსპორტო  საშუალების

სიჩქარეთა ფარდობა საკმარისად მოკლე დროში გასწრების საშუალებას იძლევა.



ВОПРОС 356 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 357 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fh/mfhf[mn`b fufyf7syn` f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg> bf9[mf bwj fvfimsyf

fhys7`f8 fhvfhf[m fq`bhf ib0f[e fps

fhlshuf 7fqfys> lf-f v8fr lfdfkfh> vf

fv8f bf9ye fqfrshf lfkfkfh vf ef

lffyuskfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, გასწრება უნდა

განხორციელდეს  მარცხენა  მხრიდან.  მარჯვენა  მხრიდან  გასწრება  ნებადართულია  იმ  შემთხვევაში,  თუ

მძღოლმა, რომელსაც უსწრებენ,  მისცა  სიგნალი, რომ მარცხნივ მოხვევას აპირებს, და თავისი სატრანსპორტო

საშუალება  ისე  მიმართა, რომ შეუხვიოს სხვა  გზაზე ან  შევიდეს გზის  მიმდებარე ტერიტორიაზე ან გაჩერდეს ამ

მხარეს.

Fv8fcsh0f=s zslfkf bfpu`f0je fimf7feff h[scsh0f bfpffbu`f[j> vf f,hb f[scsh0f f9[mf bffyuskfp

fvfimsyf f9schf 7fkjvf?

B7fkjbn> fimf7feff h[scsh0f=s fimf7feff

s7fvpfh> f[f fvfimsyf fkfchf bhvfzn`eg>

f[scsh0f=s fimf7feff w`shqsh> fvfimsyf

ffyrskfhf fb6`shi`fhf fvpspkf

Fimf7feff h[scsh0f=s> bfhf e,fc>

f[scsh0fyof 1%% vtnhfr bhtbqsvr`f

is,;mje f9schf 7fkjv

B7fkjbn> feff f[mysv[j f0s9f=s vfwfhf>

cff0rfkf !%rv. tb]fys fvfrcbvfkn`

fkfchfkf fb0fqhf bf[ms7fkj fv8f=s.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალებას  შეუძლია  იმ  სატრანსპორტო  საშუალებას,  რომელიც  უახლოვდება  ქვეითთა  გადასასვლელს  ან

რომელიც  შეჩერდა  უშუალოდ  ამ  გადასასვლელის  წინ,  გაუსწროს  მხოლოდ  საკმარისად  შემცირებული

სიჩქარით,  რათა  უზრუნველყოს  დროული  გაჩერება  გადასასვლელზე  ქვეითის  აღმოჩენის  შემთხვევაში.

აკრძალულია ქვეითთა გადასასვლელზე გასწრება, თუ მასზე ქვეითი მოძრაობს.



ВОПРОС 358 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს 34ე მუხლის მე9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე3

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია გასწრების ამკრძალავი ნიშნით ან

მონიშვნით განსაზღვრულ ადგილზე. ამავე კანონის პირველი დანართის 3.20 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

3.20  „გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  მექანიკური  სატრანსპორ¬ტო  საშუალების  გასწრებას

(გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).  ნებადართულია  გასწრება  უეტლო

მოტოციკლის, მოპედისა და ველოსიპედის შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადაუსვლელად.



ВОПРОС 359 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f

tbkfpujlf?

Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 Fvfimsyf tb6`fq`f fhys7`f8

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მეს  თავის  (ამკრძალავი  ნიშანები)

3.20  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  3.20  „გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  მექანიკური

სატრან¬სპორ¬ტო  საშუალების  გასწრებას  (გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).

ნებადართულია  გასწრება  უეტლო  მოტოციკლის,  მოპედისა  და  ველოსიპედის  შემხვედრი  მოძრაობის  ზოლში

გადაუსვლელად.  ამავე  კანონის 45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის თანახმად  აკრძალულია  ბუქსირება

მოტოციკლით, გვერდითი მისაბმელის გარეშე, აგრეთვე ასეთი მოტოციკლის ბუქსირება.



ВОПРОС 360 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fnhfrnjh cff0rfkf 25rv.> fvjgtl – cff0rfkf 35rv. fkfchfkf tb0fqefpfh> f,fh0 fvfimsyf6`f
hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Bfq`je fvfimsyf kfc fhys7`f8 vfwfhf. Fdnj,ec fhys7`f8 vfwfhf.

Bfq`je fvfimsyf kfc fhys7`f8b fdnj,ec

fhys7`f8b

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს 34ე მუხლის მე9 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე3

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია გასწრების ამკრძალავი ნიშნით ან

მონიშვნით განსაზღვრულ ადგილზე. ამავე კანონის პირველი დანართის 3.20 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

3.20  „გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  მექანიკური  სატრანსპორ¬ტო  საშუალების  გასწრებას

(გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).  ნებადართულია  გასწრება  უეტლო

მოტოციკლის, მოპედისა და ველოსიპედის შემხვედრი მოძრაობის ზოლში გადაუსვლელად.



ВОПРОС 361 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf> fvfimsyf kfc lf9scshw fps eb

cff0rfkf #5rv. fkfchfkf fb0fqhf b6`i`fh?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, გარდა

ამ კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, დაუსახლებელ პუნქტსა და დასახლებულ პუნქტში გზის იმ მონაკვეთზე,

რომელზედაც შესაბამისი საგზაო ნიშნით მოძრაობა დაშვებულია 60 კმ/სთზე მეტი სიჩქარით, ნებადართულია: ა)

„A“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“ და „B1“ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა ყველა გზაზე

არაუმეტეს 80 კმ/სთ სიჩქარით.



ВОПРОС 362 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je fv8f fws9q`f[f=s fkf9i,fhf w`umfpfh> fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby

bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ

მუხლის  მე3  პუნქტით  დადგენილ  მოთხოვნათა  გათვალისწინებით  გასწრება  აკრძალულია  შეზღუდული

ხილვადობის  პირობებში  საპირისპირო  მოძრაობის  ზოლზე  გასვლით.  ამავე  კანონის  პირველი  დანართის

პირველი  1.12.2  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.12.2,  „სახიფათო  მოსახვევი”  აღნიშნავს  აღნიშნავს

მცირერადიუსიანი ან შეზღუდული ხილვადობის მქონე გზის სახიფათო მოსახვევს  მარცხნივ.



ВОПРОС 363 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fr pswhf]`je fvjnjwbrk fhys7`f8 f9syuskf fr`ifhf lfkfufpfh> f,fh0

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fr pswhf]`jeb fr bfwhf]`jeb fvjnjwbrk6`f

hshys7`f8w`f

Fvfimsyf kfc fhys7`f8

Fr pswhf]`jeb fr bfwhf]`jeb fvjnjwbrk6`f

hshys7`f8w`tb> bfhf e,fc> fvfimsyf kfc

fhys7`f8b

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

გასწრების  დაწყებამდე  მძღოლი,  ისე,  რომ  არ დაარღვიოს  ამ  კანონის  მე20  მუხლის  მე2  პუნქტითა  და  32ე

მუხლით  დადგენილი  მოთხოვნები,  უნდა  დარწმუნდეს,  რომ  მოძრაობის  იმავე  ზოლზე  მის  წინ  მიმავალი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს  არ  მიუცია  სიგნალი,  რომ  აპირებს,  გაუსწროს  სხვა  სატრანსპორტო

საშუალებას.  აკრძალულია  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების  გასწრება,  რომელიც  ახორციელებს  გასწრე¬ბას  ან

დაბრკოლების  შემოვლას.  ამავე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ  მუხლის  მე3  პუნქტით

დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით გასწრება აკრძალულია იმ სატრანსპორტო საშუალებისა, რომელიც

ახორციელებს  გასწრე¬ბას  ან  შემოვლას.  ამავე  კანონის  45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად

აკრძალულია  ბუქსირება  მოტოციკლით,  გვერდითი  მისაბმელის  გარეშე,  აგრეთვე  ასეთი  მოტოციკლის

ბუქსირება.



ВОПРОС 364 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 365 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8f=s fb0fqhf ffy fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg f9schffy f,;tb]fy fvfi`sh is7fkj:

Flbcnfywbf fbkfufhf bf[7mfys Tb9syuskfys bwj fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fn`fv,fhf bf[7mfys

Flbcnfywbf fbkfufhtb tb9syuskfys bwj

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fn`fv,fhtb

bhs[7mfys

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „მ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს შემდეგი გარემოებები:  მ) გასწრებისას ყველაზე უფრო ხშირად

ავარიული  სიტუაცია  იქმნება  დისტანციის  დაუცველობის  მიზეზით  და  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავი

სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არასაკმარისი ყურადღების გამოჩენის გამო.

Fv8f fhvfhf[mn`b fufy fkf lfyfdcef flf> fhys7`f8> bfhf bim0f[m bffef fhys7`f8 f9schf bu`s

bi0je fu`hf ybufkfr> befkeg> bpfef fkf:

Fv8tbcsh0f fh/mfhf[mn`b fufy fpffbu`f[fhf Fkfchf fwqfhf

Fv8tbcsh0f fh/mfhf[mn`b fufy fpffbu`f[fhf>

bfhf e,fc> fkfchf fwqfhf.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, მძღოლი, რომელიც

დარწმუნდება,  რომ  მის  უკან  მომავალი  მძღოლი  აპირებს  გასწრებას,  გარდა  ამ  კანონის  32ე  მუხლის  მე7

პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში გათვალისწინებული შემთხვევისა, შეძლებისდაგვარად უნდა მიუახლოვდეს გზის სავალი

ნაწილის  მარჯვენა  კიდეს  და  არ  გაზარდოს  სიჩქარე.  ხოლო  ამავე  კანონის  32ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ბ“

ქვბეპუნქტის თანახმად, სხვა გზაზე გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან

მარცხნივ  მოხვევის  წინ,  ისე,  რომ  არ  დაარღვიოს  ამ  კანონის  მე20  მუხლის  მე2  პუნქტითა  და  ამ  მუხლის

პირველი  და  მე2  პუნქტებით  დადგენილი  მოთხოვნები,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  აპირებს

გზიდან  გასვლას  მარცხენა  მხრიდან,  სატრანსპორტო  საშუალება,  რამდენადაც  ეს  შესაძლებელია,  უნდა

მიუახლოვდეს გზის სავალი ნაწილის ღერძს  (ორმხრივმოძრაობიან გზაზე) ან სავალი ნაწილის მარცხენა კიდეს

(ცალმხრივმოძრაობიან გზაზე).



ВОПРОС 366 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მე9 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე3

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და

მის  წინ  100  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევებისა,  როცა  ამ  ადგილებში  მოძრაობა  რეგულირდება  ისეთი

ტიპის შუქნიშნით რომელიც გზაჯვარედინებზე გამოიყენება. ამავე კანონის პირველი დანართის პირველი თავის

(მაფრთხილებელი ნიშნები) 1.2 და 1.4.61.4.6 პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშანი: 1.2 „რკინიგზის უშლაგბაუმო

გადასასვლელი”    აფრთხილებს  უშლაგბაუმო  რკინიგზის  გადასასვლელთან  მიახლოების  შესახებ;  1.4.1

„რკინიგზის  გადასასვლელთან  მიახლოება”    დამატებით  აფრთხილებს  მძღოლს  დაუსახლებელ  პუნქტში

რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოების შესახებ. ამავე თავის შენიშვნის „ა“ და „ვ“ ქვეპუნქტების თანახმად: ა)

ნიშნები  1.1,  1.2,  1.5–1.34  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე  იდგმება  დაუსახლებულ  პუნქტში  150300

მეტრის მანძილზე. ვ) ნიშნები 1.4.1 და 1.4.4 იდგმება მოძრაობის მიმართულებით ძირითად და დუბლირებულ 1.1

ან 1.2 ნიშნებთან ერთად.
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1 2

Bp9scef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8> fkfchf fwqfhfkf vf lf-frfkf f9schf lf9sh[fuf[fh fpby

bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე16  პუნქტის  თანახმად,  გასასწრები

სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალება ხელი შეუშალოს გასწრებას მოძრაობის სიჩქარის მომატებით

ან სხვა მოქმედებით.
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3

F]f9rskq`f bfimfi`fkje flshufkf bfpu`f0fpfh> fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf

fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg> f]f9rskq`f fy[fh0f9s9f=s

b7fpfh

Fpby bvjeg> f]f9rskq`f feff f[mysv[j

f0s9f=s b7fpfh

Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  42ე  მუხლის  „ა“  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნით

აღნიშნულ გვირაბებში მოქმედებს შემდეგი წესი მძღოლს ეკრძალება უკუსვლით მოძრაობა ან მობრუნება.
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1 2

[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f9s;`fhf pvflf?

Fvfimsyf tb6`fq`f fhys7`f8 Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.15  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.15  „ციცაბო  აღმართი”  იძლევა  გაფრთხილებას

ციცაბოაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე. ამავე კანონის 35ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად,

მთის გზასა და ანალოგიური მახასიათებლების მქონე დიდი დახრილობის გზაზე, აგრეთვე 1.14 და 1.15 საგზაო

ნიშნებით  აღნიშნულ  გზებზე,  სადაც  გვერდის  აქცევა  შეუძლებელია  ან  გართულებულია,  დაღმართზე  მოძრავი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გაჩერდეს  და  გზა  დაუთმოს  აღმართზე  მოძრავი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  გვერდის  ასაქცევი  ადგილი  სავალი

ნაწილის  გასწვრივ  ისეა  განლაგებული,  რომ  აღმართზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი,

სატრანსპორტო  საშუალების  სიჩქარისა  და  მდგომარეობის  გათვალისწინებით,  შეძლებდა  მის  წინ  მდებარე

ასაქცევ  ადგილზე  გაჩერებას,  რითაც  გამოირიცხებოდა  ერთერთი  სატრანსპორტო  საშუალების  უკუსვლით

მოძრაობის აუცილებლობა.
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Fvjgtl fhys7`f8 fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujbn f[sw fkf bfh,je f[sh[fh0f6`f h7syn`

ltb0fqsh:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  განსაკუთრებული,

აუცილებელი  შემთხვევების  გარდა,  მძღოლმა  უნდა  იმოძრაოს  მხოლოდ  იმ  გზაზე,  გზის  სავალ  ნაწილზე,

მოძრაობის  ზოლზე  ან  ბილიკზე,  რომლიც  მისი  კატეგორიის  (ან  ქვეკატეგორიის)  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილესათვის  არის  განკუთვნილი.  ამავე  კანონის  43ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად  ველოსიპედის

მოძრაობის  ზოლის  ან  ველობილიკის  არსებობისას  ველოსიპედისა  და  მოპედის  მძღოლებს  ეკრძალებათ  გზის

სავალ ნაწილზე, ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის მიღმა გადაადგილება. ველოსიპედისა და

მოპედის  გზის  სავალ  ნაწილზე  მოძრაობა  დასაშვებია  მხოლოდ  გზის  განაპირა  მარჯვენა  ზოლზე  ერთ რიგად,

ხოლო გვერდულაზე − იმ შემთხვევაში, თუ ეს არ შეაფერხებს ქვეითთა მოძრაობას.
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F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fvfkfys7`f fhys7`f8 Fvjgtl fhys7`f8

F8-nhfycgjhnn` [fh[`fufr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  განსაკუთრებული,

აუცილებელი  შემთხვევების  გარდა,  მძღოლმა  უნდა  იმოძრაოს  მხოლოდ  იმ  გზაზე,  გზის  სავალ  ნაწილზე,

მოძრაობის  ზოლზე  ან  ბილიკზე,  რომლიც  მისი  კატეგორიის  (ან  ქვეკატეგორიის)  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილესათვის  არის  განკუთვნილი.  ამავე  კანონის  43ე  მუხლის  მე2  და  მე3  პუნქტების  თანახმად:  2.

ველოსიპედის  მოძრაობის  ზოლის  ან  ველობილიკის  არსებობისას  ველოსიპედისა  და  მოპედის  მძღოლებს

ეკრძალებათ გზის სავალ ნაწილზე, ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის მიღმა გადაადგილება.

ველოსიპედისა  და  მოპედის  გზის  სავალ  ნაწილზე  მოძრაობა  დასაშვებია  მხოლოდ  გზის  განაპირა  მარჯვენა

ზოლზე  ერთ  რიგად,  ხოლო  გვერდულაზე −  იმ  შემთხვევაში,  თუ  ეს  არ  შეაფერხებს  ქვეითთა  მოძრაობას.  3.

ველოსიპედის მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის ან გვერდულას არარსებობისას, ამასთანავე, თუ გზის სავალ

ნაწილზე გართულებულია მოძრაობა, დასაშვებია ველოსიპედით ტროტუარზე გადაადგილება იმ პირობით, რომ

არ შეფერხდება ქვეითთა მოძრაობა. აკრძალულია მოპედით ტროტუარზე მოძრაობა.
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Frdflhjwbrk cff0rfkf 2%rv. fkfchfkf tb0fqefpfh> fvjgtl fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby

bvjevf?

Fpby bvfv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, საკმარისი ადგილის

არსებობისას  ველოსიპედისტსა  და  მოპედის  მძღოლს  შეუძლიათ  გაჩერებულ  ან  დაბალი  სიჩქარით  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებებს მარჯვენა მხრიდან შემოუარონ. ამავე კანონის 33ე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად,

თუ  ამ  კანონით  სხვა  რამ  არ  არის  დადგენილი,  დასახლებულ  პუნქტში  ნებადართულია  სატრანსპორტო

საშუალების  მოძრაობა  არაუმეტეს  60  კმ/სთ  სიჩქარით,  ხოლო  საცხოვრებელ  ზონაში −  არაუმეტეს  20  კმ/სთ

სიჩქარით. ამავე კანონის პირველი დანართის მე5 თავის (განსაკუთრებული მითითებების ნიშნები) 5.21 პუნქტის

თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.21  „საცხოვრებელი  ზონა“    აღნიშნავს  ტერიტორიას  (ზონას)  სადაც  მოქმედებს

საცხოვრებელ  ზონაში  მოძრაობისათვის  დადგენილი  წესები.  ნიშანი  იდგმება  საცხოვრებელი  ზონის  ყველა

შესასვლელში.
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F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sq f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fvjgtl fhys7`f8 Fvfimsyf kfc fhys7`f8

F8-nhfycgjhnn` [fh[`fufr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.5

და 3.20  პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშნები: 3.5  „მოტოციკლით მოძრაობა აკრძალულია”    კრძალავს ყველა

სახის  მოტოციკლით  მოძრაობას; 3.20  „გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  მექანიკური  სატრან

სპორ¬ტო  საშუალების  გასწრებას  (გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).

ნებადართულია  გასწრება  უეტლო  მოტოციკლის,  მოპედისა  და  ველოსიპედის  შემხვედრი  მოძრაობის  ზოლში

გადაუსვლელად.  ამავე  კანონის  43ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  ველოსიპედების  მოძრაობის  ზოლის  ან

ველობილიკის  არსებობისას,  ველოსიპედის  და  მოპედის  მძღოლებს  ეკრძალებათ  გზის  სავალ  ნაწილზე,

ველოსიპედების მოძრაობის ზოლის ან ველობილიკის მიღმა გაადაადგილება. ველოსიპედისა და მოპედის გზის

სავალ  ნაწილზე  მოძრაობა  დასაშვებია,  მხოლოდ  გზის  განაპირა  მარჯვენა  ზოლზე  ერთრიგად,  ხოლო

გვერდულაზე, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ეს არ შეაფერხებს ქვეითთა მოძრაობას.
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F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f tbkfpujlf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 vfwfhf. Fvjnjwbrk fhys7`f8 vfwfhf.

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე14  პუნქტის  თანახმად,  დასაშვებია

მოძრაობის  ზოლზე  მოპედების  ან/და  უეტლო  მოტოციკლების  თანმხვედრი  მიმართულებით  ორ  რიგად

მოძრაობა. ამავე  კანონის  მე2 დანართის  პირველი თავის  (ჰორიზონტალური მონიშვნა) 1.5  პუნქტის თანახმად

საგზაო მონიშვნა 1.5. ყოფს საპირისპირო მიმართულებით მოძრავ სატრანსპორტო ნაკადებს გზაზე, რომელსაც

მოძრაობის  ორი  ან  სამი  ზოლი  აქვს;  აღნიშნავს  მოძრაობის  ზოლების  საზღვრებს  ერთი  მიმართულებით

მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  ორი  და  მეტი  ზოლის  არსებობისას.  1.5  ხაზის  გადაკვეთა  ნებადართულია

ნებისმიერი მხრიდან.
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«F9schf» feg:

Bffyrskje fw`f]`f fkqhfkf> f,hb

fw`f]`f=s tbim0fhuskfys [sh[fh0fr fkf

f9[mf tb0fqef frs vf tb]fys fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hf9schf

{sh[fh0fr pvje fb0fqhfn` w`f]`f6`f h=s>

fv8fcsh0f fufy bfpffbu`fys b7je

fw`f]`f6`f h=s tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hfwrsc bf]f bhkfcys

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf

Fu`skfhfn` fb0fqhfn` w`f]`f=s

tb9syuskje f[sh[fh0fkf tb0fqef frs vf

tb]fys fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hsdchf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე10  პუნქტის  თანახმად,  გასწრება  

დაკავებული  ზოლიდან  გამოსვლით  იმავე  ზოლში  თანხვდენილი  მიმართულებით  წინ  მოძრავი  ერთი  ან

რამდენიმე სატრანსპორტო საშუალების გადასწრება.

Fv8fn` fb0fqhf ffy f,;msn` vf fkfifhfn` fhlshuf f7fqfhfkf> fhys7`f8> fv8fn` fb0fqhf tumsh0

fkf[`skfw`f h=f9[mf:

F9s;`fhf bjejbn F9s;`fhf bjeojv

F9s;`fhf bjeojv fjgthfnbdn` vfqehf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf vfwfhf f=f9[mf

F9s;`fhf bjejbn> f,hb f,;msn` vf

fkfifhfn` fhlshuf pps7fbqfp fv8fn`

fb0fqhf frjyrhtnn` fkf[`skfw`f h=f9[mf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  48ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  ხმოვანი  და

მანათობელი  სიგნალების  მიცემა  მძღოლს  არ  ანიჭებს  უპირატესობას  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეების

მიმართ.
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Fhys7`f8 f,;msn` fhlshuf b[s bfbh[`fh bkijbn:

Bffv0fys fu`-fyqfhf f0fhfps vfwfhf>

fv8fn`- fnhfycgjhnn` fvfi`sh f-

fw`s[mxfhf fvpspkf

Fy[fh0f0s9 y[sq vfwfhf> tums

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fu`-fyqfhf

b0jpfh lb9scshw ib0f[e fps

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 48ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ხმოვანი სიგნალი

შეიძლება  გამოყენებულ  იქნეს  მხოლოდ:  ა)  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეთა  დროული  გაფრთხილებისთვის,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  ასაცილებლად;  ბ)  დასახლებულ  პუნქტებს  გარეთ,  როდესაც

საჭიროა სხვა სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის გაფრთხილება გასწრების განზრახვის შესახებ.

F9schf ffy> effyof psp9[mfu`f0fhf 7fvkjp fi`fh0f w`shqpfh> fhys7`f8 befkeg:

Fkfchf fwqfhf> f9schf fvfybjdh bffv0fys

fyfuofhfps

F,;msn` fhlshuf 7fqfys> f9schf fvfybjdh

fyfuofhf

F9schf lf7`sqhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  34ე  მუხლის  მე17  პუნქტის  თანახმად,  თუ  გასწრებისას

აღმოჩნდა დაბრკოლება ან საფრთხე, რომლის გათვალისწინება მძღოლს არ შეეძლო გასწრების დაწყებამდე,

ან თუ მან ვერ შეძლო სიტუაციის სწორი შეფასება,  მძღოლი ვალდებულია  შეწყვიტოს გასწრება. თუ მძღოლმა

გასწრება  შეწყვიტა  და  ადრე  დაკავებულ  მოძრაობის  ზოლში  დაბრუნებას  აპირებს,  მის  უკან  მომავალი

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმა მას უნდა მისცენ ამის შესაძლებლობა.



თემა 17:

მოძრაობის სიჩქარე
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Fdnjvfubcnhfkm f=s «F» frfntujhbf bfqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fb0fqhf pkfbkij
fkfchf tb]fvpfhjeg:

Cff0rfkf !% rv Cff0rfkf #% rv

Cff0rfkf $% rv Cff0rfkf 11% rv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე7 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, გარდა

ამ კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, დაუსახლებელ პუნქტსა და დასახლებულ პუნქტში გზის იმ მონაკვეთზე,

რომელზედაც  შესაბამისი  საგზაო ნიშნით  მოძრაობა დაშვებულია 60  კმ/სთზე  მეტი  სიჩქარით,  ნებადართულია,

„A“ კატეგორიის, აგრეთვე „A1“ და „B1“ ქვეკატეგორიების სატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა ყველა გზაზე

არაუმეტეს 80 კმ/სთ სიჩქარით.
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Fhys7`f8> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkfchf fyb9cf[ef> f,fh0 f0fuskfpffimf6`f h7syn` bfp9[mfu`tb0fhw

b[`0jb?

F0s9 fhtkbtab fb0fqhf fbyntycbdhtb F]fbhn` 0fuskfpffimf6`tb> bfhf e,fc>

bfpsv[j vf b9re fkf9i,fhf

Fv8tb fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f0fuskfpffimtb vfwfhf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje fv8fn`

0fuskfpffimf6`f ptums.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  33ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების  სიჩქარის  შეცვლისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  საგზაო  პირობები  (ადგილის  რელიეფი,

გზისა  და  სატრანსპორტო  საშუალების  მდგომარეობა,  მისი დატვირთვა,  ატმოსფერული  პირობები,  მოძრაობის

ინტენსივობა, არასაკმარისი ან შეზღუდული ხილვადობა), რათა  საჭიროების შემთხვევაში, აგრეთვე ნებისმიერი

დაბრკოლების წინ, რომლის განჭვრეტაც მას შეუძლია, შეამციროს სიჩქარე, ხოლო აუცილებლობის შემთხვევაში

გაჩერდეს.



ВОПРОС 381 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbkfpujlf> feff

f[mysv[j f0s9f=s cff0rfkf $%rv. fkfchfkf tb0fqefpfh?

Frdflhjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Frdflhjwbrkb fvjnjwbrkb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  33ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ა“  და  „ბ.ა“  ქვეპუნქტების  თანახმად,

გარდა  ამ  კანონით  დადგენილი  შემთხვევებისა,  დაუსახლებელ  პუნქტსა  და  დასახლებულ  პუნქტში  გზის  იმ

მონაკვეთზე,  რომელზედაც  შესაბამისი  საგზაო  ნიშნით  მოძრაობა  დაშვებულია  60  კმ/სთზე  მეტი  სიჩქარით,

ნებადართულია:  ა)  „A“  კატეგორიის,  აგრეთვე  „A1“  და  „B1“  ქვეკატეგორიების  სატრანსპორტო  საშუალებების

მოძრაობა  ყველა  გზაზე  არაუმეტეს  80  კმ/სთ  სიჩქარით;  ბ)  „B“  კატეგორიის  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობა: ბ.ა) თუ ის არ ახორციელებს მსუბუქი მისაბმელის ბუქსირებას, ავტომაგისტრალზე არაუმეტეს 110 კმ/

სთ სიჩქარით, ხოლო სხვა გზაზე − არაუმეტეს 90 კმ/სთ სიჩქარით.



ВОПРОС 382 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 383 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

*-ut;msr pvje fasvwfn` f[fkfys7`f fhys7`f8 fy[fh0f0s9 f=s vf feff f[mysv[j f0s9f=s fb0fqhf

pkfbkij fvf6cbvfkn` fkfchf ptb9ihjb?

Cff0rfkf 2%rv Cff0rfkf 3%rv

Cff0rfkf 4%rv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე8 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, თუ ამ

კანონით  სხვა  რამ  არ  არის  დადგენილი,  დასახლებულ  ან  დაუსახლებელ  პუნქტში  ნებადართულია,

ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავისა  მოძრაობა  ყველა  გზაზე,  სადაც  ამ  კატეგორიის  სატრანსპორტო

საშუალების მოძრაობა დასაშვებია, არაუმეტეს 20 კმ/სთ სიჩქარით.

«Frjycnhernbdn` fkfchf» feg:

B0ps;msp fpfefl fkf b]`ff6`qje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fvfrcbvfkn` fkfchf

Bfh,je fv8f fws9q`f[f=s fnhfycgjhnn`

[fh[`fufps bimf6`uskje fkfchf

fvfrcbvfkn` f]`ff

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfvje flshuf

«Fkfchf f9rhf» f=s bfh,je fkfchf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  29ე  პუნქტის  თანახმად,  კონსტრუქციული

სიჩქარე − ქარხანადამამზადებლის მიერ განსაზღვრული სატრანსპორტო საშუალების მაქსიმალური სიჩქარე.



ВОПРОС 384 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 385 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfyskfije ffv0fps fv8f=s tb0fqef fvjnjwbrk bf=frspfhjeg:

Ffbu`f bpshkfij fvfimsyf,kf vfwfhf {fhf bpshkfij fvfimsyf,kf vfwfhf

F9[mfkf> frs flsv[fhums ffbu`f bpshkfij

fvfimsyf,kf> fim0f[mkf – fkfifh,fuf
7f9im

Fim0f[mkf vfwfhf - fkfifh,fuf 7f9im

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 49ე მუხლის მე7 პუნქტის თანახმად, დღის ნათელ დროს

გზაზე მოძრავ ნებისმიერ მოტოციკლზე წინ ჩართული უნდა იყოს ახლო განათების ერთი ფარა მაინც, ხოლო უკან

 წითელი მაშუქი.

Fyf7`f w`umtb> fcjehtb> f6`jehf w`umtb hffy vf eh0 bhtb9ie f0fuskfpffimf=s> fv8f=s ffyuskfhf vf

fuskfhf ffy> fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`tb eh0 hswhf]`fuf6`tb h=s> f9[mfn`b fim0f[mn`b

f[si`fhfn` fkfifhf6`tb> bfhf e,fc> ffbu`f bpshkfij fkfifh,futb> f9[mfn`b fim0f[mn`b fyf7`f-

fw`s[mxfhfn` fkfifh,fuf6`tb bf=frspfh 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  49ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  დაბინდებიდან

გათენებამდე,  აგრეთვე  ნებისმიერი  სხვა  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  გზაზე  გაჩერების  ან  დგომის

დროს  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალება  და  მისი  მისაბმელი  აღნიშნული  უნდა  იყოს  წინა  და  უკანა

საგაბარიტო  სინათლეებით.  სქელი  ნისლის,  ხშირი  თოვის,  ძლიერი  წვიმის  დროს  ან  ანალოგიურ  პირობებში

შეიძლება ჩართულ იქნეს ახლო განათების ფარები ან წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები. ასეთ პირობებში უკანა

საგაბარიტო სინათლეებთან ერთად დამატებით შეიძლება ჩართულ იქნეს უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები.



ВОПРОС 386 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 387 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Vtnhfr tb]fys f0,ffhf pvje fefhlsyn` fnhfycgjhn` [fh[`fuf=s [sv9flf bimf6`shuskfn`eg:

Frs bflsv[fhums> bir`fr`je vf b8t;me

f9[mfn`b fctktrwbfn` fkfifhf

F9[mfkf - bir`fr`je fkfifhfrb fim0f[mkf

- b7f9ime fkfifhfrb

Fim0f[mkf> fhvfh[mfn`b fufyf=s> vf

fu`0fys - fkfifhf pls9[ffkj

fimf6`shuskfv0f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  50ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ფარანი  არ  არის

აუცილებელი იმ საჭაპანო ტრანსპორტისათვის, რომლის სიგანე 1 მეტრს არ აღემატება, მაგრამ ამ შემთხვევაში

უკან, მარცხენა მხარეს, ან ცენტრში დაყენებული უნდა იყოს ერთი შუქამრეკლი მოწყობილობა.

Q[s,;mjy fv8fcsh0f=s tb0fqef fimf7feff hu`s96`f fyfg[uf8s lsh[fuskfpfh vf ,fif lhswpfh>

fhvfhf[mn`b fufyf=s bhsvfpfhjeg:

Frs bflsv[fhums> f9[mfkf fctktrwbfn`

fkfifhf ir`fr`tb> fim0f[mkf fctktrwbfn`

fkfifhf ir`fr`tb

Frs bflsv[fhums> f9[mfkf fctktrwbfn`

fkfifhf ir`fr`f vf fctktrwbfn` fkfifhf

8t;m> bfhf e,fc> fim0f[mkf fctktrwbfn`

fkfifhf ir`fr`f> vf f9[mfktb fim0f[mktb

fkfifhf 8t;m

Frs bflsv[fhums> f9[mfkf fctktrwbfn`

fkfifhf 7f9imb fim0f[mkf fkfifhf 8t;mb

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 50ე მუხლის მე4 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, სავალ

ნაწილზე  ღამის  საათებში  მოძრაობისას:  ა)  ქვეითთა  ჯგუფმა,  რომელსაც  ხელმძღვანელი  მეთაურობს  ან

რომელიც სვლით მიდის, მარცხენა მხრიდან უნდა იქონიოს სულ მცირე ერთი თეთრი ან ყვითელი სელექციური

სინათლე წინ და სულ მცირე ერთი წითელი სინათლე უკან ან ყვითელი შუქი წინ და უკან.



თემა 18:

სამუხრუჭე მანძილი, დისტანცია



ВОПРОС 388 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 389 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Fy[fh0f0s9 f=s> fb0fqhfps f0fuskfpffimf6`f ,pbfpfh> tbim0fhuskfys tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f bhs,;mje flbcnfywbf f[schfps bf0f[e ffv0f:

2 ctreylr tb]fvpfhjeg 2 ctreylr tbqsvpfhjeg

5 ctreylr tb]fvpfhjeg @ ctreylr tbqsvpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  პ)  ნორმალური  მოძრაობის  პირობებში

ერთმანეთის  მიყოლებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შორის  არსებული  დისტანციის  დასაფარავად

საჭირო  დრო  დასახლებულ  პუნქტში  უნდა  იყოს  არანაკლებ  2  წამისა,  ხოლო  დაუსახლებელ  პუნქტში  −
არანაკლებ  3  წამისა.  აღნიშნული  წესი  არ  ვრცელდება  გასწრების  მიზნით  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობის ზოლიდან გამოსვლის შემთხვევაზე, რომლის მძღოლსაც გასწრების განზრახვის თაობაზე მიცემული

აქვს შესაბამისი სიგნალი, აგრეთვე ამ პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე.

Feff bf[mysv[j fgeyrn f=s> fb0fqhfps f0fuskfpffimf6`f ,pbfpfh> tbim0fhuskfys tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bhs,;mje flbcnfywbf f[schfps bf0f[e ffv0f:

4 ctreylr tb]fvpfhjeg 3 ctreylr tbqsvpfhjeg

! ctreylr tbqsvpfhjeg $ ctreylr tb]fvpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „პ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  პ)  ნორმალური  მოძრაობის  პირობებში

ერთმანეთის  მიყოლებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შორის  არსებული  დისტანციის  დასაფარავად

საჭირო  დრო  დასახლებულ  პუნქტში  უნდა  იყოს  არანაკლებ  2  წამისა,  ხოლო  დაუსახლებელ  პუნქტში  −
არანაკლებ  3  წამისა.  აღნიშნული  წესი  არ  ვრცელდება  გასწრების  მიზნით  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობის ზოლიდან გამოსვლის შემთხვევაზე, რომლის მძღოლსაც გასწრების განზრახვის თაობაზე მიცემული

აქვს შესაბამისი სიგნალი, აგრეთვე ამ პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებზე.



ВОПРОС 390 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 391 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fy[fh0f0s9 f=s> bqffe fv8f=s> tbim0fhuskfys tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bhs,;mje

flbcnfywbf f[schfps bf0f[e ffv0f:

2 ctreylr tb]fvpfhjeg 4 ctreylr tbqsvpfhjeg

! ctreylr tb]fvpfhjeg $ ctreylr tbqsvpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  ჟ)  მოყინულ  გზაზე  მოძრაობისას

ერთმანეთის  მიყოლებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შორის  არსებული  დისტანციის  დასაფარავად

საჭირო  დრო  დასახლებულ  პუნქტში  უნდა  იყოს  არანაკლებ  6  წამისა,  ხოლო  დაუსახლებელ  პუნქტში  −
არანაკლებ  9  წამისა.  აღნიშნული  წესი  არ  ვრცელდება  გასწრების  მიზნით  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობის ზოლიდან გამოსვლის შემთხვევაზე, რომლის მძღოლსაც გასწრების განზრახვის თაობაზე მიცემული

აქვს შესაბამისი სიგნალი.

Feff bf[mysv[j f0s9 f=s> bqffe fv8f=s> tbim0fhuskfys tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bhs,;mje flbcnfywbf f[schfps bf0f[e ffv0f:

4 ctreylr tb]fvpfhjeg ! ctreylr tbqsvpfhjeg

$ ctreylr tbqsvpfhjeg 12 ctreylr tbqspfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  ჟ)  მოყინულ  გზაზე  მოძრაობისას

ერთმანეთის  მიყოლებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შორის  არსებული  დისტანციის  დასაფარავად

საჭირო  დრო  დასახლებულ  პუნქტში  უნდა  იყოს  არანაკლებ  6  წამისა,  ხოლო  დაუსახლებელ  პუნქტში  −
არანაკლებ  9  წამისა.  აღნიშნული  წესი  არ  ვრცელდება  გასწრების  მიზნით  იმ  სატრანსპორტო  საშუალების

მოძრაობის ზოლიდან გამოსვლის შემთხვევაზე, რომლის მძღოლსაც გასწრების განზრახვის თაობაზე მიცემული

აქვს შესაბამისი სიგნალი.



ВОПРОС 392 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 393 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

«Fv8f f0fhf (f9sh[fufv[fhf)» feg:

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf bpby> tumsh0

hf9[mf bimf6`uskje f[sh[fh0fkf

fl`s6`kfhfps

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf b9[s6`hf>

fb0fqhf fyfvuofhfps vf fb0fkfvufhfps> vf

fvfybjdh f7fvqfhfps> eb bf[7mfys>

f9s;`fhf pvje fv8fn` fb0fqhf tums

fkf[`skf bffksh7mfys fkfchf vf f[sh[fh0f

bv9cf[sh flf 9cs[`f bvfvr`f l7fkjpfh

Fhys7`f8 bu`s-fysvpffhf vfwfhf. F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე11 პუნქტის თანახმად, იმ სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლმა,  რომელიც  მიჰყვება  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებას,  უნდა  დაიცვას  სათანადო

დისტანცია,  რათა  თავიდან  აიცილოს  შეჯახება  მის  წინ  მიმავალი  სატრანსპორტო  საშუალების  მოულოდნელი

დამუხრუჭების  ან  გაჩერების  შემთხვევაში.  მოძრაობის  უსაფრთხოების  უზრუნველსაყოფად  აუცილებელია

აგრეთვე  გვერდითი  ინტერვალის დაცვა.  ამავე  კანონის  25ე  მუხლის  მე10  პუნქტის  „მ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

გასწრებისას  ყველაზე  უფრო  ხშირად  საავარიო  სიტუაცია  იქმნება  დისტანციის დაუცველობის და  საპირისპირო

მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო საშუალებების მიმართ არასაკმარისი ყურადღების გამოჩენის გამო.

“Ffyuskfufn` f,;mfpffhf” feg:

Fv8f=s fb0fqhf fkfchf fush[fhfn` fw`f]`f

fehf

Pfr`fy9qfhfkf b]`ff6`qje fvf6cbvfkn`

f,;mfpffhf> eb byfqfrys fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf [sv9flf bffyuskfhjeg

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf byfhrys

fqs[`fyof ffyuskfhfyof f,;mfpffhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 5ე მუხლის 68ე პუნქტის თანახმად, „სამუხრუჭე მანძილი“ 

მანძილი, რომელსაც გადის სატრანსპორტო საშუალება მუხრუჭების ამოქმედებიდან სრულ გაჩერებამდე.



ВОПРОС 394 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

ВОПРОС 395 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Zslfkfn`b fkfifhfn` fhlshuf bfq`tb f,;msn` fhlshutb bf=frys tb0fqef zslfkfn`b fvfqehf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 bf0`fime f9s;`fhf f[fh[`fhf fpby bvjeg:

Bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s> fv8fn`

fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f fv8f bh0je

bhsv0je bf[ms9isvr`f.

Fv8f ibh0j fu`hf ybufkfr vfwfhf.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ოპერატიული ან

სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  რომელსაც  სატრანსპორტო  საშუალებაზე

ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ასრულებს  სამსახურებრივ  დავალებას,

შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს ამ კანონის 25ე,

31ე−41ე და 44ე  მუხლებით, აგრეთვე ამ  კანონის №1 და №2 დანართებით დადგენილ მოთხოვნებს. ლურჯ

მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად დამატებით შეიძლება ჩაირთოს წითელი მოელვარე ციმციმა

სიგნალიც.  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეების  მიმართ  უპირატესობის  მისაღებად  ამ  სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლმა  უნდა  ჩართოს ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი და  ხმოვანი  სიგნალი.

პრიორიტეტით სარგებლობა მხოლოდ მაშინ შეიძლება, როცა მძღოლი დარწმუნდება, რომ მას გზას უთმობენ.

Bffksh7mfys ffyrskfuf f[fh[`fhfkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf 7fkjbn:

Fb=rff8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

ffyrskfhfps flqf 7fbqfpfh

Fkfifh,fuf b7f9imeb b8t;meb fhlshuf6`f

ffv0frfkf h=frhf ffy

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh f-

fw`s[mxfhf fvpspkf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 33ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლს ეკრძალება

მკვეთრი  დამუხრუჭება,  გარდა  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  თავიდან  აცილების  აუცილებლობით

გამოწვეული დამუხრუჭებისა.



ВОПРОС 396 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3
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ВОПРОС 397 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2
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Fvt[fybrfn` fbvflfhfn` f0hf pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fk,ffh0f f/mf=s fb0fqhf ffy ffyrskfhf

,pbjeg:

Fb,fhrhf bhw`fys> ffv0fkf ffyrskfuf

f6`s/`/`fhfkf

Fb,fhrhf bf=frys fbvflfhfn` f0hfkf

ffv0f-ffv0fkf fimims]`f ffyrskfuf

f6`s/`/`fhfkf

Fhys7`fuf fkf ffyrskfhf

განმარტება:

მექანიკური  გადაცემათა  კოლოფის  მქონე  სატრანსპორტო  საშუალების  ციცაბო  დაღმართზე  მოძრაობისას

დამუხრუჭების  ეფექტური  ხერხია    დამუხრუჭება  ძრავით.  რაც  უფრო  მკვეთრია  დაღმართი  მით  უფრო  მეტი

სიფრთხილეა  საჭირო.  მექანიკური  გადაცემათა  კოლოფის  მქონე  ავტომობილის  მკვეთრ  დაღმართზე  ძრავით

დამუხრუჭებისას მძღოლმა, რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი, მით უფრო დაბალი გადაცემა უნდა ჩართოს.

Fk,ffh0f=s fvt[fybrfn` fb,fhrhf pvje fvfimsyf fhys7`fuf ffyrskfhf ffy> fhys7`f8> fbvflfhf

fyfkb[`f bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fk,ffh0f f/mhf flehf bf[ms9iys fb,fhrhf

]fhfrspfhjeg

Fk,ffh0f f/mhf flehf bf[ms9iys fb,fhrhf

kf7`spfhjeg

Fb,fhrhf fk[hf fk,ffh0f f/mhf bf[ms9isv

განმარტება:

რაც  უფრო  მკვეთრია  დაღმართი  მით  უფრო  მეტი  სიფრთხილეა  საჭირო.  მექანიკური  გადაცემათა  კოლოფის

მქონე ავტომობილის მკვეთრ დაღმართზე ძრავით დამუხრუჭებისას მძღოლმა, რაც უფრო მკვეთრია დაღმართი,

მით უფრო დაბალი გადაცემა უნდა ჩართოს.



ВОПРОС 398 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2
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ВОПРОС 399 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2
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Ft6cnhtvfkn` 0fuskfpffimf=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyuskfhffy fhys7`f8 ffyrskfhfn` w`f]`f

fbqfn`hf bkifhjeg:

Pysr ffyrskfuf lf6`s/`/`fys

fvfimsyf,kf6`f h,kjrflfyof

Fvfimsyf,kf6`f h,kjrflf f]`ff=s

bpysrsvr`f ffyrskfuf f6`s/`/`fhfkf

განმარტება:

ექსტრემალურ  სიტუაციაში  სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერებისას  სამუხრუჭე  მანძილის  შემცირება  მიიღწევა

თვლების ბლოკირების ზღვარზე მრავალჯერადი მკვეთრი ზემოქმედებით მუხრუჭის სატერფულზე.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fwwfrhf fb]fn`hf ffy> fut;m fv8f bpkf6`s/`/`f fvx:

Bfp]fetbn Tbq[jbn

F-f9cf[efv

განმარტება:

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის სიჩქარის გაზრდისას საბურავის გზასთან ჩაჭიდების ძალა მცირდება.



ВОПРОС 400 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 401 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2
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3 4

Fhys7`f8 f,fh0 frfntujhbf6`f bhsqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`fhf bkijv:

Bfimfi`fkje fpby flf Bfimfi`fkje fpby ffyrskfpfh vf b9sh[pfh

Bfimfi`fkje fpby flf> bfhf e,fc> fhb fpby

ffyrskfpfh vf b9sh[pfh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s

განმარტება:

სამუხრუჭო  მანძილის  მნიშვნელობა  დამოკიდებულია  როგორც  სატრანსპორტო  საშუალების  სიჩქარეზე,  ასევე

გზის საფარის მდგომარეობაზე და სატრანსპორტო საშუალების საბურავების ცვეთაზე.

Fk,ffh0f w`umf f=s fb0fqhf ffy> fvt[fybrfn` fbvflfhfn` f0hf pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf>

fb=fh9fuf bf=s[ys rshffv0f byfqfrys ffyrskfhf bf[sk=bffh fkijbn:

F9c7s f[fh[`fhfn` vt[fybpv f9[fc0f[fhf. Ffyrskfhfn` cbcntvf fhiw`fhtb> ffyrskfhf

ftaat6nhf fbqfn`htb.

Ffyrskfhfn` ,;mfpffhf fbqfn`hf. F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf

განმარტება:

ციცაბო  დაღმართზე  მოძრაობისას,  მექანიკური  გადაცემათა  კოლოფის  მქონე  სატრანსპორტო  საშუალების

ხანგრძლივმა  დამუხრუჭებამ  გამორთული  გადაბმულობით  შეიძლება  გამოიწვიოს  სამუხრუჭო  სისტემის

გადახურება და დამუხრუჭების ეფექტურობის შენცირება.



თემა 19:

გაჩერება, დგომა



ВОПРОС 402 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fhys7`f8> f[sw fkf bfh,je f0s9f=s fvfimsyfkf fuskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ვ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  დგომა,  დაუსახლებელ  პუნქტში  2.1,  5.1  და  5.3  საგზაო  ნიშნებით

აღნიშნულ  გზის  სავალ  ნაწილზე,  აგრეთვე  დასახლებულ  პუნქტში  გზის  სავალ  ნაწილზე,  სადაც  მოძრაობა

დაშვებულია 80 კმ/სთზე მეტი სიჩქარით, გარდა სპეციალურად აღნიშნული ადგილებისა.



ВОПРОС 403 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fgfccf;bhw`f hf6`shn`fhtb hsk,ffufhtb lf=svpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` ffyuskfhf fqfc6`f tbkfpsvujlf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfcb fblfhfn` vfimsytb

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერებ  გზის  სავალ  ნაწილზე  ქვეითთა  და  ველოსიპედისტთა

გადასასვლელებზე  და  მათ  წინ  5  მეტრზე  ახლოს.  ამავე  კანონის  41ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად  გზაზე,

სადაც  5.11,  5.13.1,  5.13.2  და  5.14  საგზაო  ნიშნებით  აღნიშნული  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებების

მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლია, აკრძალულია ამ ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა

და  გაჩერება.  თუ  ეს  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან  მონიშვნის  წყვეტილი  ხაზითაა  გამოყოფილი,

მოხვევისას  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებები  ამ  ზოლზე  უნდა  გადაჯგუფდნენ.  ნებადართულია  აგრეთვე  ამ

ზოლის ასეთ ადგილებში შესვლა  გზაზე გასვლისას და  მგზავრთა  ჩასხდომაგადმოსხდომისას სავალი ნაწილის

მარჯვენა  კიდესთან,  თუ  ეს  არ  დააბრკოლებს  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობას.  ამავე

კანონის  პირველი  დანართის  5.14  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.14  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებისათვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლი“    გზა,  რომელზედაც  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა  საერთო  ნაკადის

თანმხვედრი მიმართულებით. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება იმ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას. გზის

მარჯვენა მხარეს დადგმული ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე.



ВОПРОС 404 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fb=rffuf bf[ms7fv fimf7feff h[scsh0f f9[mf fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyuskfpfh> fdfhf

b7je fw`f]`f=s tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f fb0fqhf yfhsuofhjeg:

Fkfchf v9cf[r`f> bp,fypfh> fimf7fef8

bffyuskfp fvfimsyf f9[mfkf fbfchf fpby

bvfv> ffbu`f lf-f vfimsyfr is7fv fu`hf

buffyof

Bffyuskfp fvfhihenn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf f9[mf fimf7fef8 lis7fv fu`hf

yshufkfr ffvsim0f[m

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  თუ

არარეგულირებული  ქვეითთა  გადასასვლელის  წინ  გაჩერდა  ან  მოძრაობა  შეანელა  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებამ,  მეზობელ  ზოლებზე  მოძრავ  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებათა  მძღოლებმა

მოძრაობა  უნდა  განაგრძონ  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დარწმუნდებიან,  რომ  გაჩერებული  სამარშუტო

სატრანსპორტო საშუალების წინ არ არის ქვეითი.



ВОПРОС 405 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fgfccf;bhw`f hf6`shn`fhf fvpspkf f[sw fkf bfh,je f0s9f=s ffyuskfhf

fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  41ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად  გზაზე,  სადაც  5.11,

5.13.1,  5.13.2  და  5.14  საგზაო  ნიშნებით  აღნიშნული  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებების

მოძრაობისათვის განკუთვნილი ზოლია, აკრძალულია ამ ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა

და  გაჩერება.  თუ  ეს  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან  მონიშვნის  წყვეტილი  ხაზითაა  გამოყოფილი,

მოხვევისას  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებები  ამ  ზოლზე  უნდა  გადაჯგუფდნენ.  ნებადართულია  აგრეთვე  ამ

ზოლის ასეთ ადგილებში შესვლა  გზაზე გასვლისას და  მგზავრთა  ჩასხდომაგადმოსხდომისას სავალი ნაწილის

მარჯვენა  კიდესთან,  თუ  ეს  არ  დააბრკოლებს  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობას.  ამავე

კანონის  პირველი  დანართის  5.14  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.14  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებისათვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლი“    გზა,  რომელზედაც  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებამოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა  საერთო  ნაკადის

თანმხვედრი მიმართულებით. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება იმ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას. გზის

მარჯვენა მხარეს დადგმული ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე.



ВОПРОС 406 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvjnjwbrk fhys7`f8 ffyuskfhf fpby bvjeg:

F f0s9f=s D f0s9f=s

C f0s9f=s Db Cb f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალება, რომელიც ჩერდება ან დგას  სავალ ნაწილზე,  უნდა  იმყოფებოდეს სავალი ნაწილის კიდესთან რაც

შეიძლება ახლოს. ამავე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებების დგომა ნებადართულია

ერთ  რიგად,  სავალი  ნაწილის  კიდის  პარალელურად,  გარდა  იმ  ადგილისა,  რომელიც  სატრანსპორტო

საშუალების  სხვაგვარად  დაყენების  პირობებს  ქმნის.  დასაშვებია  გვერდითი  მისაბმელის  გარეშე  ორთვლიანი

სატრანსპორტო საშუალებების ორ რიგად დაყენება.



ВОПРОС 407 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fvjnjwbrk fhys7`f8 ffyuskfhf fpby bvjeg:

F f0s9f=s D f0s9f=s

C f0s9f=s Db Cb f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალება, რომელიც ჩერდება ან დგას  სავალ ნაწილზე,  უნდა  იმყოფებოდეს სავალი ნაწილის კიდესთან რაც

შეიძლება ახლოს. ამავე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებების დგომა ნებადართულია

ერთ  რიგად,  სავალი  ნაწილის  კიდის  პარალელურად,  გარდა  იმ  ადგილისა,  რომელიც  სატრანსპორტო

საშუალების  სხვაგვარად  დაყენების  პირობებს  ქმნის.  დასაშვებია  გვერდითი  მისაბმელის  გარეშე  ორთვლიანი

სატრანსპორტო საშუალებების ორ რიგად დაყენება.



ВОПРОС 408 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Pys bir`fr`je fvfimsyf kfc> fyt8c> fr`shzs;m pvfv fvjnjwbrk> yfc - fr`shzs;m pvje fvjnjwbrk

buskfpfh> eh0 h7syn` hef bfh,fy fhuskfhf fqfc tbkfufys blshuskfp?

Bir`fr`je fvfimsyf kfc Fr`shzs;m pvfv fvjnjwbrk

Fr`shzs;m pvje fvjnjwbrk Fnhfycgjhnn` [fh[`fufrums fqfc

tbkfyfvutbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალება, რომელიც ჩერდება ან დგას  სავალ ნაწილზე,  უნდა  იმყოფებოდეს სავალი ნაწილის კიდესთან რაც

შეიძლება ახლოს. ამავე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, სატრანსპორტო საშუალებების დგომა ნებადართულია

ერთ  რიგად,  სავალი  ნაწილის  კიდის  პარალელურად,  გარდა  იმ  ადგილისა,  რომელიც  სატრანსპორტო

საშუალების  სხვაგვარად  დაყენების  პირობებს  ქმნის.  დასაშვებია  გვერდითი  მისაბმელის  გარეშე  ორთვლიანი

სატრანსპორტო საშუალებების ორ რიგად დაყენება.



ВОПРОС 409 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8> fgfccf;bhw`f hf6`shn`fhf fvpspkf f[sw fkf bfpu`f0je f0s9f=s ffyuskfhf

fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  ნებისმიერ  ადგილზე,  სადაც  მას  შეუძლია  შექმნას

საფრთხე, მათ შორის, ესტაკადაზე, ხიდსა და გზაგამტარზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აღნიშნულ ადგილებში

ორზე მეტი თანმხვედრი მიმართულების მოძრაობის ზოლია.



ВОПРОС 410 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

F[sw fkf bfh,je f0s9f=s bffyuskfh> f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f tbkfpujlf?

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 vfwfhf.

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  ნებისმიერ  ადგილზე,  სადაც  მას  შეუძლია  შექმნას

საფრთხე, მათ შორის, ესტაკადაზე, ხიდსა და გზაგამტარზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა აღნიშნულ ადგილებში

ორზე მეტი თანმხვედრი მიმართულების მოძრაობის ზოლია.



ВОПРОС 411 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fcf[mf=s bfh,je f0s9f=s ffyuskfhf ffy f,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f tbkfpujlf?

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

Fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.ა“  და  „ა.გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  გზის  სავალ  ნაწილზე:  ა.ა)  ქვეითთა  და

ველოსიპედისტთა  გადასასვლელებზე  და  მათ  წინ  5  მეტრზე  ახლოს;  ა.გ)  სავალი  ნაწილების  გადაკვეთაზე,

აგრეთვე  მათი  გადაკვეთის  ნაპირებიდან  5  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  გაჩერება  ხდება  იმ

გვერდითი გასასვლელების მოპირდაპირე სამმხრივ გადაკვეთებზე (გზაჯვარედინებზე), რომლებზედაც მონიშვნის

უწყვეტი ხაზი ან გამყოფი ზოლია.



ВОПРОС 412 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fhys7`f8> bfpu`f0je f0s9f=s fblfhfn` vfimsyf fhuskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მას შეუძლია შექმნას საფრთხე,

მათ  შორის,  ესტაკადის,  ხიდისა  და  გზაგამტარის  ქვეშ,  აგრეთვე  გვირაბში,  გარდა  ამისათვის  სპეციალურად

გამოყოფილი ადგილებისა.



ВОПРОС 413 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw fkf bfh,je f0s9f=s fhuskfh0f=s fvfimsyf bhuskfh> fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujbn Tbktbufojv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მას შეუძლია შექმნას საფრთხე,

მათ  შორის,  ესტაკადის,  ხიდისა  და  გზაგამტარის  ქვეშ,  აგრეთვე  გვირაბში,  გარდა  ამისათვის  სპეციალურად

გამოყოფილი ადგილებისა.



ВОПРОС 414 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

F,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syn` fhuskfhf fqfc fbkfufhfkf bhuskjeg:

Fvjnjwbrk vfwfhf Fvfimsyf kfc vfwfhf

F8-nhfycgjhnn` [fh[`fufr Fnhfycgjhnn` [fh[fufrums fqfc tbkfyfujv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.გ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება: ა.გ) სავალი ნაწილების გადაკვეთაზე, აგრეთვე

მათი გადაკვეთის  ნაპირებიდან 5  მეტრზე ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა, როცა  გაჩერება  ხდება  იმ  გვერდითი

გასასვლელების  მოპირდაპირე  სამმხრივ  გადაკვეთებზე  (გზაჯვარედინებზე),  რომლებზედაც  მონიშვნის  უწყვეტი

ხაზი ან გამყოფი ზოლია; გ) გაჩერების ამკრძალავი საგზაო ნიშნის ან/და საგზაო მონიშვნის მოქმედების ზონაში.

ამავე კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშანები) 3.28 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.28

„დგომა  აკრძალულია”    კრძალავს  სატრანსპორტო  საშუალების  დგომას.  ამავე  თავის  შენიშვნის  „ე“  და  „ი“

ქვეპუნქტების თანახმად: ე) 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30 ნიშნების მოქმედება ვრცელდება სათანადო ნიშნის

შემდეგ, ნიშნის დადგმის ადგილიდან უახლოეს გზაჯვარედინამდე, ხოლო დასახლებულ პუნქტში გზაჯვარედინის

არარსებობისას  –  დასახლებული  პუნქტის  ბოლომდე;  ი)  3.10,  3.27–3.30  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება

მხოლოდ გზის იმ მხარეს, რომელზედაც ისინია დადგმული.



ВОПРОС 415 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 416 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhuskfh0f=s buskjeg ]`f b9[mfojeg:

Fb0fqhf 5 vbye0r bhtb]fys [s6`rskf

bffyrskfpfh> eb fgfccf;bhw`f

hf6`shn`fhtb hsk,ffufhtb> vf fblfhf

f6`qfhtb f6`[htb bhsl]`fkfvpfh

Fb0fqhf [s6`rskf> 5 vbye0 h7syof

bffyrskfpfh

Fb0fqhf ffyrskfpfh fnt[ybrfn`

feflf8hf6`f bhs[7mfys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე5  მუხლის  მე20  პუნქტის  თანახმად  დგომა  არის

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის გამიზნულად შეწყვეტა 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის

მგზავრთა ჩასხდომაგადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვაგადმოტვირთვისათვის.

Fv8fcsh0f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf 7fkjv:

Fv8f bfkcys bwj fnhfvdfb fb[fv8tb vf eh0

bhpffbu`fys fvfimsyf ffyrskfhf fnhfvdfb

vf fl`s/,f fb0fqhf bf9sh[fufpfh

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf bf[7mfys

fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fk[`skfw`f

fkfifh,fuf fhlshuf6`f vf fv8fn` lshuf6`f

bf[mshsv,j f0s96`f vfwfhf h=s.

Fimims]`f tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f htb0fqhfps bfp9[mfu`f0je>

bfimfi`fkje fv8fn` lshufkf bfpu`f0je>

bfwqfys b7je fb0fqhfn` w`f]`f=s

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  გზის  სავალ  ნაწილზე,  გზაზე  გამავალი  ტრამვაის  და

რკინიგზის ლიანდაგებზე ან  მათ ახლოს, თუ ამას შეუძლია  გააძნელოს ტრამვაის ან  მატარებლების მოძრაობა.

ამავე  პუნქტის  „ბ.ე“  და  „ბ.ვ“  ქვეპუნქტების  თანახმად  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება

ნებისმიერ ადგილზე, სადაც მას შეუძლია შექმნას საფრთხე, მათ შორის: ბ.ე) იმ ადგილზე, სადაც იგი სხვა საგზაო

მოძრაობის  მონაწილეებს  უფარავს  შუქნიშნის  ფერად  მაშუქ  სიგნალებს  ან  საგზაო  ნიშნებს;  ბ.ვ)  ნელმავალი

სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის  განკუთვნილ,  შესაბამის  საგზაო ნიშნით  აღნიშნულ დამატებით

მოძრაობის ზოლზე.



ВОПРОС 417 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fw]f=s fgfccf;bhw`f hf6`shn`fhf fvpspkf fvfimsyf kfc f[sw f[sh[fh0fkf im0f[mkf bwjpfh>

fvjnjwbrk f[sw f[sh[fh0fkf lq`befpfh> bfh,je f0fuskfpffimf=s f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbkfpujlf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 Fvfimsyf fhys7`f8

Fo`ums F8-nhfycgjhnn` [fh[`fufr hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მობრუნება  ხიდზე,  გზაგამტარზე,  ესტაკადაზე  და  მათ  ქვეშ.  ამავე

მუხლის  მე16  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი,  რომელიც  მობრუნებას  ან  უკუსვლით  მოძრაობას  აპირებს,  უნდა

დარწმუნდეს, რომ მას შეუძლია ისე შეასრულოს ეს მანევრი, რომ საფრთხე არ შეუქმნას და ხელი არ შეუშალოს

სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს.  აუცილებლობის  შემთხვევაში  მიზანშეწონილია  სხვა  პირის  დახმარება.

აკრძალულია  უკუსვლით  მოძრაობა  გზაჯვარედინზე,  ავტომაგისტრალზე  და  ამ  მუხლის  მე15  პუნქტით

განსაზღვრულ ადგილებში.



ВОПРОС 418 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 419 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Feff f[mysv[j f0s9f=s 2.1 fv8fn` lshufkf («Fv8f [flf») bfpu`f0je fv8fcsh0f=s fnhfycgjhnn`
[fh[`fuf fhuskfhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjbn> f[f ufyrkfn`b f[sh[fh0fkf

fb0fqhfps 8-w`f]`fr tbqsvr`f bf[ms7je

fv8f=s

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ვ“  ქვეპუნქტების  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების დგომა, დაუსახლებელ  პუნქტში 2.1, 5.1 და 5.3  საგზაო  ნიშნებით

აღნიშნულ  გზის  სავალ  ნაწილზე,  აგრეთვე  დასახლებულ  პუნქტში  გზის  სავალ  ნაწილზე,  სადაც  მოძრაობა

დაშვებულია 80 კმ/სთზე მეტი სიჩქარით, გარდა სპეციალურად აღნიშნული ადგილებისა.

Fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf 7fkjv fv8fcsh0f bi`fh0je fws9q`f[tb> fv8f fyjehskfn`

ghjabkm bku`su`e f9q`fhc0tb bhpffbu`fys> [sh[fh0fr fkfums> fv8f fkf9i,fhf bf[ms7je:

1%% vtnhfr tbqys 1%% vtnhfr tb]fys> f[f 15% vtnhfr tbqys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  გზის  სავალ  ნაწილზე  სახიფათო  მოსახვევისა  და  გზის

გრძივი  პროფილის  ამობურცული  გადატეხვის  ახლოს,  სადაც  გზის  ხილვადობა  თუნდაც  ერთი  მიმართულებით

100 მეტრზე ნაკლებია.
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Bfpu`f0je ffyuskfh0f=s buskje fnhfvdfb fo`ums lf6`svn`jpfh> fo`ums lksv,ffefpfh> fvfimsyf kfc

fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა, რომელიც

მოძრაობის  მიმართულების  შესაბამისი  მხრიდან  სათანადო  წესით  მონიშნულ  გაჩერებაზე  მყოფი  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებისთვის  გვერდის  ავლას  აპირებს,  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  და,  აუცილებლობის

შემთხვევაში, გაჩერდეს, რათა უზრუნველყოს მგზავრების საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უსაფრთხო ჩასხდომის

ან იქიდან გადმოსხდომის შესაძლებლობა.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fv8tb[scsh0f=s fh/mfhf[m lq`bbh bu`s b0jeg> eb fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f

tbktbujv:

Fdnj,ec lf9scys> fh/mhf[mn`b fw`f]`f

fi7f lbfcys> effyn` fh/mfhf[m lq`bbh

Fdnj,ec lf9scys> f8,fn`b fw`f]`f7syn`

fh/mfhf[m lq`bbh

Fdnj,ec bje;m0ys> fh/mhf[mn`b fw`f]`f

fi7f lbfcys> effyn` fh/mfhf[m lq`bbh

Fdnj,ec bje;m0ys> f8,fn`b fw`f]`f7syn`

fh/mfhf[m lq`bbh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 32ე  მუხლის მე7  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,  სხვა

გზაზე გასასვლელად ან გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე შესასვლელად მარჯვნივ ან მარცხნივ მოხვევის წინ, ისე,

რომ  არ  დაარღვიოს  ამ  კანონის  მე20  მუხლის  მე2  პუნქტითა  და  ამ  მუხლის  პირველი  და  მე2  პუნქტებით

დადგენილი მოთხოვნები, თუ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი აპირებს გზიდან გასვლას მარჯვენა მხრიდან,

სატრანსპორტო  საშუალებამ  უნდა  იმოძრაოს  რაც  შეიძლება  ახლოს  სავალი  ნაწილის  მარჯვენა  კიდესთან  და

შემდეგ  შეასრულოს  შეძლებისდაგვარად  მოკლე  მანევრი;  ამავე  კანონის  მეორე  დანართის  პირველი  თავის

(ჰორიზონტალური  მონიშვნა)  1.23  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  მონიშვნა  1.23  აღნიშნავს  სპეციალურ  ზოლს,

რომელიც  განკუთვნილია  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობისათვის.  ამავე  კანონის  41ე

მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე,  სადაც  5.11,  5.13.1,  5.13.2  და  5.14  საგზაო  ნიშნებით  აღნიშნული

სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  ზოლია,  აკრძალულია  ამ  ზოლზე

სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებათა  მოძრაობა  და  გაჩერება.  თუ  ეს  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან

მონიშვნის  წყვეტილი  ხაზითაა  გამოყოფილი,  მოხვევისას  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებები  ამ  ზოლზე  უნდა

გადაჯგუფდნენ.  ნებადართულია  აგრეთვე  ამ  ზოლის  ასეთ  ადგილებში  შესვლა  გზაზე  გასვლისას და  მგზავრთა

ჩასხდომაგადმოსხდომისას  სავალი  ნაწილის  მარჯვენა  კიდესთან,  თუ  ეს  არ  დააბრკოლებს  სამარშრუტო

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fy[fh0fn` geyrn f=s> fcf[mf=s bfpu`f0je f0s9f=s fgfccf;bhw`f

hf6`shn`fhf fvpspkf ffyuskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.11  პუნქტის  თანახმად  5.11  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის

განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლის  მქონე  გზა“    აღნიშნავს  გზას,  რომელზედაც  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალება  მოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა  საერთო  ნაკადის

საპირისპირო მიმართულებით. ამავე  კანონის 41ე  მუხლის  მე3  პუნქტის თანახმად,  გზაზე,  სადაც 5.11, 5.13.1,

5.13.2  და  5.14  საგზაო  ნიშნებით  აღნიშნული  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობისათვის

განკუთვნილი ზოლია, აკრძალულია ამ ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებათა მოძრაობა და გაჩერება. თუ

ეს  ზოლი  დანარჩენი  სავალი  ნაწილისგან  მონიშვნის  წყვეტილი  ხაზითაა  გამოყოფილი,  მოხვევისას  სხვა

სატრანსპორტო  საშუალებები  ამ  ზოლზე  უნდა  გადაჯგუფდნენ.  ნებადართულია  აგრეთვე  ამ  ზოლის  ასეთ

ადგილებში  შესვლა  გზაზე  გასვლისას  და  მგზავრთა  ჩასხდომაგადმოსხდომისას  სავალი  ნაწილის  მარჯვენა

კიდესთან, თუ ეს არ დააბრკოლებს სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობას.
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Fv8fn` fvfi`sh ffy vf fi`fh0f b7fpfh> fhys7`f8> zslfkf ffyuskfhfps bfpu`f0je f0s9 f[ms7fv>

fv8fn` lshufkf bfpu`f0je f]f9rskq`f=s fvfimsyf ffyrskfhf vf fhuskfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  42ე  მუხლის  „გ“  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნით

აღნიშნულ გვირაბებში  მოქმედებს შემდეგი წესები    მძღოლს შეუძლია  გააჩეროს  ან დააყენოს  სატრანსპორტო

საშუალება  მხოლოდ  საავარიო  სიტუაციის  ან  საფრთხის  შემთხვევაში.  ამასთანავე,  მან  უნდა  გამოიყენოს

სპეციალურად მონიშნული ადგილი, თუ ამის შესაძლებლობა არსებობს.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fv8fn` lshufkf bfpu`f0je f]f9rskq`f=s rshffv0fkf bffyuskfpfh> fec pef

fhys7`fufkf buskfpfh 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  42ე  მუხლის  „დ“  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშნით

აღნიშნულ გვირაბებში მოქმედებს შემდეგი წესები  ხანგრძლივი გაჩერების შემთხვევაში მძღოლმა ძრავი უნდა

გამორთოს.
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Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf vf fnfrcb fps bfkrffe ffyuskfhf f0s96`f h=s> eb tb9i f0s96`f

b7fvpfh – fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf vf fnfrcb ffyuskfh0f fh,fuf=s> eb fvfhihenn`
fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf bf9sh[fufpfh> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf 7fkjv:

1% vtnhfr hfwrsc bffbu`fys 15 vtnhfr hfwrsc bffbu`fys

15 vtnhfr bhtbqsvr`f bhs,;mfpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ზ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  ნებისმიერ  ადგილზე,  სადაც  მას  შეუძლია  შექმნას

საფრთხე,  მათ  შორის  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალების  ან  ტაქსის  კონსტრუქციულად  გამოყოფილი

გაჩერების ადგილებიდან, ხოლო მათი არარსებობის შემთხვევაში – სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების ან

ტაქსის  გაჩერების  მაჩვენებლიდან  15  მეტრზე  ახლოს,  თუ  ეს  აბრკოლებს  აღნიშნული  სატრანსპორტო

საშუალებების მოძრაობას.

Ffyuskfhfps zslfkf bfkrffe f0s9 f[ms7fv ftcnfrflf6`tb> fw]f6`tb> fv8fyufuf6`tb hsqf7f

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyuskfhf 7fkjvf?

B7fkjv> ppby b7je fvfrcbvfkn` vfccf 3>5

njyyf tb]fe fnhfycgjhnn` [fh[`fuf vfwfhf

ffyrskfhf

B7fkjv

B7fkjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ბ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაჩერება  ნებისმიერ  ადგილზე,  სადაც  მას  შეუძლია  შექმნას

საფრთხე,  მათ  შორის  ესტაკადის,  ხიდისა  და  გზაგამტარის  ქვეშ,  აგრეთვე  გვირაბში,  გარდა  ამისათვის

სპეციალურად გამოყოფილი ადგილებისა.
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«Ffyuskfhf» feg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf bfpso,fys

f7`sqhf fnhfycgjhnn` tbim0fuskf=s

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf bfpso,fys

f7`sqhf fnhfycgjhnn` fb0fqhf tb=sprffef

fnt[ybrfn` [fh[`fuf6`f vf fb=rff8

hs]`hfkf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf bfpso,fys

f7`sqhf 5 vbye0r hskf vf tb]fe ffv0fkf>

eb b[sv9flfpfh fgfcf;bhw`f hf6`n`fhtb

hsk,ffhtb vf fblfhf f6`qfhtb f6`[htb hps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  გაჩერება  −
სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახული შეწყვეტა 5 წუთამდე, ან უფრო მეტი ხნით, თუ ეს

აუცილებელია  მგზავრთა  ჩასხდომაგადმოსხდომისათვის  ან  სატრანსპორტო  საშუალების  დატვირთვა

გადმოტვირთვისათვის. გაჩერებად არ ითვლება სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის წინასწარგანზრახული

შეწყვეტა  სატრანსპორტო  ნაკადში,  საგზაო  მოძრაობის  ორგანიზების  ტექნიკური  საშუალებების  ან

მარეგულირებლის მოთხოვნათა გამო.

«Fuskfhf» bffyfujbn:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf [s6`rskf

ffyrskfhf 5 vbye0r hskf vf tb]fe ffv0fkf>

eb b[sv9flfpfh fgfccf;bhw`f hf6`n`fhtb

hsk,ffhtb vf fblfhf f6`qfhtb f6`[htb hps

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf [s6`rskf ffyrskfhf

5 vbye0r hskf vf tb]fe ffv0fkf> eb

fgfccf;bhw`f hf6`n`fhtb hsk,ffhtb vf

fblfhf f6`qfhtb f6`[htb bhsl]`fkfvpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  მე20  პუნქტის  თანახმად,  დგომა  

სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის გამიზნულად შეწყვეტა 5 წუთზე მეტი ხნით, თუ ეს აუცილებელი არ არის

მგზავრთა ჩასხდომაგადმოსხდომისათვის ან სატრანსპორტო საშუალების დატვირთვაგადმოტვირთვისათვის.



ВОПРОС 429 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 430 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fv8fcsh0f fhvfhf[mn`b fufyf=s buskfpfh 7fkjvf?

B7fkjbn> feff bf[mysv[j f0s9f=s vfwfhf B7fkjbn> fy[fh0f0s9 f=s> f[sh[fh0f

ws9[mfofps fb0fqhfn` w`f]`fr bf[ms7je>

fu`0fys fnhfvdfb fhtkmc6`f pvfv fv8f=s

B7fkjbn> bptb9ihfpffkfr fv8f=s> eb

fu`0fys fnhfvdfb fhtkmc6`f s7fvpfh

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალება, რომელიც ჩერდება ან დგას სავალ ნაწილზე, უნდა იმყოფებოდეს სავალი ნაწილის

კიდესთან რაც შეიძლება ახლოს. მძღოლს შეუძლია გაჩერდეს ან დააყენოს სატრანსპორტო საშუალება სავალ

ნაწილზე, მარჯვენა მხარეს. სატრანსპორტო საშუალების გაჩერება და დგომა სავალი ნაწილის მარცხენა მხარეს

ნებადართულია  დასახლებულ  პუნქტში  იმ  გზაზე,  სადაც  თითოეული  მიმართულებისათვის  ერთი  სამოძრაო

ზოლია შუაში ტრამვაის ლიანდაგების გარეშე.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf buskfpfh 7fkjbn:

Ffyuskfhf b6`b0spsvn`ef fv8fn` lshuf fvx

bf[mfvje f0s9f=s

Fv8f fv8fcsh0f=s> fb[fv8f f[scsh0f 5%

vtnhfr hfwrsc bf]f bfpffbu`fys

Fu`fhf7syn` fvfimsyf f0sqsh0f7ys F,hb f,bkt0m f=s tb6`s9[mfoje f0s96`f

ptums h=s b6`b0sveg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  „ა“,  „ბ“,  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, აკრძალულია სატრანსპორტო საშუალებების დგომა: ა) იმ ადგილას, სადაც გაჩერება აკრძალულია;

ბ)  გზის  სავალ  ნაწილზე  რკინიგზის  გადასასვლელთან  50  მეტრზე  ახლოს;  დ)  ეზოდან  ავტომობილის

გამოსასვლელთან.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfi`shn` fkfifhn` fhlshuf b[s bfbh[`fhjeg:

B7fkfh pskij fi`fh0f bfprys fv8fn`

fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f fu`-fyqfhf

hs0fhfps

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f

h=f9[mf f9s;`fhf fbehfps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  52ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  საავარიო

შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეთა

გაფრთხილებისათვის.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fvfi`shn` fkfifhn` fhlshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) f=frhf

befkeg:

Ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s9f=s 9cs[`f

bvfvr`f lffyuskfpfh

Fv8tb[scsh0f y0sq> lfysq`bef

Fkfchf le fkf fimf7feff h[scsh0f

lf[scefpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 52ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  გამოიყენება  მოსალოდნელი  საფრთხის  შესახებ  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეთა  გაფრთხილებისათვის.  საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  უნდა  ჩაირთოს:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით

გაჩერების დროს, სადაც გაჩერება აკრძალულია.
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Fhys7`f8> ffyuskfhf bf[ms7fvkj f0s96`f h=s ef]f 9cs[`f bvfvr`f lffyuskfpfh> eb fvfi`shn`

ffyuskfhf fhlshuf (vf eb tb9ie lf-f lshufr) b[9vsh7mfr`f b6`bhuskfhjeg:

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf f=frhf

ffvsim0f[m

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

Fvfi`shn` fhlshuf f=frhf ffvsim0f[m>

bfhf e,fc> eb tb9i fhlshuf b7fvpfh vf

b9[fc0fpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  52ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

საავარიო შუქსიგნალიზაციის ჩართვის შემდეგ, აგრეთვე თუ ასეთი სიგნალიზაცია არ არსებობს ან მწყობრიდანაა

გამოსული,  მძღოლმა  დაუყოვნებლივ  უნდა  დადგას  „საავარიო  გაჩერების  ნიშანი“,  ხოლო  არასაკმარისი

ხილვადობის  პირობებში −  მოციმციმე  წითელი  ფარანი:  ბ)  იმ  ადგილას  იძულებით  გაჩერების  დროს,  სადაც

გაჩერება  აკრძალულია,  და  იქ,  სადაც,  ხილვადობის  პირობების  გათვალისწინებით,  სხვა  მძღოლები  ვერ

შეძლებენ სატრანსპორტო საშუალების დროულად შემჩნევას.
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F[`sz6`f bv8fyspuj fdnj,ec fhys7`f8> fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=fvrr`f lffyuskfh> f,fh0

f0s96`f h7syn` hef bfh,fy fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f bf[mtbktbuj?

F f0s9 f=s vfwfhf D f0s9 f=s vfwfhf

Fb Db f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  26ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  ბავშვთა  ჯგუფის

გადამყვან  ავტობუსზე  დამაგრებული  უნდა  იყოს  საცნობი  ნიშანი  „ბავშვების  გადაყვანა“.  ავტობუსის  გაჩერების

შემთხვევაში მძღოლმა უნდა ჩართოს საავარიო შუქსიგნალიზაცია. ბავშვების თანმხლები სრულწლოვანი პირები

ვალდებული  არიან,  უზრუნველყონ  ბავშვების  ავტობუსში  ჩასხდომა  და  ავტობუსიდან  გადმოსხდომა,  აგრეთვე

ბავშვების მიერ გზის სავალი ნაწილის უსაფრთხო გადაკვეთა.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 ffyuskfhf fpby bvjeg:

F f0s9f=s D f0s9f=s

Fb Db f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.27

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”    კრძალავს  სატრანსპორტო  საშუალების,

როგორც  გაჩერებას,  ასევე  დგომას.  ამავე  თავის  შენიშვნის  „ზ.დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  3.27–3.30  ნიშნების

მოქმედების ზონა მცირდება, მათი მოქმედების ზონის ბოლოში 8.2.3 დაფიანი განმეორებითი 3.27–3.30 ნიშნების

დადგმით ან 8.2.2 დაფის გამოყენებით, ან 7.4 „დგომის ადგილი“ ნიშნის 8.2.1 დაფით დადგმით.



ВОПРОС 436 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8> fgfccf;bhw`f hf6`shn`fhf fvpspkf f[sw fkf bfpu`f0je f0s9f=s ffyuskfhf

fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.4  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.4  მთლიანი  ყვითელი  ხაზი  აღნიშნავს  ადგილს,  სადაც

აკრძალულია  გაჩერება;  გამოი¬ყენება  დამოუკიდებლად  ან  3.27  ნიშანთან  ერთად;  იხაზება  სავალი  ნაწილის

ნაპირთან ან ბორდიურზე ზემოდან.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8 ffyuskfhf fpby bvjeg:

F f0s9 vfwfhf=s. D f0s9 vfwfhf=s.

Fb Db f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.4  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.4  მთლიანი  ყვითელი  ხაზი  აღნიშნავს  ადგილს,  სადაც

აკრძალულია  გაჩერება;  გამოი¬ყენება  დამოუკიდებლად  ან  3.27  ნიშანთან  ერთად;  იხაზება  სავალი  ნაწილის

ნაპირთან ან  ბორდიურზე  ზემოდან. ამავე  კანონის  პირველი დანართის  მე3 თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები) 3.27

პუნქტის  და  ამავე  თავის  შენიშვნის  „თ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”  

კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების, როგორც გაჩერებას, ასევე დგომას. 3.27  ნიშნის  გამოყენება  შეიძლება

1.4  მონიშვნასთან,  ხოლო  3.28  ნიშნისა  –  1.10  მონიშვნასთან  ერთად.  ამასთანავე,  ნიშნების  მოქმედების  ზონა

მონიშვნის ხაზის სიგრძით განისაზღვრება.



ВОПРОС 438 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 ffyuskfhf fpby bvjeg:

F f0s9 vfwfhf=s D f0s9 vfwfhf=s

Fb Db f0s96`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  37ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა.ა“  და  „ა.გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერება  გზის  სავალ  ნაწილზე:  ა.ა)  ქვეითთა  და

ველოსიპედისტთა  გადასასვლელებზე  და  მათ  წინ  5  მეტრზე  ახლოს;  ა.გ)  სავალი  ნაწილების  გადაკვეთაზე,

აგრეთვე  მათი  გადაკვეთის  ნაპირებიდან  5  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  გაჩერება  ხდება  იმ

გვერდითი გასასვლელების მოპირდაპირე სამმხრივ გადაკვეთებზე (გზაჯვარედინებზე), რომლებზედაც მონიშვნის

უწყვეტი ხაზი ან გამყოფი ზოლია.



თემა 20:

გზაჯვარედინის გავლა



ВОПРОС 439 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf

ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fvjnjwbrk fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის 2.3 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი

2.3 „დაუთმე გზა”  გზა, რომელზე მოძრავი მძღოლიც ვალდებულია გზა დაუთმოს გადა¬სა¬კვეთ გზაზე მოძრავ

მძღოლს.  ამავე  კანონის  მე2  დანართის  1.13  პუნქტის  თანახმად  ჰორიზონტალური  საგზაო  მონიშვნა  1.13.

აღნიშნავს  ადგილს,  სადაც  მძღოლი  აუცილებლობის  შემთხვევაში  უნდა  გაჩერდეს  და  გზა  უნდა  დაუთმოს

გადამკვეთ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 440 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fimf7fef8

fv8f b0fhf ps[`0flf?

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fvjnjwbrk fhys7`f8 pfq`s Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hs[9fums

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ბ) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  არ  რეგულირდება  არც  საგზაო  შუქნიშნით,  არც  მარეგულირებლის  მეშვეობით,

მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ

შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდნეს და

გაატაროს ქვეითები.
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1 2

3

F[sq f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8tb[scsh0f bfyfkcef tbim0fhuskfimfc

bhsvfpfhw hs[`0jb?

Pys fnhfvdfb bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
kfc> fqs[`n`fys – fvjnjwbrk

Pys fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fnhfvdfb> fqs[`n`fys – fvjnjwbrk

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c – fnhfvdfb>
fqs[`n`fys – fvfimsyf kfc

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; გ)

თანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთაზე ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა

დაუთმოს  მარჯვნიდან  მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან

სატრანსპორტო საშუალებას აქვს უპირატესობა ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი

მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 442 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf

ps[`0flf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 Fvjnjwbrk fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე12 პუნქტის თანახმად, თუ სატრანსპორტო

საშუალებების  მოძრაობის  ტრაექტორიები  იკვეთება,  ხოლო  გავლის  რიგითობა  განსაზღვრული  არ  არის,

მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მას მარჯვნიდან უახლოვდება.
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3

Fv8tb[scsh0f bfkcys bwj fvfimsyf6`f f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh> tbim0fhuskfimfc bhsvfpfhw

hs[`0jb?

Pys fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fblfhfn` vfimsyf

Pys fblfhfn` vfimsyf bfchjeg> fyt8c –
fvfimsyf kfc> fqs[`n`fys – fvjnjwbrk

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
kfcb fblfhfn` vfimsytb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც.
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Fv8tb[scsh0f bfkcys bwj fvfimsyf6`f f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh> tbim0fhuskfimfc bhsvfpfhw

hs[`0jb?

Pys fvfimsyf 8t;m bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fvfimsyf 7f9im

Pys fvfimsyf 8t;m bfchjeg> fyt8c –
fvfimsyf 7f9im> fqs[`n`fys – fvjnjwbrk

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
8t;m> fqs[`n`fys – fvfimsyf 7f9im

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; დ)

მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  თანაბარ¬მნიშვნელოვან  გზაზე  საპირისპირო  მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე წესით უნდა  იხელმძღვანელონ ურთიერთშორის რელსიანი სატრანსპორტო

საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 445 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` lshuf6`f fcs hs6`pfh> f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f9s;`fhf pvflf?

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  თუ  მძღოლი  ვერ

განსაზღვრავს  გზაზე  საფარის  არსებობას  (სიბნელის,  თოვლის,  ტალახის  გამო  ან  სხვა  მიზეზით)  და  არც

პრიორიტეტის ნიშნებია, ითვლება, რომ ის მეორეხარისხოვან გზაზე იმყოფება. ამავე კანონის 36ე მუხლის მე4

პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 446 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fblfhfn` vfimsytb fvfimsyf kfcb

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; დ)

მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  თანაბარ¬მნიშვნელოვან  გზაზე  საპირისპირო  მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე წესით უნდა  იხელმძღვანელონ ურთიერთშორის რელსიანი სატრანსპორტო

საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 447 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8tb[scsh0f bfkcys bwj fvfimsyf6`f f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh> tbim0fhuskfimfc bhsvfpfhw

hs[`0jb?

Pys fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fblfhfn` vfimsyf

Pys fblfhfn` vfimsyf bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fvfimsyf kfc

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
kfc> fqs[`n`fys – fblfhfn` vfimsyf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტების  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო

საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს მარჯვნიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე

წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ

გზაჯვარედინზე რელსიან სატრანსპორტო საშუალებას უპირატესობა აქვს ურელსო სატრანსპორტო საშუალების

მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 448 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f9s;`fhf

pvflf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fnhfvdfb fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41ე მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, გზაჯვარედინის მიღმა,

სადაც  ტრამვაის  ლიანდაგი  სავალ  ნაწილს  კვეთს,  ტრამვაის  აქვს  უპირატესობა  ურელსო  სატრანსპორტო

საშუალებების მიმართ, გარდა დეპოდან გამოსვლის შემთხვევისა.



ВОПРОС 449 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syn`

f9s;`fhf pvflf?

Fvjnjwbrk vfwfhf Fvfimsyf 8t;m vfwfhf

Fvjnjwbrkb fvfimsyf 8t;mb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „გ“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  ურელსო

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან  მოახლოებულ  სატრანსპორტო

საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების

მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს  უპირატესობა  ურელსო

სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა; დ) მარცხნივ მოხვევისას ან

მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს

თანაბარ¬მნიშვნელოვან გზაზე საპირისპირო მიმართულებიდან პირდაპირ ან მარჯვნივ მოძრავ სატრანსპორტო

საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების

მძღოლებმაც.



ВОПРОС 450 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy fvfimsyf kfc fhys7`f8 fimf7feff fv8f hs0fhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ამ  კანონის  მე20

მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით, გზის სავალ ნაწილზე

შესაბამისი  საგზაო  მონიშვნით,  საგზაო  ნიშნით  ან  შუქნიშნით  აღნიშნული  ქვეითთა  გადასასვლელის

არარსებობისას მძღოლი, რომელიც სხვა გზაზე შესასვლელად მოხვევას ასრულებს, ვალდებულია გზა დაუთმოს

ამ  გზის  სავალ  ნაწილზე  შესულ  ქვეითებს.  მან  უნდა  გამოიჩინოს  განსაკუთრებული  სიფრთხილე  იმ  ქვეითების

მიმართ, რომლებიც გზის სავალ ნაწილზე გადადიან სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაში ჩასასხდომად ან

იქიდან გადმოსხდომის შემდეგ.



ВОПРОС 451 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh tbim0fhuskfimfc bhsvfpfhw hs[`0jb?

Pys fvjgtl bfchjeg> fyt8c – fnhfvdfb>
fqs[`n`fys – fvfimsyf kfc

Pys fnhfvdfb bfchjeg> fyt8c – fvjgtl>
fqs[`n`fys – fvfimsyf kfc

Pys fnhfvdfb bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
kfc> fqs[`n`fys – fvjgtl

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად: ა) არათანაბარმნიშვნელოვანი გზების გადაკვეთაზე მეორეხარისხოვან გზაზე მოძრავი სატრანსპორტო

საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს მთავარი გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას,

მიუხედავად  მისი  შემდგომი  მოძრაობის  მიმართულებისა;  დ)  მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო

სატრა¬ნსპორტო საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს თანაბარ¬მნიშვნელოვან გზაზე საპირისპირო

მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა

იხელმძღვანელონ ურთიერთშორის რელსიანი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 452 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqefpfh> fv8tb[scsh0f f[schf ffy tbim0fhuskfimfc

bhsvfpfhw hs[`0jb?

Pys fvfimsyf bfq`f bfchjeg> fyt8c –
fvfimsyf 7f9im> fqs[`n`fys – fvfkfys7`f

Pys fvfkfys7`f bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
bfq`f> fqs[`n`fys – fvfimsyf ir`fr`f

Pys fvfimsyf 7f9im bfchjeg> fyt8c –
fvfkfys7`f> fqs[`n`fys – fvfimsyf bfq`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე  მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო

საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  თანაბარ¬მნიშვნელოვან  გზაზე  საპირისპირო

მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა

იხელმძღვანელონ ურთიერთშორის რელსიანი სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც. ამავე კანონის 44ე

მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  შესაბამისი  ნიშნით  აღნიშნულ  საცხოვრებელ  ზონებში,

საცხოვრებელი ზონიდან გამოსვლისას საგზაო მოძრაობის მონაწილემ,  გადაკვეთებზე გზა  უნდა დაუთმოს სხვა

საგზაო მოძრაობის მონაწილეს. ამავე კანონის პირველი დანართის მე5 თავის  (განსაკუთრებული მითითებების

ნიშნები)  5.22  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.22  „საცხოვრებელი  ზონის  დასასრული“    მიუთითებს  5.21

ნიშნით  აღნიშნული  საცხოვრებელი  ზონის  დასასრულს.  ნიშანი  იდგმება  საცხოვრებელი  ზონის  ყველა

გამოსასვლელში.
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Fhys7`f8> fv8tb[scsh0f=s lffyuskfh flf 9cs[`f bvfvr`f l7fkfh fkijpfh> eb fkf tb8q`je

f[sh[fh0fkf fb0fqhf lf9sh[fuf[fh> fv8tb[scsh0f fkfkfhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg> fkfifh,fuf flshuf fb0fqhf

fpby byf0jpfh

Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი  არ  უნდა

გავიდეს  გზაჯვარედინზე,  თუ  შექმნილია  ისეთი  ხერგილი,  რომ  იგი,  სავარაუდოდ,  იძულებული  გახდება,

გაჩერდეს გზაჯვარედინზე და ამით დააბრკოლოს განივი მიმართულებით მოძრაობა. ეს წესი მოქმედებს მაშინაც,

თუ შუქნიშნის მაშუქი სიგნალები იძლევა მოძრაობის უფლებას.

F[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f fv8tb[scsh0f bfyfkcef tbim0fhuskfimfc

bhsvfpfhw hs[`0jb> fjgthfnbfn` vfqehf fvfimsyf zslfkfn`b fhlshuf bfq`f bf=frspfh?

Pys fvjnjwbrk bfchjeg> fyt8c – fvfimsyf
kfc> fqs[`n`fys – fjgthfnbdn` vfqehf
fvfimsyf kfc

Pys fvfimsyf kfc bfchjeg> fyt8c –
fvjnjwbrk> fqs[`n`fys – fjgthfnbdn`
vfqehf fvfimsyf

Pys fjgthfnbdn` vfqehf fvfimsyf bfchjeg>

fyt8c – fvfimsyf kfc> fqs[`n`fys –
fvjnjwbrk
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განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 51ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, ოპერატიული ან

სპეციალური  სამსახურის  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლს,  რომელსაც  სატრანსპორტო  საშუალებაზე

ჩართული  აქვს  ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი  და  ასრულებს  სამსახურებრივ  დავალებას,

შეუძლია საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პირობების დაცვით გადაუხვიოს ამ კანონის 25ე,

31ე−41ე და 44ე  მუხლებით, აგრეთვე ამ  კანონის №1 და №2 დანართებით დადგენილ მოთხოვნებს. ლურჯ

მოელვარე სპეციალურ ციმციმა სიგნალთან ერთად დამატებით შეიძლება ჩაირთოს წითელი მოელვარე ციმციმა

სიგნალიც.  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეების  მიმართ  უპირატესობის  მისაღებად  ამ  სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლმა  უნდა  ჩართოს ლურჯი  მოელვარე  სპეციალური  ციმციმა  სიგნალი და  ხმოვანი  სიგნალი.

ამავე  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების  თანახმად  არარეგულირებულ

გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი  გზიდან  მოახლოებულ

სატრანსპორტო  საშუალებას,  მიუხედავად  მისი  შემდგომი  მოძრაობის  მიმართულებისა;  ბ)  თუ  გზაჯვარედინზე

მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა იხელმძღვანელონ

თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  ურელსო

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან  მოახლოებულ  სატრანსპორტო

საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების

მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს  უპირატესობა  ურელსო

სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.

„F“ frfntujhbf bfqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby pvje f[f=s> bfhf e,fc fhys7`fhf
fpby bvjeg:

Frfkbfcrf pvfv fvjnjwbrk vfwfhf Fhys7`fuf fecehfn` 0fofhf 125 cv.³ tb]fv>
fvf6cbvfkn` f/`/`fhf 11 rdn. tb]fv

fvjnjwbrk vfwfhf

Bptb9ihfpffkfr fvjnjwbrk

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  54ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალებები, რომელთა სამართავად სავალდებულოა შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება,

იყოფა შემდეგ კატეგორიებად: ა) „A“ − მოტოციკლი.
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„A1“ frfntujhbf bfqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby pvje f[f=s> bfhf e,fc fpby bvjeg
11 rdn. f7syof fvfrcbvfkn` fvx pvje fvjnjwbrk fhys7`fhf> eb fhys7`fuf f0fofhf:

125 cv³ tb]fpfh 125 cv³ tb]fpfh> f[f 15% cv³ tb]fvpfh

125 cv³ tb]fpfh> f[f 2%% cv³ tb]fvpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 54ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,  „A“,

„B“,  „C“,  „CE“,  „D“  და  „DE“  კატეგორიების ფარგლებში დაწესებული  სატრანსპორტო  საშუალებები,  რომელთა

სამართავად სავალდებულოა შესაბამისი მართვის უფლების მოპოვება, იყოფა შემდეგ ქვეკატეგორიებად: ა) „A1“

− მოტოციკლი, რომლის ძრავას მუშა მოცულობა არ აღემატება 125 სმ3ს, ხოლო მაქსიმალური სიმძლავრე −
11 კვტს (მსუბუქი მოტოციკლი).

„A“ frfntujhbf bfqfyfr`f fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby pvje f[f=s> eb flf bfh,fy
rfntujhbf6`je pnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`fhf bkij?

„A1“ „C1“

„B1“ „D1“

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 56ე მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად,  „A“,  „B“,  „C“ ან

„D“  კატეგორიის  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  უფლების  მქონე  პირს  აგრეთვე  უფლება  აქვს,  მართოს

მინიჭებული  კატეგორიის  ფარგლებში  დაწესებული  „A1“,  „B1“,  „C1“  ან  „D1“  ქვეკატეგორიის  სატრანსპორტო

საშუალებაც.



ВОПРОС 458 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk6`f hskf fb0fqhf 7fkjbn:

Feff bf[mysv[j fgeyrn fv8f6`f h=s Fy[fh0fn` geyrn fu`0f byf[sufys b7je

fv8f6`f h=s

B[s,e fi0f=s vf fdnjlhjv f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  61ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  მოტოციკლით,

სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანითა და სასოფლოსამეურნეო მანქანით სასწავლო სვლა ნებადართულია

მხოლოდ დახურულ მოედანსა და ავტოდრომზე.
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Bfh,je fv8fn` fpu`f0f6`f bfys7je> fv8fcsh0f=s fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf bkijbn:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

C f[sh[fh0fkf Fb> Db> Cb f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.7  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.7  წყვეტილი  ხაზი  მოკლე  შტრიხებითა  და  იმავე  ზომის

შუალედებით  აღნიშნავს მოძრაობის ზოლებს გზაჯვარედინის ფარგლებში. 1.7 ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია

ნებისმიერი მხრიდან.
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Bif[e0je tb9i tb=rffv fimf7feff h[scsh0f f9[mf bffyuskfp fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bf[7mfys

f[scsh0f=s fkf9i,fhf w`umf[fpfh> f[scsh0f bfpffbu`f[j fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

F[scsh0f b6`kfp vf bf[scef fimf7feff

is7fv fu`hf ybufkfr vfwfhf.

F,;msn` fhlshuf f[fh[`fhf ffvsim0f[m

vfwfhf.

F[scsh0f=s f0fuskfpffimf ptb9ihfpffkfr>

fkfchf bv9cf[r`f fb0fqhf yfbuofhjeg

განმარტება:

თუ  არარეგულირებული  ქვეითთა  გადასასვლელის  წინ  გაჩერებული  სატრანსპორტო  საშუალების  გამო,

გადასასვლელზე  ნაწილობრივ  შეზღუდულია  მხედველობა,  გადასავლელთან  მოახლოებულ  მძღოლს

მოძრაობის გაგრძელების უფლება აქვს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც დარწმუნდება,  გადასასვლელზე შესული ან

შემავალი ქვეითის არარსებობაში.



თემა 21:

რკინიგზის გადასასვლელი
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Fb[fv8f f[scsh0f=s> fkfifh,fuf fhlshuf 7f9im flf f,;msn` lshufums bf=freg> eb fkf fb0fqhf

fkf[skfw`f bfwqfys flshhf hjejbn:

F[scsh0f=s fb0fqhf is7fvkj fps F[scsh0f=s fb0fqhf fyfuofhf is7fkj fps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე  შუქნიშნის  წითელ  მოციმციმე  მაშუქ  სიგნალთან  ერთად  შეიძლება  მიეცეს  ხმოვანი  სიგნალი,

რომელიც  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეებს  დამატებით  ამცნობს  რკინიგზის  გადასასვლელზე  მოძრაობის

აკრძალვის შესახებ.

Fb[fv8f f[scsh0f ffyuskfh0fr f=s> f8fofhfr f=s bimf6`shuskje> ufyr f[m p[s h[je>

tbim0fhuskfys bkfw`7`scef 8-hlshufr vf b8t;me hlshufr fvfimsyf fhys7`f8w`f bhfyf]`jbn:

Fb0fqhf fyfuofhf fpby hsvfv Fb0fqhf fyfuofhf fpby hsvjeg> f[f eb ffy

zslfkf bhs[mxfhjeg fi`fh0flfhf fqfc6`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ფერადი მაშუქი სიგნალები

გამორთულია,  მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ  მაშინ,  როცა  ხილვადობის  ფარგლებში  არ  ჩანს

გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა).
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1 2

Fb[fv8f f[scsh0f=s fkfifh,fuf fhlshuf6`f bhw`fpfh:

Fb0fqhf 7fkjbn> f[scsh0f bfpffbu`fys

fl`s/,f vf fkjrjvjnbd be,fh0fvpfh

Fb0fqhf b6`b0sveg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ფერადი მაშუქი სიგნალები

გამორთულია,  მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ  მაშინ,  როცა  ხილვადობის  ფარგლებში  არ  ჩანს

გადასასვლელთან მოახლოებული მატარებელი (ლოკომოტივი, დრეზინა).
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3 4

F,fh0 fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby pvfvlf?

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf kfc fhys7`f8 vfwfhf.

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე. თუ ფერადი მაშუქი სიგნალები

გამორთულია,  მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ  მაშინ,  როცა  ხილვადობის  ფარგლებში  არ  ჩანს

გადასასვლელთან  მოახლოებული  მატარებელი  (ლოკომოტივი,  დრეზინა).  ამავე  კანონის  32ე  მუხლის  მე15

პუნქტის  „დ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მობრუნება  რკინიგზის

გადასასვლელზე.
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Bfh,je f0fuskfpffimf=s fhys7`f8:

Fpby bvjeg> fu`-fyqfhfn` 0fuskfpffimf6`f

b[mxfys> bfhf b[fkf fv8frsuf ffhnys

fb0fqhf yfbuofhw

Fpby bvjeg fv8frsuf lfdcys fb0fqhf

yfbuofhw

Fpby bvjeg „Clt6“ fw`f]`f=s lffyuskfhw {s[m tb6`s9[mfoje f0fr6`f bbfifv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე  მუხლის პირველი პუნქტის  “ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მიუხედავად  მაშუქი  და  ხმოვანი  სიგნალების  მითითებისა,  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა

შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა.

ამავე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია შლაგბაუმის ან

ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე

მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, 2.4 საგზაო ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი

არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი

და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.
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3

Fv8frsuf,;f fhrhf bfkfuf[mtbn. Fvfimsyf fhys7`f8 fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujv> eb:

Fb0fqhf lf7`sqsh> bp,fypfh fv[fv8f

f[schf lf[mojbn

Fkfifh,fuf=s lffyuskfh

Fkf9i,fhf f6`s9iskfhf=s fl`s/,f

f[scsh0f bifpffbvu`f[j fu`hf ufys>

fb[fv8f f[scsh0f lf[scsh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე  მუხლის პირველი პუნქტის  “ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მიუხედავად  მაშუქი  და  ხმოვანი  სიგნალების  მითითებისა,  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა

შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა.

ამავე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად  თუ  რკინიგზის  გადასასვლელზე  მოძრაობა  აკრძა¬ლუ¬ლია,  მძღოლი

ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, 2.4 საგზაო ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან

ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი

უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.
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Bfh,je f0fuskfpffimf=s fhys7`f8 lffyuskfhjeg:

Fkfifh,fuf bfdfhi`ys Ffbu`fof b7je fhtkmc6`f h7ysyof 1% vtnhfr

tbqsvr`f bis,;mje

„Clt6“ fw`f]`f=s Ffbu`fof b7je fhtkmc6`f h7ysyof 5 vtnhfr

tbqsvr`f bis,;mje

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ,  ამასთანავე,  ვალდებული  არიან,  დაიცვან  განსაკუთრებული  სიფრთხილე.  ამავე  კანონის  39ე  მუხლის

პირველი  პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  მარეგულირებლის  ან  შუქნიშნის  ამკრძალავი  სიგნალის  დროს

არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, მიუხედავად შლაგბაუმის

ან ნახევარშლაგბაუმის მდგომარეობისა ან მისი არსებობისა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის

გადასასვლელზე  მოძრაობა  აკრძა¬ლუ¬ლია,  მძღოლი  ჩერდება  „სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან

შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ

არ არის არც შლაგბაუმი და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ

10 მეტრისა.



ВОПРОС 468 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Fv8frsuf,;f bhreg. Fvfimsyf fhys7`f8 fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujbn eb:

Fv8frsuf,;f f7syof 5 vtnhfr bhtqsvr`f

bis,;mje lffyuskfh

Fv8frsuf lfdcys fv[fv8f f[scsh0f

lf[scsh

Fu`-fyqfhfn` 0fuskfpffimf6`f

bfp9[mfu`f0fys bfhf b[fkf fv8frsuf

ffhnys fb0fqhf yfbuofh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f0fr6`f

h7syn` frspfq`srums bbfifv.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე  მუხლის პირველი პუნქტის  “ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მიუხედავად  მაშუქი  და  ხმოვანი  სიგნალების  მითითებისა,  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა

შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა.

ამავე მუხლის მე2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია შლაგბაუმის ან

ნახევარშლაგბაუმის თვითნებური გახსნა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე

მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია, მძღოლი ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, 2.4 საგზაო ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი

არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი

და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 469 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 befkeg:

Fb0fqhf fyfuofhf> bp,fypfh fv8frsuf

bffhneg

Fkfifh,fuf=s ffyuskfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა

შევიდეს რკინიგზის  გადასასვლელზე,  მიუხედავად შლაგბაუმის ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა ან  მისი

არსებობისა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია,

მძღოლი  ჩერდება  „სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან  შუქნიშანთან,  ხოლო  მათი  არარსებობისას  –

შლაგბაუმიდან  ან  ნახევარშლაგბაუმიდან  არანაკლებ  5  მეტრისა.  თუ  არ  არის  არც  შლაგბაუმი  და  არც

ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 470 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> fb[fv8fn` [scsh0f=s bffyuskfp fvfimsyf6`f hshys7`f8w`f h7syn`

fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbkfpuflf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf.

F8-vfimsyfr hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა

შევიდეს რკინიგზის  გადასასვლელზე,  მიუხედავად შლაგბაუმის ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა ან  მისი

არსებობისა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია,

მძღოლი  ჩერდება  „სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან  შუქნიშანთან,  ხოლო  მათი  არარსებობისას  –

შლაგბაუმიდან  ან  ნახევარშლაგბაუმიდან  არანაკლებ  5  მეტრისა.  თუ  არ  არის  არც  შლაგბაუმი  და  არც

ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 471 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf f9schf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 34ე მე9 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე3

პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების გათვალისწინებით, გასწრება აკრძალულია რკინიგზის გადასასვლელზე და

მის  წინ  100  მეტრზე  ახლოს,  გარდა  იმ  შემთხვევებისა,  როცა  ამ  ადგილებში  მოძრაობა  რეგულირდება  ისეთი

ტიპის  შუქნიშნით  რომელიც  გზაჯვარედინებზე  გამოიყენება.  ამავე  კანონის  39ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“

ქვეპუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის  გადასასვლელზე  აკრძალულია  საპირისპირო  მოძრაობის  ზოლზე  გასვლით,

გადასასვლელის წინ მდგომი სატრანსპორტო საშუალების შემოვლა.



ВОПРОС 472 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fb=rff8 fvfimsyf7syn` fh/mfhf[mfkf luskjeg> byfg6`f kfim0eg> fvfimsyf kfc fhys7`f8:

Fkfchf bhvfzys lffyuskfhjeg Ffbu`fof b7je fhtkmc6`f h7syof 1% vtnhfr

bis,;mje lffyuskfhjeg

Fv8fhrsuf,;f f7syof 5 vtnhfr tbqsvr`f

bis,;mje lffyuskfhjeg

Fb0fqhf yfbuofhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  39ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  რკინიგზის

გადასასვლელზე  მოძრაობის  ამკრძალავი  სიგნალის  მიცემისას  მარეგულირებელი  დგას  მძღოლის  მიმართ

მკერდით ან ზურგშექცევით, თავის ზემოთ აწეუ¬ლი კვერთხით,  წითელი ფარნით ან ალმით ან განზე გაწეული

ხელებით.



ВОПРОС 473 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvjnjwbrk fhys7`f8:

Flshuf=s lffyuskfhjeg Ffbu`fof b7je fhtkmc6`f h7syof 1% vtnhfr

bis,;mje lffyuskfhjeg

Fkf9i,fhf f6`s9iskfhf=s fl`s/,f

f[scsh0f bifpffbvu`f[j fu`hf ufys>

fb[fv8f f[scsh0f lf[schjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

თუ  რკინიგზის  გადასასვლელი  აღჭურვილი  არ  არის  შლაგბაუმებით,  ნახევარშლაგბაუმებით  ან  მაშუქი

სიგნალებით, არცერთმა საგზაო მოძრაობის მონაწილემ არ უნდა გაიაროს მასზე, სანამ არ დარწმუნდება, რომ

ხილვადობის  ფარგლებში  რკინიგზის  გადასასვლელს  არანაირი  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალება  არ

უახლოვდება.



ВОПРОС 474 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fl`s/,f fb[fv8f f[schf bfkujbn> fvfimsyf fhys7`f8 fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg:

Fl`s/,f bfybfckfr Fl`s/,f bfybfckfr ffvsim0f[m

fkfifh,fuf=s fhlshuf 8t;m bfyw`shqkfr

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა

შევიდეს რკინიგზის  გადასასვლელზე,  მიუხედავად შლაგბაუმის ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა ან  მისი

არსებობისა. ამავე კანონის 29ე მუხლის მე8 პუნქტის თანახმად რკინიგზის გადასასვლელზე, გასახსნელი ხიდის

მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო  ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ

ადგილას, სადაც გზას დაბალ სიმაღლეზე კვეთს საფრენი აპარატის ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე,

ერთსა  და  იმავე  სიმაღლეზე  განლაგებული,  ერთ  მხარეს  მიმართული  ორი  მორიგეობით  მოციმციმე  ან  ერთი

მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი მაშუქი სიგნალი კრძალავს „სდექ“ ხაზის

გადაკვეთას, მისი არარსებობის შემთხვევაში კი − შუქნიშნის იქით გადასვლას, ხოლო ყვითელი მაშუქი სიგნალი

ნიშნავს, რომ მძღოლებს შეუძლიათ გააგრძელონ მოძრაობა, მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან

განსაკუთრებული სიფრთხილე.



ВОПРОС 475 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 ffyuskfhf b[`0jeg:

Fv8frsuf,;f f7syof 5 vtnhfr tqsvr`f

bis,;mje

Ffbu`fof b7je fhtkmc6`f h7syof 1% vtnhfr

bis,;mje

Fkfifh,fuf=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე  მუხლის პირველი პუნქტის  “ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მიუხედავად  მაშუქი  და  ხმოვანი  სიგნალების  მითითებისა,  არცერთი  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილე  არ  უნდა

შევიდეს რკინიგზის გადასასვლელზე, რომლის შლაგბაუმი ან ნახევარშლაგბაუმი დაკეტილია, იკეტება ან იწევა.

ამავე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად  თუ  რკინიგზის  გადასასვლელზე  მოძრაობა  აკრძა¬ლუ¬ლია,  მძღოლი

ჩერდება „სდექ“ ხაზთან, 2.4 საგზაო ნიშანთან ან შუქნიშანთან, ხოლო მათი არარსებობისას – შლაგბაუმიდან ან

ნახევარშლაგბაუმიდან არანაკლებ 5 მეტრისა. თუ არ არის არც შლაგბაუმი და არც ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი

უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 476 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fvfimsyf fhys7`f8 lffyuskfhjeg:

Fv8fhrsuf=s „Clt6“ fw`f]`f=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 39ე მუხლის პირველი პუნქტის  “გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავი სიგნალის დროს არცერთი საგზაო მოძრაობის მონაწილე არ უნდა

შევიდეს რკინიგზის  გადასასვლელზე,  მიუხედავად შლაგბაუმის ან  ნახევარშლაგბაუმის  მდგომარეობისა ან  მისი

არსებობისა. ამავე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად თუ რკინიგზის გადასასვლელზე მოძრაობა აკრძა¬ლუ¬ლია,

მძღოლი  ჩერდება  „სდექ“  ხაზთან,  2.4  საგზაო  ნიშანთან  ან  შუქნიშანთან,  ხოლო  მათი  არარსებობისას  –

შლაგბაუმიდან  ან  ნახევარშლაგბაუმიდან  არანაკლებ  5  მეტრისა.  თუ  არ  არის  არც  შლაგბაუმი  და  არც

ნახევარშლაგბაუმი, მძღოლი უნდა გაჩერდეს უახლოეს რელსამდე არანაკლებ 10 მეტრისა.



ВОПРОС 477 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s fkfifh,fuf fhlshuf 8t;m fps:

Fhys7`f8 „Clt6“ fw`f]`f=s lffyuskfys
fhlshuf f9cf[hf lfps9ishjeg

Fhys7`f8 befkeg ffbu`fof b7je fhtkmc6`f

h7ysyof 1% vtnhfr tbqsvr`f bis,;mje

ffyuskfhf

Fhys7`f8> zslfkfn`b fu`-fyspffhf fkf

fb0fqhf fyfuofhf fpby bvjeg

Fkfifh,fuf=s ffyuskfhf vfwfhf b[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  29ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად  რკინიგზის

გადასასვლელზე,  გასახსნელი  ხიდის  მისასვლელთან,  გემის  ან  ბორნის  მისადგომთან,  გზაზე  სახანძრო

ავტომობილის  გამოსასვლელთან  და  იმ  ადგილას,  სადაც  გზას  დაბალ  სიმაღლეზე  კვეთს  საფრენი  აპარატის

ტრაექტორია, გამოიყენება ერთ სადგარზე, ერთსა და იმავე სიმაღლეზე განლაგებული, ერთ მხარეს მიმართული

ორი მორიგეობით მოციმციმე ან ერთი მოციმციმე წითელი ან ყვითელი მაშუქი სიგნალი, რომელთაგან წითელი

მაშუქი  სიგნალი  კრძალავს  „სდექ“  ხაზის  გადაკვეთას,  მისი  არარსებობის  შემთხვევაში  კი  −  შუქნიშნის  იქით

გადასვლას,  ხოლო  ყვითელი  მაშუქი  სიგნალი  ნიშნავს,  რომ  მძღოლებს  შეუძლიათ  გააგრძელონ  მოძრაობა,

მაგრამ, ამასთანავე, ვალდებული არიან, დაიცვან განსაკუთრებული სიფრთხილე.



ВОПРОС 478 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 479 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fb[fv8f f[scsh0f=s b6`b0sveg:

Fb9syuskfhfn` w`f]`fi7f fbfchtb>

f[scsh0f f9[mf buskje fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fr`ifhtb

Fv8frsuf vf fv8frsuf,;f [f9spfhfkf

ffhnhf

F[scsh0f f9[fc0fn`hf vf eb fkf fb0fqhf

f9rhf p[sk=bffh pskij> f6s0f[fv8fn`>

fv8f-fhuskfhfn`> vf tumsh0 fvfismyf6`tb

fvt[fybpv6`tb hbfufhfps b[`fh0fv

f0fuskfpffimf=s hsv8fyufufhf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf fyfuofhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  39ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, რკინიგზის გადასასვლელზე აკრძალულია: ა) საპირისპირო მოძრაობის ზოლზე გასვლით რკინიგზის

გადასასვლელის  წინ  მდგომი  სატრანსპორტო  საშუალების  შემოვლა;  ბ)  შლაგბაუმის  ან  ნახევარშლაგბაუმის

თვითნებური  გახსნა;  გ)  იმ  სასოფლოსამეურნეო,  საგზაოსამშენებლო  და  სხვა  მანქანებისა  და  მექანიზმების

არასატრანსპორტო მდგომარეობაში გადატანა, რომლებმაც შეიძლება დააზიანონ რკინიგზის გადასასვლელი ან

შეაფერხონ მასზე მოძრაობა;

„Fb[fv8f f[scsh0f“ feg:

Fb[fv8f bfh,fypffkfr fws9q`f[f Fv8tb b[ms9isv fl`rfhi`htb pvje

fv[fv8f vf fnhfvdfb fhtkmc6`f 8fofhfr h=s

htb8q`fhf

Fv8tb b[ms9isv fl`rfhi`htb pvje

fv[fv8f vf fnhfvdfb fhtkmc6`f tbetb9isv

f8fofhf6`f h=s htb8q`fhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  5ე  მუხლის  58ე  პუნქტის  თანახმად,  „რკინიგზის

გადასასვლელი“  გზისა და დამოუკიდებელი ვაკისის მქონე რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგების ერთ დონეზე

გადაკვეთა.



ВОПРОС 480 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvjnjwbrkb fvjgtlb h[fh[`fhf 7fkjv> fut;m fghjtrnjh bffy[fys b7je fehf:

%># vv. tbqspfh %># vv. tb]fpfh> f[f 1>! vv. tbqspfh

1>! vv. tb]fpfh> f[f 2 vv. tbqspfh

განმარტება:

აკრძალულია  მოტოციკლებისა  და  მოპედების  ექსპლუატაცია.  თუ  საბურავის  პროტექტორის  დარჩენილი

სიმაღლე 0,8 მმზე ნაკლებია.



თემა 22:

მოძრაობა ავტომაგისტრალზე



ВОПРОС 481 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 fh/mfhf[mn`b f[fq`bh0f lfdcbn. F[fq`bh0f fkfkfhfps f[sw f[sh[fh0fkf

im0f[mkf fwfhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად

ავტომაგისტრალებზე,  ავტომაგისტრალების  შესასვლელებზე  და  გამოსასვლელებზე  მძღოლს  ეკრძალება

მობრუნება  ან  უკუსვლით  მოძრაობა,  აგრეთვე  ცენტრალურ  გამყოფ  ზოლსა  და  გზის  ორივე  სავალი  ნაწილის

განივ  შეერთებაზე  გასვლა.  ამავე  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული  მითითებების

ნიშნები)  5.1  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.1  „ავტომაგისტრალი”    აღნიშნავს  ავტომაგისტრალს,

რომელზედაც მოქმედებს ავტომა¬გისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები.



ВОПРОС 482 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 fv8fcsh0f6`f hyflfflfn`b fb9imhf f0s9 lfdcbn. Eb f[sw f[sh[fh0fkf

im0f[mkf fb0fqhf fpby bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად

ავტომაგისტრალებზე,  ავტომაგისტრალების  შესასვლელებზე  და  გამოსასვლელებზე  მძღოლს  ეკრძალება

მობრუნება  ან  უკუსვლით  მოძრაობა,  აგრეთვე  ცენტრალურ  გამყოფ  ზოლსა  და  გზის  ორივე  სავალი  ნაწილის

განივ  შეერთებაზე  გასვლა.  ამავე  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული  მითითებების

ნიშნები)  5.1  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.1  „ავტომაგისტრალი”    აღნიშნავს  ავტომაგისტრალს,

რომელზედაც მოქმედებს ავტომა¬გისტრალზე მოძრაობის მომწესრიგებელი ნორმების მოთხოვნები.



ВОПРОС 483 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 484 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Ffyrskfhfn` w`f]`f b7fpfh> fq`bhf pu`s b0je fhys7`f8 befkeg:

Pffyfqs fkfchf fhvfzhtb> ffyrskfhfn`

w`f]`f lfysvkfr`f fq`bhf fvfybjdh

fyfuofhtb

Bffv0fys lbfchjeg ffyrskfhfn` w`f]`fi7f>

yfc fkfchf bhvfzhjeg.

Fq`bhf fvfybjdh yfbuoffyof ffyrskfhfn`

w`f]`f=s lffyuskfhjeg.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  დამუხრუჭების

ზოლის  არსებობის  შემთხვევაში  მძღოლი,  რომელიც  მოხვევას  აპირებს,  დროულად  უნდა  გადაადგილდეს  ამ

ზოლზე და შემდეგ უნდა შეანელოს სიჩქარე.

Qf7f tb6`s9[mfoje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`tb fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`tb h7syn`>

fdnjvfubcnhfkm6`f h=s> bfhf e,fc> fdnjvfubcnhfkm6`f hfkfkfh0f6`tb h0sqsh0f6`tb h=s fb0fqhf fpby

pvflf?

Fvjgtl fhys7`f8 Fimf7feff

*-ut;msr pvje fasvwfvfkfys7`f fhys7`f8 Fdnjtbwhf]`f fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

ავტომაგისტრალზე,  ავტომაგისტრალის  შესასვლელსა  და  გამოსასვლელზე  აკრძალულია  ქვეითის,  ცხოველის,

ველოსიპედის,  მოპედის,  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის,  ავტომობილისა  და  მათი  მისაბმელებისგან

განსხვავებული ყველა  სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა, აგრეთვე იმ ავტომობილის  (მისაბმელით ან მის

გარეშე) მოძრაობა, რომლის კონსტრუქციული სიჩქარე არ აღემატება 40 კმ/სთს (ეს შეზღუდვა არ ვრცელდება

იმ  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე,  რომელიც  ავტომაგისტრალზე  მოძრაობს  უფლებამოსილ

ორგანოსთან  (უწყებასთან)  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  შეთანხმებისა  და  ამ

შეთანხმების პირობების შესაბამისად).
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Fdnjvfubcnhfkm6`f h=s> bfhf e,fc> fdnjvfubcnhfkm6`f hfkfkfh0f6`tb h0sqsh0f6`tb h=s b7fkjv:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fq`bhf vf im0f[mkf

fb0fqhf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf fkf fwtynhn`

fb7`ifhfn` w`f]`tb fv8fcsh0f6`f hs8,fums

yflfflfn`b htb8q`fhtb hfkfkfhf

F8,fn`b fw`f]`f y[sq> ppby b7je frfgfy 3>5

njyyf tb]fv> fgfccf;bhw`f hbfufhf bfpre

fvfimsyfkf fb0fqhf

Fqfhfn` fb0fqhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალულია სასწავლო სვლა. ამავე

პუნქტის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ავტომაგისტრალებზე,  ავტომაგისტრალების  შესასვლელებზე  და

გამოსასვლელებზე  მძღოლს  ეკრძალება  მობრუნება  ან  უკუსვლით  მოძრაობა,  აგრეთვე  ცენტრალურ  გამყოფ

ზოლსა და გზის ორივე სავალი ნაწილის განივ შეერთებაზე გასვლა.
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1 2

3

Fdnjvfubcnhfkm fkqhfps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0fkf D f[sh[fh0fkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38ე მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, ავტომაგისტრალიდან

გამოსვლისას მძღოლი დროულად უნდა გადავიდეს ავტომაგისტრალიდან გამოსასვლელის მიმდებარე ზოლზე

და რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს მოძრაობის შენელების ზოლზე, თუ ასეთი ზოლი არსებობს.
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Fdnjvfubcnhfkm fkfkfhfps fvfimsyf kfc fhys7`f8 fb0fqhf fpby bvjeg:

F f[sh[fh0f vfwfhfkf D f[sh[fh0f vfwfhfkf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 32ე მუხლის მე14  პუნქტის თანახმად,  გზაზე  გასასვლელ

ადგილზე  გაქანების  ზოლის  არსებობის  შემთხვევაში  მძღოლმა  ამ  ზოლზე  უნდა  იმოძრაოს  და  მეზობელ

მოძრაობის  ზოლზე  გადაადგილებისას  გზა  უნდა  დაუთმოს  მასზე  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებებს.  ამავე

კანონის  38ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  ავტომაგისტრალზე  შესვლისას  მძღოლი  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  ავტომაგისტრალზე  მოძრავ  ავტომობილებს.  აჩქარების  ზოლის  არსებობისას  მან  უნდა  ისარგებლოს

ასეთი ზოლით.
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1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f9s;`fhf bvjeg:

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fvjnjwbrk fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 38ე  მუხლის  მე2  პუნქტის თანახმად,  ავტომაგისტრალზე

შესვლისას მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს ავტომაგისტრალზე მოძრავ ავტომობილებს. აჩქარების ზოლის

არსებობისას მან უნდა ისარგებლოს ასეთი ზოლით.
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1 2

Fvfimsyf kfc fhys7`f8> ef]f 9cs[`f bvfvr`f fdnjvfubcnhfkm f=s bfpu`f0je f0s9f=s lffyuskfh>

fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujv Tbktbujbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ და „გ.ბ“ ქვეპუნქტების

თანახმად, ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე მძღოლს ეკრძალება: გ.ა)

ავტომობილის  (ან/და  მისი  მისაბმელის)  გაჩერება  ან  დგომა,  დგომისთვის  გამოყოფილი,  სპეციალურად

მონიშნული ადგილების გარდა. გ.ბ) მობრუნება ან უკუსვლით მოძრაობა, აგრეთვე ცენტრალურ გამყოფ ზოლსა

და  გზის  ორივე  სავალი  ნაწილის  განივ  შეერთებაზე  გასვლა;  ამავე  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის

(ჰორიზონტალური  მონიშვნა)  1.2.1  პუნქტის  თანახმად,  1.2.1  მთლიანი  ფართო  ხაზი    აღნიშნავს

ავტომაგისტრალზე  სავალი  ნაწილის  ნაპირებს.  1.2.1  ხაზის  გადაკვეთა  აკრძალულია.  დასაშვებია  სავალი

ნაწილის  ნაპირის  აღმნიშვნელი  და  მძღოლის  მარჯვენა  მხარეს  განლაგებული  1.2.1  ხაზის  გადაკვეთა

სატრანსპორტო საშუალების გზის ნაპირზე გასაჩერებლად.
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3 4

Bfh,je f0fuskfpffimf=s f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf

fb0fqhf fpby pvflf?

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 vfwfhf. Fvjgtl fhys7`f8 vfwfhf.

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 vfwfhf. Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის თანახმად,

აკრძალულია  ქვეითების,  ცხოველების,  ველოსიპედების,  მოპედების,  ავტომობილებისა  და  მათი

მისაბმელებისგან  განსხვავებული  ყველა  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობა,  აგრეთვე  იმ  ავტომობილების

(მისაბმელებით  ან  მათ  გარეშე)  მოძრაობა,  რომელთა  კონსტრუქციული  სიჩქარე  არ  აღემატება  40  კმ/სთ

(აღნიშნული  შეზღუდვა  არ  ვრცელდება  იმ  მექანიკურ  სატრანსპორტო  საშუალებებზე,  რომლებიც

ავტომაგისტრალზე  გადაადგილდებიან  უფლებამოსილი  ორგანოსთან  (უწყებასთან)  კანონმდებლობით

დადგენილი  წესით  შეთანხმებისა  და  ამ  შეთანხმების  პირობების  შესაბამისად).  ამავე  პუნქტის  „გ.გ“  ქვეპუნქტის

თანახმად,  ავტომაგისტრალზე,  ავტომაგისტრალის  შესასვლელსა  და  გამოსასვლელზე  მძღოლს  ეკრძალება

მეორე  ზოლის  იქით  იმ  ტვირთის  გადამზიდავი  ავტომობილით  (მისაბმელებით  ან  მათ  გარეშე)  მოძრაობა,

რომლის  ნებადართული  მაქსიმალური  მასა  3,5  ტონას  აღემატება  ან  იმ  მისაბმელიანი  ავტომობილებით

მოძრაობა, რომელთა საერთო სიგრძე 7 მეტრზე მეტია.
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Fvfimsyf kfc fhys7`f8> ef]f 9cs[`f bvfvr`f fcf[mf=s bfpu`f0je f0s9f=s lffyuskfh> fv8fn`

fb0fqhf fqfc6`f tbktbujvf?

Tbktbujv Tbktbujbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად,

ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე მძღოლს ეკრძალება, ავტომობილის

(ან/და მისი მისაბმელის) გაჩერება ან დგომა, დგომისთვის გამოყოფილი, სპეციალურად მონიშნული ადგილების

გარდა.  მძღოლმა,  რომელიც  მისგან  დამოუკიდებელი  გარემოებების  გამო  იძულებულია,  გაჩერდეს,  უნდა

მიიღოს  ყველა  ზომა  ავტომობილის  (ან/და  მისი  მისაბმელის)  გზის  სავალი  ნაწილიდან  გასაყვანად,  ხოლო თუ

ამის  დაუყოვნებლივ  გაკეთება  შეუძლებელია  −  ჩართოს  საავარიო  შუქსიგნალიზაცია  (მისი  არსებობის

შემთხვევაში) და  შესაბამისი ნიშნით მონიშნოს ავტომობილი  (ან/და  მისი მისაბმელი)  საკმარის მანძილზე, რათა

დროულად  გააფრთხილოს  მოახლოებული  მძღოლები.  ამავე  კანონის  52ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,

„საავარიო გაჩერების ნიშანი“ და  მოციმციმე წითელი ფარანი უნდა დაიდგას სატრანსპორტო საშუალებიდან  იმ

მანძილზე, რომელიც კონკრეტულ პირობებში უზრუნველყოფს საშიშროების შესახებ  სხვა  მძღოლების დროულ

გაფრთხილებას. მაგრამ ეს მანძილი დასახლებულ პუნქტში არ უნდა იყოს 15 მეტრზე, ხოლო დაუსახლებელში 

30 მეტრზე ნაკლები.



ВОПРОС 492 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fdnj,ecb fblfhfn` vfimsytb cff0rfkf #%rv. fkfchfkf tb0fqefpfh> fvjgtl – cff0rfkf 4%rv. fkfchf
fvfpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f tbkfpujlf?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fvjgtl fhys7`f8 pfq`s Fblfhfn` vfimsytb fvjgtlb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე  მუხლის  პირველი პუნქტის  „ა“ და  „გ.გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  ავტომაგისტრალზე,  ავტომაგისტრალის  შესასვლელესა  და  გამოსასვლელზე:  ა)  აკრძალულია

ქვეითების,  ცხოველების,  ველოსიპედების,  მოპედების,  ავტომობილებისა  და  მათი  მისაბმელებისგან

განსხვავებული ყველა სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობა; გ.გ) მძღოლს ეკრძალება მეორე ზოლის იქით იმ

ტვირთის  გადამზიდავი  ავტომობილით  (მისაბმელებით  ან  მათ  გარეშე)  მოძრაობა,  რომლის  ნებადართული

მაქსიმალური  მასა 3,5  ტონას  აღემატება  ან  იმ  მისაბმელიანი  ავტომობილებით  მოძრაობა, რომელთა  საერთო

სიგრძე  7  მეტრზე  მეტია.  ამავე  კანონის  მე5  მუხლის  71ე  პუნქტის  თანახმად,  სატვირთო  ავტომობილი  არის

ტვირთის  გადასაზიდად  განკუთვნილი  ავტოსატრანსპორტო  საშუალება,  რომლის  ნებადართული  მაქსიმალური

მასა აღემატება 3 500 კგს.



ВОПРОС 493 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 494 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf f]`ff f[schf ffy f[fpfk[hfn` u`f0fhf bf[schjeg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f vfwfhf Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bv8fyshuj

fvf0`fh6`f ptums (fnfefhb fvfpfhtb)

Fnfefhb fnhfycgjhnn` [fh[`futb f,hb

f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje bfh,fypffkfr

f0fuskfpffimf=s

განმარტება:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 214ე მუხლის მე2 პუნქტის  „ა“ და  „ბ“ ქვეპუნქტების თანახმად, საბაჟო

კონტროლს  ექვემდებარება:  ბ)  საბაჟო  ზედამხედველობას  დაქვემდებარებული  საქონელი  და  სატრანსპორტო

საშუალება; გ) ტერიტორია, სადაც განთავსებულია საბაჟო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული საქონელი და

სატრანსპორტო საშუალება.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fvjnjwbrk fkf

fb0fqhf ffy fhys7`f8 vf fgfccf;bh tb,fhre fr`fko[sk9f b[fbvqfh> eb bf[sk=bffetbn:

1%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 1%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb [svp hskf

fvjnjwbrk fhys7`fhf fpby fyrskfhtb.

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის 118³ე  მუხლის თანახმად,  მოტოციკლით

მოძრაობისას  მძღოლის  ან/და  მგზავრის  მიერ  შეკრული  მოტოჩაფხუტის  გამოუყენებლობა    გამოიწვევს

დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.



თემა 23:

საცხოვრებელი ზონა, სამარშრუტო

ტრანსპორტის პრიორიტეტი



ВОПРОС 495 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvjgtl fhys7`f8 pfq`s Fimf7fef8 pfq`s

Fvjgtl fhys7`f8b fimf7fef8b

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  თუ

მძღოლი  ასრულებს  მოხვევას  სხვა  გზაზე  შესასვლელად,  რომლის  შესასვლელთანაც  მდებარეობს  ქვეითთა

გადასასვლელი, მან ეს მოხვევა უნდა შეასრულოს მხოლოდ დაბალი სიჩქარით, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში

უნდა გაჩერდეს და გაატაროს გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითები. ამავე კანონის 32ე მუხლის მე12

პუნქტის  თანახმად,  თუ  სატრანსპორტო  საშუალებების  მოძრაობის  ტრაექტორიები  იკვეთება,  ხოლო  გავლის

რიგითობა განსაზღვრული არ არის, მძღოლმა გზა უნდა დაუთმოს იმ სატრანსპორტო საშუალებას, რომელიც მას

მარჯვნიდან უახლოვდება.



ВОПРОС 496 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 497 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fkf9i,fhf fpjyf=s fimf7feff h[scsh0f vf fv8tb[scsh0f b7fvpfh> fv8f f[schf 7fkjbn fv8fcsh0f

fkshf fgthgtylbrekbfhkf> f,fh0 fws9q`f[f6`f hefrs f=s:

Fb7`ifhfn` w`f]`f bf[ms7je> f8-ufyrn

h7syn` fv8f b,pbfys bf[me,fh0je

Fb7`ifhfn` w`f]`f bf[ms7fv> f8-ufyrn

h7syn` fv8f b,pbfys bf[me,fh0je

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  თუ  ხილვადობის

ზონაში  არ  არის  ქვეითთა  გადასასვლელი  ან  გზაჯვარედინი,  გზაზე  გადასვლა  ნებადართულია  გზის  სავალი

ნაწილის  ღერძის  პერპენდიკულარულად,  იმ  მონაკვეთში,  სადაც  არ  არის  გამყოფი  ზოლი  ან  ღობურა  და  გზა

ორივე მხრიდან კარგად ჩანს.

Fimf7feff h[scsh0f bf[ms7fv f0s9f=s fimf7fef8 fv8fcsh0fi7f lbfchjeg:

Bffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f7syof

b,;mje bfyb,fkfr ffvsim0f[m

Bffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkfchf

bfyu`tb0fkfr ffvsim0f[m

Fv8f f[schf bii`fh0fv fu`hf fybufkfr

ffvsim0f[m

Bffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f7syof

b,;mjeb> bffbu`f[j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fkfchtb bfyu`tb0fkfr> bfhf e,fc> fv8f

f[schf bii`fh0fv fu`hf fybufkfr

ffvsim0f[m

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 24ე  მუხლის  მე8  პუნქტის თანახმად,  იქ  სადაც  არ  არის

ქვეითთა  გადასასვლელი,  ქვეითი  არ  უნდა  გადავიდეს  გზის  სავალ  ნაწილზე  მოახლოებულ  სატრანსპორტო

საშუალებამდე მანძილის, მისი სიჩქარის განსაზღვრამდე და გადასვლის უსაფრთხოებაში დარწმუნებამდე.



ВОПРОС 498 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fv8fn` fb0fqhf f,fh0 fkf[`skfw`f h7syn`

fv8f pb0fhw b[`0flf?

Fimf7feff Fvfkfys7`f fhys7`f8

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 Fimf7feffb> bfhf e,fc> fvfkfys7`tb

fblfhfn` vfimsytb hshys7`f8w`tb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  მიმდებარე

ტერიტორიიდან  გზაზე  გასვლისას  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  გზაზე  მოძრავ  სატრანსპორტო

საშუალებასა  და  ქვეითს,  ხოლო  გზიდან  გადასვლისას  –  იმ  ქვეითს,  ველოსიპედისტს,  მოპედისა  და

ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლებს, რომლებსაც გზას უჭრის.



ВОПРОС 499 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fimf7feff fu`fhf fqfrsfhf=s tb0fqetbn> eh0 bhs[`0jeg:

Bibfije fb0fqhf yfhsuofhjeg Fh/mfhf[m vf fhvfhf[m bfcys fvfimsyf kfc

fv8f fh0fhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 44ე მუხლის პირველი პუნქტის  „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

შესაბამისი ნიშნით აღნიშნულ საცხოვრებელ ზონებში, ქვეითმა უსაფუძვლოდ არ უნდა შეაფერხოს ტრანსპორტის

მოძრაობა. ამავე კანონის პირველი დანართის მე5 თავის (განსაკუთრებული მითითებების ნიშნები) 5.21 პუნქტის

თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.21  „საცხოვრებელი  ზონა“    აღნიშნავს  ტერიტორიას  (ზონას)  სადაც  მოქმედებს

საცხოვრებელ ზონაში მოძრაობისათვის დადგენილი წესები. ნიშანი იდგმება ასეთი საცხოვრებელი ზონის ყველა

შესასვლელში.



ВОПРОС 500 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f h7syn` fv8f

f0fhf ps[`0flf?

Fimf7feff Fvfkfys7`f fhys7`f8

Fvjgtl fhys7`f8 Fimf7feffb> bfhf e,fc> fvfkfys7`tb

fvjgtlb hshys7`f8w`f.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.22  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  5.22  „საცხოვრებელი  ზონის  დასასრული“  

აღნიშნავს  5.21  „საცხოვრებელი  ნიშნით  აღნიშნული  საცხოვრებელი  ზონის  დასასრულს.  ნიშანი  იდგმება

საცხოვრებელი  ზონის  ყველა  გამოსასვლელში.  ამავე  კანონის  44ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის

თანახმად, შესაბამისი ნიშნით აღნიშნულ საცხოვრებელ ზონებში, საცხოვრებელი ზონიდან გამოსვლისას საგზაო

მოძრაობის მონაწილემ, გადაკვეთაზე გზა უნდა დაუთმოს სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილეს.



ВОПРОС 501 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fimf7feff h0s9c> bfhf e,fc> fy[fh0f0s9c b9[mfoje fqfrshf6`f h=s f9s;`fhf hsvjeg:

Fhys7`f8w`f Fimf7feff

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  44ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ქვეითთა  ზონად

გამოცხადებულ  ადგილზე  და  საცხოვრებელ  ზონაში  აკრძალულია  გამჭოლი  მოძრაობა,  სასწავლო  სვლა  და

ჩართული  ძრავათი  დგომა;  ამასთანავე,  ქვეითს  უპირატესობა  აქვს  სხვა  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეების

მიმართ.



ВОПРОС 502 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` hef bfh,fy feff9cshf bf[mysv[j f0s9f=s>

fb[fv8f fv8fhrsuf pvfv f[scsh0fyof 15% - 3%% vtnhfr bis,;mje> fv8f fh/mfhf[mn`b fufyfkf

bhuskfn`e?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  შენიშვნის  „ა“,  „ბ“ და  „ვ“  ქვეპუნქტების თანახმად: ა) 1.1  „რკინიგზის შლაგბაუმიანი გადასასვლელი” და

1.2  „რკინიგზის  უშლაგბაუმო  გადასასვლელი”  ნიშნები  დაუსახლებელ  პუნქტში  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის

დასაწყისამდე  150−300  მეტრ  მანძილზე;  ბ)  1.1  „რკინიგზის  შლაგბაუმიანი  გადასასვლელი”,  1.2  „რკინიგზის

უშლაგბაუმო  გადასასვლელი”,  1.10  „გასახსნელი  ხიდი”,  1.11  „სანაპიროზე  გასასვლელი”,  1.23  „ქვეითთა

გადასასვლელი”, 1.24 „ბავშვები” და 1.26 „საგზაო სამუშაოები” ნიშნები მეორდება დაუსახლებელ პუნქტში, ხოლო

1.24  და  1.26  ნიშნები    დასახლებულ  პუნქტშიც.  მეორე  ნიშანი  იდგმება  სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისიდან

არანაკლებ 50 მეტრის მანძილზე; ვ) 1.4.11.4.3„რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” ნიშნები იდგმება გზის

მარჯვენა მხარეს, ხოლო 1.4.41.4.6 „რკინიგზის გადასასვლელთან მიახლოება” ნიშნები  მარცხენა მხარეს. 1.4.1

და 1.4.4 ნიშნები იდგმება მოძრაობის მიმართულებით ძირითად და დუბლირებულ 1.1 ან 1.2 ნიშნებთან ერთად.

ნიშნები 1.4.3 და 1.4.6 იდგმება მოძრაობის მიმართულებით განმეორებით 1.1 ან 1.2 ნიშნებთან, ხოლო ნიშნები

1.4.2 და 1.4.5  დამოუკიდებლად, თანაბარ დაშორებაზე ძირითად და განმეორებითი 1.1 ან 1.2 ნიშნებს შორის.



ВОПРОС 503 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy phflbec [`sze vf fkf9i,fhf bf[msw`umje fv8f bi`fh0je

fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.12.1 და 1.12.2 პუნქტების თანახმად საგზაო ნიშნები 1.12.1, 1.12.2 „სახიფათო მოსახვევი”  აღნიშნავს

მცირერადიუსიან  ან  შეზღუდული  ხილვადობის  მქონე  გზის  სახიფათო  მოსახვევს:  1.12.1  –  მარჯვნივ,  1.12.2  –

მარცხნივ.



ВОПРОС 504 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f[fkfh0f /mf pvje fv8f fws9q`f[f fpffbu`f[fhf bfprys

fu`-fyqfhf ]fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები)  1.15  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  1.15  „ციცაბო  აღმართი”  იძლევა  გაფრთხილებას

ციცაბოაღმართიან გზის მონაკვეთთან მიახლოების თაობაზე.



ВОПРОС 505 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8f f0fuskfpffimf fcnfylfhn6`f bf[mshimfi`fkfv fv8f

fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.20 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 1.20 „სახიფათო გზისპირი“  აღნიშნავს გზის მონაკვეთს, რომლის

გზისპირის მდგომარეობა არ შეესაბამება არსებულ სტანდარტებს.



ВОПРОС 506 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 507 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8fcsh0f f0,ffhf fhvfhf[mn`b fufyf7syn` bf[ms0i`f[j

fv8f fws9q`f[f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  პირველი თავის  (მაფრთხილებელი

ნიშნები) 1.21.11.21.3  პუნქტების თანახმად  საგზაო  ნიშნები 1.21.1–1.21.3  „გზის  შევიწროება”    აღნიშნავს  გზის

მონაკვეთს, რომლის სავალი ნაწილის სიგანე ვიწროვდება. 1.21.1  ორივე მხრიდან; 1.21.2  მარჯვნიდან; 1.21.3

 მარცხნიდან.

F0fkfhfn` 0s9 b7fvpfh> fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`tb fnfrcb ]fhps9ish 7fkjbn:

Fv8fcsh0f fh/mfhf[mn`b fufy vfwfhf=s. Fv8fcsh0f fu`0fys b7je fi`fh0flfhfn`

flumsk,;mf[fkf vfwfhf=s.

Fimf7fv8f=s vf fv8f fufy vfwfhf=s. F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje h7syn`

bfh,fypffkfr f0s9f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  „  თანახმად,  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებისა  და  ტაქსის  მოცდა  ნებადართულია  მხოლოდ  გზის  სავალი  ნაწილის  შედარებით

ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მისი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე.



თემა 24:

ბუქსირება



ВОПРОС 508 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je f0fuskfpffimf=s bf[fys bpuj fvfimsyf fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby bvjevf>

fv8f qffpfh?

Fpby bvfofv Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია ბუქსირება მოქნილი გადაბმით, როცა გზა მოყინულია.



ВОПРОС 509 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 510 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bf[fys fufhf 7fkjbn:

Brmfrmje f=f]`fufkf Bnfhef f=f]`fufkf

<;fkf fblfhf6`qfhfkf Brmfrmje f=f]`fufkf> bnfhef f=f]`fufkf>

bfhf e,fc> ,;fkf fblfhf6`qfhfkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  მექანიკური

სატრანსპორტო  საშუალების  ბუქსირება  შეიძლება  განხორციელდეს  ხისტი  ან  მოქნილი  გადაბმით  ან

ნაწილობრივი დატვირთვით.

Brmfrmje f=f]`fufkf f[fhf ffy> frjycnherwbf fb,fhrhf bf,pjehfys bf[fys bhuj fvfimsyf bf[fys

bpuj fvfimsyf fnhftrnjhbf bf6`shi`fys bwjpfh> bf[fys bhuj fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8

lfvfpfh bf[`0jevf?

Bf[`0jeg Bf[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  მექანიკური

სატრანსპორტო საშუალების ხისტი ან მოქნილი გადაბმით ბუქსირებისას საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალებას

მძღოლი  უნდა  მართავდეს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  მოძრაობისას  ხისტი  გადაბმის  კონსტრუქცია

უზრუნველყოფს საბუქსირო სატრანსპორტო საშუალების მობუქსირე სატრანსპორტო საშუალების ტრაექტორიით

მიყოლას.



ВОПРОС 511 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 512 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Brmfrmje f=f]`fufkf bf[fys fufhf ffy bf[fys bhujb bf[fys bpujb fnhfycgjhn` [fh[`fuf6`f

bhs,;mfpfhjeg:

4 vtnhfr 5 vtnhfr

6 vtnhfr

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მობუქსირე  და

საბუქსირო  სატრანსპორტო  საშუალებებს  შორის  მანძილი  მოქნილი  გადაბმით  ბუქსირებისას  უნდა  იყოს  4−6
მეტრი, ხოლო ხისტი გადაბმით ბუქსირებისას – არაუმეტეს 4 მეტრისა.

Brmfrmje vf bnfhef f=f]`fuf6`f hskf bf[fys hufhf 7fkjv:

Fxfhf fcbcntvf futhvtnbhhf tbkfufpfh F9c7s fvt[fybpv 9[fc0fpfh

Fvfi`shn` fkfifhfn` hlshuf 9[fc0fpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  ბუქსირება  ხისტი  ან  მოქნილი  გადაბმით,  იმ  მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებისა,  რომლის

საჭის მექანიზმი გაუმართავია.



ВОПРОС 513 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 514 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bf[fys fufhf 7fkjbn:

Fvjnjwbrk fkf> fufyn`b f=f]`fuf flf> bfhf

e,fc f,hb tb9i b7je fvjnjwbrk fkf

Bnfhef f=f]`fufkf> fv8f6`f bfyqffe

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f0fr6`f

h7syn` frspfq`srums bbfifv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „დ“  და  „ე“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  აკრძალულია  ბუქსირება:  დ)  მოტოციკლით,  გვერდითი  მისაბმელის  გარეშე,  აგრეთვე  ასეთი

მოტოციკლის ბუქსირება; ე) მოქნილი გადაბმით, როცა გზა მოყინულია.

Fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bnfhef f=f]`fufkf bf[fys bfyshuj> fbl]`fkfufn` fut;m f=s fu`-

fyqfhfn` imf6`shuskfv0f6`f if7f b6`shuskfn`eb?

*,f {9f

(im,f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  45ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  მექანიკური

სატრანსპორტო  საშუალების  ბუქსირებისას  დრეკადი  შემაერთებელი  რგოლების  აღსანიშნავად  გამოიყენება

ალმები,  გამაფრთხილებელი  მოწყობილობა  ან  200X200  მმ  ზომის  დაფა,  რომელზედაც  დიაგონალურადაა

დახაზული 50  მმ  სიგანის  ურთიერთმონაცვლე  წითელი და თეთრი  ზოლები  შუქამრეკლი  ზედაპირით. დრეკად

შემაერთებელ რგოლზე მაგრდება არანაკლებ ორი გამაფრთხილებელი მოწყობილობა (ალამი).
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1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys> b7fkjv:

F[skf9ihfn` geyrn (fgjkbwbfn` vf

f[skf9ihfn` 9s9ish0f> f]`ffn` vf bhre

fpjyf fkfkfh0f6`f> f[`9cf p6`e fv8f6`f

h[scsh0f6`f> e,. tum.) ffyuskfhflf f[schf

F[fpfk[hfn` fe;m0hfn` geyrn (^sh0n`skf

f[fpfk[hfn` f]`ff=s b7je f[fpfk[hfn`

[skf9ihfn` pjyf) fyuskfhflf f[schf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

3.17.1 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.17.1 „საბაჟო გამშვები პუნქტი“  კრძალავს საბაჟო გამშვებ პუნქტთან

(საქართველოს საბაჟო საზღვართან მდებარე საბაჟო კონტროლის ზონა) გაუჩერებლად გავლას.
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1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys> b7fkjv:

Fv8f=s b7je fi`fh0f bf[7mfys

fvfimsyf6`f hskf fb0fqhf fyfuofhf

F[skf9ihfn` geyrn (fgjkbwbfn` vf

f[skf9ihfn` 9s9ish0f> f]`ffn` vf bhre

fpjyf fkfkfh0f6`f> f[`9cf p6`e fv8f6`f

h[scsh0f6`f> e,. tum.) ffyuskfhflf f[schf

Fv8f=s b7je fi`fh0f bf[7mfys

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hskf fb0fqhf

fyfuofhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

3.17.3 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.17.3 „კონტროლი“ − კრძალავს საკონტროლო პუნქტთან (პოლიციის

ან საკარანტინო საგუშაგოსთან, სასაზღვრო ან დახურულ ზონაში შესასვლელთან, ფასიან გზაზე გასასვლელთან

და ა.შ.) გაუჩერებლად გავლას.
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1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys:

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fq`bhf 7fkjv

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fhvfhf[m fq`bhf 7fkjv

Fhys7`f8 fhvfhf[m vfwfhf fb0fqhf befkeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

3.18.2 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.18.2 „მარცხნივ მოხვევა აკრძალულია”  კრძალავს სავალი ნაწილების

უახლოეს გადაკვეთაზე მარცხნივ მოხვევას.
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1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

Flshuf=s bfh,je vf eb tb]fe fkfchfkf

(rv/cff0) fb0fqhf is7fkj b]fyf]`jbn

Flshuf=s bfh,je fwrsc tb]fe fkfchfkf

(rv/cff0) fb0fqhf is7fvkj b]fyf]`jbn

Flshuf7syn` bi`fh0je fws9q`f[f7syof

b,;mje ]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.24

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.24  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვა”    კრძალავს  მოძრაობას  ნიშანზე

აღნიშნულზე მეტი სიჩქარით (კმ/სთ).
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1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f:

Fv8fcsh0f=s 8,fys tble fkshfn` w`f]`f

is7fv bf]yfh,jbn

Fvp tb8ifv fhsw[`f hps fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhuskfhf is7fvkj bf]yfh,jbn

Fvp tb8ije fhsw[`f hps fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhuskfhf is7fvkj bf]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.30

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.30  „დგომა  აკრძალულია  ლუწ  რიცხვებში”    კრძალავს  სატრანსპორტო

საშუალების დგომას თვის ლუწ რიცხვებში.
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1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f,hb flshuf fyshhf bf[mfvje fpjyf=s b7je ffuks[hf

fvfq pef fvfhihenn` nhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

Ib IIb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

IIb IVb vfwfhf IIIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ნიშნების  მოქმედება  არ  ვრცელდება:  გ.ბ)  3.2–3.8  ნიშნებისა  –

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახუ¬რება აღნიშნულ ზონაში მდებარე საწარმოს, ანდა ემსახურება ან

ეკუთვნის  ამავე  ზონაში  მცხოვრებ  ან  მომუშავე  პირს.  ამ  შემთხვევაში  სატრანსპორტო  საშუალება  შედის

აღნიშნულ  ზონაში  და  გამოდის  იქიდან  დანიშნულების  ადგილისაკენ  უახლოეს  გზაჯვარედინზე.  სურათზე

ნაჩვენები საგზაო ნიშნებია: 3.4  „სატვირთო მოძრაობა აკრძალულია”, 3.24  „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა”,

3.5 „მოტოციკლით მოძრაობა აკრძალულია” და 3.26 „ხმოვანი სიგნალის მიცემა აკრძალულია”.
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1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f,hb flshuf fyshhf bf[mfvje fpjyf=s by[j vf fec pef

f[f=s bvfq pef vf bn`e fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

IIb IVb vfwfhf II vfwfhf

Ib IVb vfwfhf IIIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „გ.ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად  ნიშნების  მოქმედება  არ  ვრცელდება:  გ.ბ)  3.2–3.8  ნიშნებისა  –

სატრანსპორტო საშუალებაზე, რომელიც ემსახუ¬რება აღნიშნულ ზონაში მდებარე საწარმოს, ანდა ემსახურება ან

ეკუთვნის  ამავე  ზონაში  მცხოვრებ  ან  მომუშავე  პირს.  ამ  შემთხვევაში  სატრანსპორტო  საშუალება  შედის

აღნიშნულ  ზონაში  და  გამოდის  იქიდან  დანიშნულების  ადგილისაკენ  უახლოეს  გზაჯვარედინზე.  სურათზე

ნაჩვენები საგზაო ნიშნებია: 3.24  „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა”, 3.4  „სატვირთო მოძრაობა აკრძალულია”,

3.19 „მობრუნება აკრძალულია” და 3.7 „მისაბმელით მოძრაობა აკრძალულია”
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1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy kf,=f,f be,fh0je fuhf pvje vf pskifhf vfze fef8s

bcnfnec pvje f[f=s bhys7`buj fnhfycgjhnn` [fh[`fufps> vf e,fh0 bhtb9ie feff bv8fyspuj

fnhfycgjhn fps fvx pvfv?

Ib IIb vfwfhf Ib IIIb vfwfhf

IIb IVb vfwfhf IIIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის „გ.დ“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.დ) 3.2, 3.3, 3.28–3.30 ნიშნებისა –

იმ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე,  რომელსაც  მნიშვნელოვნად  გამოხატული  ან  მკვეთრად  გამოხატული

შეზღუდული  შესაძლებლობის  სტატუსის  მქონე  პირი  მართავს,  ან  იმ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე,  რომელსაც

აღნიშნული პირები გადაჰყავს. სურათზე ნაჩვენები საგზაო ნიშნებია: 3.2 „მოძრაობა აკრძალულია”, 3.26 „ხმოვანი

სიგნალის მიცემა აკრძალულია”, 3.28 „დგომა აკრძალულია” და 3.20 „გასწრება აკრძალულია”.
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1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f fvx hsvjeg:

Flshuf pf9[mf buskje fv8fcsh0f

fb8q`fhf=s

Flshuf6`f bf[muskje fv8f fufyf=s.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „დ“  პუნქტის  თანახმად  3.18.1  (მარჯვნივ  მოხვევა  აკრძალულია),  3.18.2  (მარცხნივ  მოხვევა

აკრძალულია) ნიშნების მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია

სათანადო ნიშანი.
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3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy> eh0 pf9[mf buskje fv8fcsh0f fb8q`fhf=s fvx pvje?

I vfwfhf IIIb IVb vfwfhf

IIb vfwfhf Hspsyn`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „დ“  პუნქტის  თანახმად  3.18.1,  3.18.2  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება  სავალი  ნაწილების  იმ

გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია სათანადო ნიშანი. ამავე დანართის მე4 თავის (მიმთითებელი ნიშნები)

4.1.14.1.6 პუნქტების შენიშვნის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად ბ) 4.1.14.1.6 ნიშნების მოქმედება ვრცელდება სავალი

ნაწილების იმ გადაკვეთაზე, რომლის წინაც დადგმულია სათანადო ნიშანი. სურათზე ნაჩვენები ნიშნებია: 3.18.2

„მარცხნივ  მოხვევა  აკრძალულია“,  4.1.4  „მოძრაობა  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ”,  3.18.1  „მარჯვნივ  მოხვევა

აკრძალულია“ და 4.1.5 „მოძრაობა პირდაპირ ან მარცხნივ”.



ВОПРОС 525 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f fvx hsvjeg:

Flshuf pf9[mf buskje fv8fcsh0f

fb8q`fhf=s

Flshuf6`f bf[muskje fv8f fufyf=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „ი“  პუნქტის  თანახმად  3.10,  3.27–3.30  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება  მხოლოდ  გზის  იმ  მხარეს,

რომელზედაც  ისინია  დადგმული.  სურათზე  ნაჩვენები  ნიშნებია:  3.10  „ქვეითთა  მოძრაობა  აკრძალულია”,  3.27

„გაჩერება აკრძალულია” და 3.29 „დგომა აკრძალულია კენტ რიცხვებში”.



ВОПРОС 526 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f fvx hsvjeg:

Flshuf bf[muskje f0s9 byfhrys eb

ffvsim0f[m ffbu`fof b7je fv8tb[scsh0fyof

fy[fh0f0s9 f=s vfwfhf> fv8tb[scsh0f

b7fvpfh – fy[fh0f0s9 fqs[`fyof

Flshuf pf9[mf buskje fv8fcsh0f

fb8q`fhf=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „ე“  პუნქტის თანახმად, 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება  სათანადო

ნიშნის  შემდეგ,  ნიშნის  დადგმის  ადგილიდან  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე,  ხოლო  დასახლებულ  პუნქტში

გზაჯვარედინის არარსებობისას – დასახლებული პუნქტის ბოლომდე. ნიშნების მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე

მიმდებარე  ტერიტორიის  გამოსას¬ვლელთან,  საველე,  სატყეო  და  სხვა  მეორეხარისხოვანი  გზების

გადაკვეთასთან  (შეერთებასთან), რომელთა  წინ არ დგას სათანადო ნიშანი.  სურათზე ნაჩვენები ნიშნებია: 3.16

„მინიმალური დისტანციის შეზღუდვა”, 3.24 „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა” და 3.28 „დგომა აკრძალულია”.



ВОПРОС 527 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Fy[fh0f0s9 f=s fv8tb[scsh0f b7fvpfh> bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fy[fh0f0s9

fyq`fv0fyof fvx pvje?

I vfwfhf IIb, IIIb> IVb vfwfhf

Ib IVb vfwfhf III vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის  „ე“  პუნქტის თანახმად, 3.16, 3.20, 3.22, 3.24, 3.26–3.30  ნიშნების  მოქმედება  ვრცელდება  სათანადო

ნიშნის  შემდეგ,  ნიშნის  დადგმის  ადგილიდან  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე,  ხოლო  დასახლებულ  პუნქტში

გზაჯვარედინის არარსებობისას – დასახლებული პუნქტის ბოლომდე. ნიშნების მოქმედება ვრცელდება აგრეთვე

მიმდებარე  ტერიტორიის  გამოსას¬ვლელთან,  საველე,  სატყეო  და  სხვა  მეორეხარისხოვანი  გზების

გადაკვეთასთან  (შეერთებასთან),  რომელთა  წინ  არ დგას  სათანადო  ნიშანი.  სურათზე  ნაჩვენები  ნიშნებია:  3.4

„სატვირთო  მოძრაობა  აკრძალულია”,  3.20  „გასწრება  აკრძალულია”,  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”  და  3.30

„დგომა აკრძალულია ლუწ რიცხვებში”.



თემა 25:

სასწავლო სვლა



ВОПРОС 528 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

F,fh0 fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy bfh,je f[sh[fh0fkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums hskf

fv8f fkfkfhf b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.1

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.1  „შესვლა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  სატრან¬სპორტო

საშუალებით შესვლას მოცემული მიმართულებით.



ВОПРОС 529 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums hskf fb0fqhf

b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.2

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.2  „მოძრაობა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  სატრან¬სპორტო

საშუალებით მოძრაობას.



ВОПРОС 530 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f ptums hskf

fb0fqhf b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.3

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.3  „მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებით  მოძრაობა  აკრძალულია”  

კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას.



ВОПРОС 531 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Bptb9ihfpffkfr> fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f ptums hskf fb0fqhf b6`b0sveg

Bptb9ihfpffkfr> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

ptums hskf fb0fqhf b6`b0sveg

Fvfimsyf kfc fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je

fv8f ]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.3

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.3  „მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებით  მოძრაობა  აკრძალულია”  

კრძალავს ყველა სახის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობას.



ВОПРОС 532 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys b7fkjv:

*-ut;msr pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf

fb0fqhf

Frhtckj pvfv fvjnjwbrk fkf fb0qfhf

Bptb9ihfpffkfr> fvjnjwbrk fkf fb0fqhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.5

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.5  „მოტოციკლით  მოძრაობა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის

მოტოციკლით მოძრაობას.



ВОПРОС 533 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Bptb9ihfpffkfr> fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f ptums hskf fb0fqhf b6`b0sveg

Bptbihfpffkfr fnhfrnjhb f[fkf byf7`j

fvfimsytb hskf fb0fqhf b6`b0sveg

Fnhfrnjh fkf fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je

fv8f ]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.6

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.6  „ტრაქტორით  მოძრაობა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის

ტრაქტორითა და სპეციალიზებული თვითმავალი მანქანით მოძრაობას.



ВОПРОС 534 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bffyfujbn:

Fwhf]`fuf pvje fblfhfn` vfimsyf6`f

vfwfhf htb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fv8f

]yfh,jbn

Fwhf]`fuf pvje fblfhfn` vfimsyf6`tb>

fwhf]`fuf pvje fnhfrnjhb> bfhf e,fc>

fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bf[fys

fufhtb 7fkjv

Fhys7`fuf pvfv fnhfycgjhnn` [fh[`uf6`f

htb0fqhf 7fkjv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.7

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.7  „მისაბმელით  მოძრაობა  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის

მისაბმელიანი  სატვირთო  ავტომობილითა  და  მისაბმელიანი  ტრაქტორით  მოძრაობას,  აგრეთვე  მექანიკური

სატრანსპორტო საშუალების ბუქსირებას.



ВОПРОС 535 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fefhlsyn`b f]fbefyn`b fnhfycgjhn hskf fb0fqhtb>

f9cn`s ef6`n`fys fb0fqhtb> bfhf e,fc> f]fbefy hs[wfhtb b6`b0spsvn`ef?

Ib IVb vfwfhf IIb IIIb vfwfhf

III vfwfhf I vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.8

პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.8 „საჭაპანო მოძრაობა აკრძალულია”  კრძა¬ლავს საჭაპანო ტრანსპორტით,

სასაპალნე და დასაჯდომი ცხოველებით მოძრაობას, ასევე პირუტყვის გადარეკვას.



ВОПРОС 536 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfkfys7`tb fvjgtlb hskf fb0fqhf b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.9

პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.9 „ველოსიპედით მოძრაობა აკრძალულია”  კრძალავს ველოსიპედითა და

მოპედით მოძრაობას.



ВОПРОС 537 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fimf7feff htb0fqhf b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.9

პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.9 „ველოსიპედით მოძრაობა აკრძალულია”  კრძალავს ველოსიპედითა და

მოპედით მოძრაობას.



ВОПРОС 538 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys:

Fv8f=s b7je fi`fh0f bf[7mfys fimf7feff

htb0fqhf 7fkjv

Fhys7`f8w`f fvf6cbvfkn` u`-fyspffhfkf>

cff0rfkf 2%rv. tb]fv fkfchfkf tb0fqhjeg

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh vf lf-f

i`fh0fr bf[7mfys bfh,fypffkfr

fnhfycgjhnn` [fh[`fufr fkf fb0fqhf 7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

3.17.2 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.17.2 „საფრთხე”  კრძალავს ყველა სახის სატრანსპორტო საშუალებით

შემდგომ მოძრაობას საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის ან სხვა საფრთხის გამო.



ВОПРОС 539 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys:

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fq`bhf 7fkjv

Fhys7`f8 fh/mfhf[m vfwfhf fb0fqhf befkeg

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fh/mfhf[m fq`bhf 7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

3.18.1 პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.18.1 „მარჯვნივ მოხვევა აკრძალულია”  კრძალავს სავალი ნაწილების

უახლოეს გადაკვეთაზე მარჯვნივ მოხვევას.



ВОПРОС 540 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys:

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fq`bhf 7fkjv

Fv8fcsh0f6`f ffbu`fofn`b htb8q`fhf=s

fhvfhf[m fq`bhf 7fkjv

Fhys7`f8 fhvfhf[m bfhf e,fc> im0f[m7f

vfwfhf fb0fqhf befkeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.19

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.19  „მობრუნება  აკრძალულია”    კრძალავს  სავალი  ნაწილების  უახლოეს

გადაკვეთაზე მობრუნებას.



ВОПРОС 541 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf byf6`sh9iys b7fkjv:

Bptb9ihfpffkfr fnhfycgjhnn` [fh[`fufr

f9schf> eb fkfchf bf[ms9isvr`f

Fvfimsyf kfc tb9isv tumsh0 fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf6`f hskf fb0fqhf

Bptb9ihfpffkfr fnhfycgjhnn` [fh[`fufr

(cff0rfkf 3%rv. tbqe fkfchfkf tb0fqef

flf) f9schf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.20

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.20  „გასწრება  აკრძალულია”    კრძალავს  ყველა  სახის  მექანიკური

სატრან¬სპორ¬ტო  საშუალების  გასწრებას  (გარდა  30  კმ/სთზე  ნაკლები  სიჩქარით  მოძრავი  ტრანსპორტისა).

ნებადართულია  გასწრება  უეტლო  მოტოციკლის,  მოპედისა  და  ველოსიპედის  შემხვედრი  მოძრაობის  ზოლში

გადაუსვლელად.



ВОПРОС 542 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

F,;msn` fhlshuf b6`b0spsvn`ef fv8fn`

lshuf fvx bf[mfvje fpjyf fyq`fv0f

]yfh,jbn

Fvbnbyu6`tb fvfybatcnfwbf6`tb

hsv8f9ufhf bf[ms7fvkj fv8f fws9q`f[f

]yfh,jbn

F,;msn` fhlshuf f[fh[`fhf

b6`b0svyfn`etbn> fhb fhlshuf fv8fn`-

fnhfycgjhnn` fvfi`sh f-fw`s[mxfhf

fvpspkf bfys7fqje f0fuskfpffimf

byfkfvqfr`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.26

პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.26 „ხმოვანი სიგნალის მიცემა აკრძალულია”  კრძალავს ხმოვანი სიგნალით

სარგებლობას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სიგნალი გამოიყენება საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის თავიდან

ასაცილებლად.



ВОПРОС 543 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

Bfh,fypffkfr fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f9schf is7fvkj b]fyf]`jbn

Fv8fn` flshuf 3.20 „F9schf 7fkjv” fvx
bf[mfvje fpjyf fyq`fv0f ]yfh,jbn

F,;msn` fhlshuf f[fh[`fhf is7fvkj

b]fyf]`jbn> fhb fhlshuf fv8fn`-

fnhfycgjhnn` fvfi`sh f-fw`s[mxfhf

fvpspkf bfys7fqje f0fuskfpffimf

byfkfvqfr`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.21

პუნქტის თანახმად საგზაო ნიშანი 3.21  „გასწრების აკრძალვის დასასრული”   აღნიშნავს  საგზაო ნიშნის 3.20ის

(„გასწრება აკრძალულია”) მოქმედების ზონის დასასრულს.



ВОПРОС 544 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8fn` lshuf 3.24 („Fvfrcbvfkn` fkfchf f9rhf”) fvx
bf[mfvje fpjyf fyq`fv0f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.25

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი3.25.  „მაქსიმალური  სიჩქარის  შეზღუდვის  დასასრული”    აღნიშნავს  3.24

„მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვა“ ნიშნის მოქმედების ზონის დასასრულს.



ВОПРОС 545 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf> bfhf

e,fc> fuskfhf is7fvkj bf]yfh,jbn

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf is7fvkj>

f[f fuskfhf is7fkj bf]yfh,jbn

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fuskfhf is7fvkj>

f[f ffyrskfhf is7fkj bf]yfh,jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.27

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”    კრძალავს  სატრანსპორტო  საშუალების,

როგორც გაჩერებას, ისე დგომას.



ВОПРОС 546 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fnhfycgjhnn` [f[`fuf6`f h7syn` hef bfh,fy psvx f[ms7je fpjyf=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fuskfhf is7fvkj bf]psh,j?

II vfwfhf IV vfwfhf

Ib IIIb vfwfhf Ib IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.27

და  3.28  პუნქტების  თანახმად:    საგზაო  ნიშანი  3.27  „გაჩერება  აკრძალულია”    კრძალავს  სატრანსპორტო

საშუალების,  როგორც  გაჩერებას,  ისე  დგომას.    საგზაო  ნიშანი  3.28  პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.28

„დგომა აკრძალულია” კრძალავს სატრანსპორტო საშუალების დგომას.



ВОПРОС 547 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvp tb8svij fhsw[`6`f hps fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhuskfhf b6`b0spsvn`ef?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე3 თავის (ამკრძალავი ნიშნები) 3.29

პუნქტის  თანახმად  საგზაო  ნიშანი  3.29  „დგომა  აკრძალულია  კენტ  რიცხვებში”    კრძალავს  სატრანსპორტო

საშუალების დგომას თვის კენტ რიცხვებში.



ВОПРОС 548 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

I vfwfhf II vfwfhf

III vfwfhf Fv8fn` lshuf6`f hs[9fums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.ა) 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27

ნიშნებისა  –  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალებაზე.  სურათზე  ნაჩვენები  საგზაო  ნიშნებია:  3.1  „შესვლა

აკრძალულია”,  3.2  „მოძრაობა  აკრძალულია”  და  3.3  „მექანიკური  სატრანსპორტო  საშუალებით  მოძრაობა

აკრძალულია”.



ВОПРОС 549 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fufps fvx pvfv?

Ib IIIb vfwfhf IIb IVb vfwfhf

IIb IIIb vfwfhf IIIb IVb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე3  თავის  (ამკრძალავი  ნიშნები)

შენიშვნის „გ.ა“ ქვეპუნქტის თანახმად ნიშნების მოქმედება არ ვრცელდება: გ.ა) 3.1–3.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.27

ნიშნებისა –  სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალებაზე.  სურათზე ნაჩვენები  საგზაო ნიშნებია: 3.18.2  „მარცხნივ

მოხვევა  აკრძალულია”,  1.8  „წრიულიმოძრაობიანი  გადაკვეთა”,  3.19  „მობრუნება  აკრძალულია”  და  1.33

„ხერგილი“.



ВОПРОС 550 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 551 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fghfrnbrfn` fvfimsyfhys7`fhf fqfhf bfpre fqfhfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf tb,s0fpfhjeg:

Fbycnhernjh-fhqf8s bps b7je fb,fhrsutb

bfwqfys bimf6`shuskje ffyrskfuf6`tb

hskf

Fbycnhernjh-fhqf8s bps b7je fim0f[mn`b

fkf9i,fhf fcfhrmfkf

Fbkshrffhfn` lshuf - „Fqfhfn`
fnhfycgjhnn` [fh[`fuf“ fkf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

fimf6`shuskfv0f6`f ptums hskf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  61ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  სასწავლო

სატრანსპორტო  საშუალება,  რომლითაც  ხდება  პრაქტიკული  მართვის  სწავლება  (სასწავლო  სვლა),  უნდა

აღიჭურვოს  ინსტრუქტორმასწავლებლისათვის  განკუთვნილი  გადაბმულობისა  და  მუხრუჭის  დამატებითი

სატერფულებით,  აგრეთვე  უკუხედვის  სარკით.  ასეთ  სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ამ  კანონის  მე19  მუხლის

პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით დადგენილი წესით უნდა დამაგრდეს საცნობი ნიშანი.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fghfrnbrfn` fhys7`fhf fqfhf 7fkjbn:

Ec7f7 fvfimsyf6`f bf[mshfw`fv

bfh,fypffkfr fv8f=s

B[s,e fi0f=s vf fdnjlhjv f=s

Fy[fh0f0s9 frfk0 f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  61ე  მუხლის  მე2  და  მე4  პუნქტების  თანახმად:  2.

სატრანსპორტო  საშუალების  პრაქტიკული  მართვის  სწავლება  (სასწავლო  სვლა)  ნებადართულია  მხოლოდ

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, დახურულ მოედანსა და ავტოდრომზე, აგრეთვე იმ გზებზე,

რომელთა  სიასაც  დადგენილი  წესით  ამტკიცებენ  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოები.  4.  გზაზე

სასწავლო სვლა დასაშვებია მხოლოდ სასწავლო სატრანსპორტო საშუალებით ინსტრუქტორმასწავლებელთან

ერთად  იმ  შემთხვევაში,  თუ  პირი  ფლობს  სატრანსპორტო  საშუალების  პრაქტიკული  მართვის  საწყის  ჩვევებს.

ინსტრუქტორმასწავლებელს გზაზე სასწავლო სვლის განხორციელების უფლება აქვს მხოლოდ მას შემდეგ, რაც

დარწმუნდება, რომ პირმა (მოსწავლემ) საკმარისად აითვისა სატრანსპორტო საშუალების პრაქტიკული მართვის

საწყისი ჩვევები.



ВОПРОС 552 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,fy [sh[fh0je fqfhfn` vfimsyf fb0fqhf pkfksvij> eb fqf8s bhys7`jpfh?

F f[sh[fh0fkf vfwfhf D f[sh[fh0fkf vfwfhf

Fb Db f[sh[fh0f6`f hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალულია სასწავლო სვლა.



ВОПРОС 553 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fqfhfn` vfimsyf f[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf fpby fvjevf> eb fqf8s bhys7`jpfh?

Fpby fvfv Fpby fvjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 38ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

ავტომაგისტრალზე, ავტომაგისტრალის შესასვლელსა და გამოსასვლელზე აკრძალულია სასწავლო სვლა.



თემა 26:

გადაზიდვები, ხალხი, ტვირთი



ВОПРОС 554 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 555 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fhys7`f8> f[`sz6`f hu`s96`f v8f9spuj f[f=s b7fbqfp fpu`f0fhf fkf fv8fcsh0f bf[scef f[`sz6`f

fv8f hs0fhf b[`0jevf?

B[`0fv B[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  26ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  ბავშვთა  ჯგუფების

გამცილებლის  მინიშნებისას  მძღოლი  ვალდებულია  გზა დაუთმოს  იმ  ბავშვებს, რომლებიც  კვეთენ  გზის  სავალ

ნაწილს.

Fb7`ifhfn` w`f]`f pvfv> 8-ufyrn`b fb0fqhf bf[ms7je fv8f=s f[`sz6`f hu`s9 tb0fqhjeg fb0fqhf

f[sh[fhfkf:

B7je fufy bf9ye f=s6` f=s Tb9syuskje fufyf=s b7je fv8f f=9s6`

f=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 26ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, ორმხრივ მოძრაობიან

გზაზე,  რომელსაც  არა  აქვს  გამყოფი  ზოლი,  ბავშვთა  ჯგუფი  უნდა  გადაადგილდებოდეს  მოძრაობის

მიმართულების საწინააღმდეგო მხარეს მდებარე გვერდულაზე.



ВОПРОС 556 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 557 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fgfccf;bhw`f h[s9[mfofhf vf eh0 hsv8fyufimf fhys7`fhf bf9sh[fufpfh> vf fhys7`f8 fkf9i,fhf

bplshrefpfh> eh0 hsv8fyufhf 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn> f[f fhys7`uf8 b6`if]f0hfkf

B7fkjbn> f[f feff f[mysv[j fgeyrn f=s>

b[flfv fv8f=s> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fkfchf cff0rfkf 4%rv. tb]fvpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 46ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის თანახმად,  აკრძალულია

მგზავრთა იმ რაოდენობით ან ისე გადაყვანა, რომ ეს ხელს უშლიდეს სატრანსპორტო საშუალების მართვას ან

მძღოლს უზღუდავდეს ხედვის არეს.

Fgfccf;bhw`f hsv8fyufhf 7fkjbn:

Fnhfrnjh vf f[fkf bys7`j lf-f vfimsyfr

fcfkjy vf frf,byf y[sq

Fblfhfn` vfimsyf fwhf]`fufkf> bfhf e,fc>

fwhf]`fuf-8y6`f hskf

Fblfhfn` vfimsyf fxfh0 fkf Bf[fys bpuj fdnj,ec

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  46ე  მუხლის  მე10  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია მგზავრთა გადაყვანა ავტომობილის (ფურგონძარიანი ან ბორტის პლატფორმის მქონე სატვირთო

ავტომობილის  ძარათი  მგზავრთა  გადაყვანის  შემთხვევის  გარდა),  ტრაქტორის,  სხვა  თვითმავალი  მანქანის

სალონის  ან  კაბინის  გარეთ,  სატვირთო  ავტომობილის  მისაბმელით,  მისაბმელაგარაკით,  სატვირთო

მოტოციკლის ძარათი და მოტოციკლის კონსტრუქციით გათვალისწი¬ნებული დასასხდომი ადგილების გარეთ.



ВОПРОС 558 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 559 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fafrnn`b fvfccf ppby b7je fvfrcbvfkn` vfccf tb]fpfh> eb fkf fgfccf;bhw`f

hsv8fyufhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  46ე  მუხლის  მე10  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

აკრძალულია  მგზავრთა  გადაყვანა  თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  ფაქტობრივი  მასა  აღემატება  მის

ნებადართულ მაქსიმალურ მასას.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s bptb9ihfpffkfr fblfhf e,fc tb9i bim0fqfn`eg> bf0f[[fh bh/`/`fn`eg> eb

fv8fyufhf ffy:

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f

fi`fh0f hspw`shsvqshw> f]`sy06fhhfn` vf

f[fn`s fvfpfhf f9[fc0f fvjehw> fblfhf

fv8f b6`sv]fhw

Fkf9i,fhf 9[fc0fv[fhw> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf f0fuskfpffimf 9[fc0fv[fhw> eb

fhys7`fhf eflf8sv[fhw

Fkfifhtb> clt6 fhlshutb> fq`bhf fh,futb>

fi`7`s f0f8hf fyjvthb> fi`7`s bf[m0f8e

f]`sy06fhhf zslfkfn`b flshutb> bfhf e,fc>

fpfr`fykf b]`ff6`qje yfgskf b7fqfn`e

fhlshutb be,fh0fpfhw

B[mxfpfhjeg f,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  47ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ნებისმიერი  ტვირთი  იმგვარად  უნდა  მოთავსდეს  და  აუცილებლობის

შემთხვევაში  დამაგრდეს,  რომ  მისი  გადაზიდვისას:  ა)  საფრთხე  არ  შეექმნას  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეებს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და

არ ცვიოდეს გზაზე;  ბ)  არ  შეიზღუდოს  ხილვადობა და  ხედვის  არე,  არ დაირღვეს  სატრანსპორტო  საშუალების

მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა; გ) არ დაიფაროს სატრანსპორტო საშუალების სინათლეები, „სდექ“

სიგნალი,  მოხვევის  შუქმაჩვენებლები,  შუქამრეკლი  მოწყობილობები,  რეგისტრაციის  ნომერი  და

მარეგისტრირებელი  სახელმწიფოს  განმასხვავებელი  ნიშანი,  აგრეთვე  ამ  კანონით  განსაზღვრული  ხელით

მისაცემი სიგნალები.



ВОПРОС 560 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 561 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fblfhf bfpu`f0fn`eg flshufkf - „B[si`fhfv fblfhf“> eb f9[mfkf vf fim0f[mkf fnhfycgjhnn`
[fh[`fuf f[si`fhf bfks]`]`jpfh:

1,0 vtnhfr tb]fys 1,5 vtnhfr tb]fys

2,0 vtnhfr tb]fys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  47ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების  გაბარიტის  გარეთ  წინ  ან/და  უკან  1  მეტრზე  მეტად  ან  გვერდიდან  საგაბარიტო  სინათლის  გარე

ნაპირიდან  0,4  მეტრზე  მეტად  გადმოშვერილი  ტვირთი  უნდა  აღინიშნოს  საცნობი  ნიშნით  „არაგაბარიტული

(მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, აგრეთვე დღეღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, წინ

– თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით, უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით.

Fblfhf bfpu`f0fn`eg flshufkf - „B[si`fhfv fblfhf“> eb fufyfkf> f[si`fhfn` fkfifhf y[sqn`b
f6`s9iskfhf bfks]`]`jpfh:

0,6 vtnhfr tb]fys 0,5 vtnhfr tb]fys

0,4 vtnhfr tb]fys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  47ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების  გაბარიტის  გარეთ  წინ  ან/და  უკან  1  მეტრზე  მეტად  ან  გვერდიდან  საგაბარიტო  სინათლის  გარე

ნაპირიდან  0,4  მეტრზე  მეტად  გადმოშვერილი  ტვირთი  უნდა  აღინიშნოს  საცნობი  ნიშნით  „არაგაბარიტული

(მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, აგრეთვე დღეღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, წინ

– თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით, უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით.
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Bfyskfimwje vf fkf9i,fhf bfysw`umje> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[si`fhf y[sq> f9[mfkf vf

fim0f[mkf vtnhfr tb]fys> vf fufyfkf f[si`fhfn` fkfifhf y[sqn`b f6`s9iskfhf %>4 vtnhfr tb]fys

bfks]`]`j fblfhf bfwqfys bfpu`f0fn`eg:

F9[mfkf vfwfhfkf - fhkfifuf ir`fr`f fkf Fim0f[mkf vfwfhfkf – fhkfifuf 7f9im fkf

F9[mfkf - fhkfifuf ir`fr`f fkf> bfhf

e,fc> fim0f[mkf vfwfhfkf – fhkfifuf
7f9im fkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  47ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების  გაბარიტის  გარეთ  წინ  ან/და  უკან  1  მეტრზე  მეტად  ან  გვერდიდან  საგაბარიტო  სინათლის  გარე

ნაპირიდან  0,4  მეტრზე  მეტად  გადმოშვერილი  ტვირთი  უნდა  აღინიშნოს  საცნობი  ნიშნით  „არაგაბარიტული

(მსხვილგაბარიტიანი) ტვირთი“, აგრეთვე დღეღამის ბნელ დროს ან არასაკმარისი ხილვადობის პირობებში, წინ

– თეთრი ფარნით ან შუქამრეკლით, უკან – წითელი ფარნით ან შუქამრეკლით.

Fhys7`f8 fv8f=s vf eb bfpffbu`fys f[`sz6`f b,fh:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfys>

fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=tbrhjeg

Fu`-fyspffhf ffh9iys> fi`fh0f lspkfw`wj>

bf0f[[fh> bffksh7mfys fr`svr`f> 9imfkf

fvfimsyf ffyrskfhf pkfbkij fkfchfkf

ltb0fqhjeg

Fv8f f,hb fws9q`f[f bhkfcys lf[scshw

fps fkfchf bfwbqfhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  26ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე  ან  მის

სიახლოვეს  ბავშვის დანახვისას  ან  გაჩერებული  ავტობუსის დანახვისას, რომელზედაც დამაგრებულია  საცნობი

ნიშანი  „ბავშვების გადაყვანა“,  მძღოლმა უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და  იმოძრაოს ისეთი

სიჩქარით,  რომელიც  თავიდან  ააცილებს  საფრთხეს  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  მკვეთრი  დამუხრუჭების

გარეშე გაჩერების შესაძლებლობას მისცემს.
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«Fv8f=s bffyuskfp fdnj,ec «F[`sz6`f hbfufhf» flshuf bfyspfh> eb p,fp fhys7`f8 b[`0jeg:

F,;msn` fhlshuf 7fqfys> ffyuskfhflf

fbfchf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfys> fdnj,ec

fb0fqhf yfyfuoffyof ll`s6`svkfhjeg

Zslfkfn`b fu`-fyspffhf ffh9iys> fi`fh0f

lspkfw`wj> bf0f[[fh> bffksh7mfys

fr`svr`f> 9imfkf fvfimsyf ffyrskfhf

pkfbkij fkfchfkf ltb0fqhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  26ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე  ან  მის

სიახლოვეს  ბავშვის დანახვისას  ან  გაჩერებული  ავტობუსის დანახვისას, რომელზედაც დამაგრებულია  საცნობი

ნიშანი  „ბავშვების გადაყვანა“,  მძღოლმა უნდა გამოიჩინოს განსაკუთრებული სიფრთხილე და  იმოძრაოს ისეთი

სიჩქარით,  რომელიც  თავიდან  ააცილებს  საფრთხეს  და  აუცილებლობის  შემთხვევაში  მკვეთრი  დამუხრუჭების

გარეშე გაჩერების შესაძლებლობას მისცემს.

Fv8f b6`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8> fkf,f ir`fr`f rys fv8fcsh0f bf[scef fimf7fef8 kfi`

fv8f b0fhf b[`0jevf?

B[`0jeg f0fuskfpffimf6`f ptums h=s B[`0jeg> fimf7fef8 ltb0fqefpfh tb=rffe

fimf7feff h[scsh0f=s

B[`0fv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა

განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს საგზაო მოძრაობის ისეთი მონაწილეების მიმართ, როგორებიც

არიან  ქვეითები  (განსაკუთრებით  ბავშვები,  ხანდაზმულები,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირები)  და

ველოსიპედისტები.  მძღოლი  ვალდებულია  ყველა  შემთხვევაში  გზა  დაუთმოს თეთრი  ხელჯოხით  ან  გამყოლ

ძაღლთან ერთად მოძრავ უსინათლო ქვეითს.
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Fv8f b6`e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8> lsv8fyspuj fkf pwe fimf7fef8 kfi` fv8f b0fhf

b[`0jevf?

B[`0jeg f0fuskfpffimf6`f ptums h=s B[`0jeg> fimf7fef8 ltb0fqefpfh tb=rffe

fimf7feff h[scsh0f=s

B[`0jeg> fimf7fef8 ltb0fqefpfh tb=rffv

fimf7feff h[scsh0f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა

განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს საგზაო მოძრაობის ისეთი მონაწილეების მიმართ, როგორებიც

არიან  ქვეითები  (განსაკუთრებით  ბავშვები,  ხანდაზმულები,  შეზღუდული  შესაძლებლობის  მქონე  პირები)  და

ველოსიპედისტები.  მძღოლი  ვალდებულია  ყველა  შემთხვევაში  გზა  დაუთმოს თეთრი  ხელჯოხით  ან  გამყოლ

ძაღლთან ერთად მოძრავ უსინათლო ქვეითს.

12 is6`cfyof bp[sqef f[`sz6`f hsv8fyufhf 7fkjbn:

Fvfimsyf kfc f9[mfn`b fn`fh0fkf Fvjgtl fkf

Fvjnjwbrk fkf {s[m tb6`s9[mfoje f0fr6`f h7syn`

frspfw`srums bbfifv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  26ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, აკრძალულია 12 წლამდე ბავშვის გადაყვანა: ა) მსუბუქ ავტომობილის წინა სავარძლით; ბ) მოპედით

და მოტოციკლით.
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Bv8fysufn`e fblfhf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfyf6`shqj vf bfylsh/`/`j> qf7f tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy ps9[mfu`f0fhf b[sv9flfv?

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f

fi`fh0f hfpw`shsvqhjeg> f]`sy06fhhf

fpfhfk fvjehjeg> fblfhf b]`fpfys

bhsvufhjeg> fv8f b6`sv]fhjeg

Fkf9i,fhf b9rsvpfhjeg> fkf9i,fhfn`

6`s9iskfhf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f0si`synfkfhf tbkfyfvufhjeg> eb

fhys7`fhf eflf8[fh 7fkjv

Fkfifh,fuf6`tb> Clt6 fhlshutb> fq`bhf

fkfifhfn` fhlshuf6`tb> fi`7`s0f8hf

fyjvthb> fi`7`s bf[m0f8e f]`sy06fhhf

zslfkfn`b flshutb> bfhf e,fc> yfgskf

b7fqfn`e fhlshuf6`tb e,fh0fpfhjeg

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje f]`fhf6`f

ptums bfp9[mfu`f0fn`eg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  47ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ნებისმიერი  ტვირთი  იმგვარად  უნდა  მოთავსდეს  და  აუცილებლობის

შემთხვევაში  დამაგრდეს,  რომ  მისი  გადაზიდვისას:  ა)  საფრთხე  არ  შეექმნას  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეებს, ზიანი არ მიადგეს სახელმწიფო, საზოგადოებრივ და კერძო ქონებას, ტვირთი არ ეთრეოდეს და

არ ცვიოდეს გზაზე;  ბ)  არ  შეიზღუდოს  ხილვადობა და  ხედვის  არე,  არ დაირღვეს  სატრანსპორტო  საშუალების

მდგრადობა და არ გაძნელდეს მისი მართვა; გ) არ დაიფაროს სატრანსპორტო საშუალების სინათლეები, „სდექ“

სიგნალი,  მოხვევის  შუქმაჩვენებლები,  შუქამრეკლი  მოწყობილობები,  რეგისტრაციის  ნომერი  და

მარეგისტრირებელი  სახელმწიფოს  განმასხვავებელი  ნიშანი,  აგრეთვე  ამ  კანონით  განსაზღვრული  ხელით

მისაცემი სიგნალები;
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Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy bibfije f[sh[fh0f vfwfhfkf fb0fqhf fpby ]fp0j?

IIb IVb I vfwfhf

IV vfwfhf III vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.1 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.1.1 „მოძრაობა პირდაპირ“

რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას.
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Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fh/mfhf[mn`b f[sh[fh0f vfwfhfkf fb0fqhf fpby ]fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.2 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.1.2 „მოძრაობა მარჯვნივ“

რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას.
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Bfh,je fv8fn` lshuf bfpu`fyf0jbn:

Ufyrn`b fb0fqhf pvje fv8f vf fv8fcsh0f

fkfkfh0f

Fb7`ifhfn` w`f]`f> fi`fh0flfhfn`

flumsk,;mf[fkf vf bfh,fypffkfr 9syuskfr

fdchf fh/mfhf[mn`b fufyf7syn`

Ufyrn`b fb0fqhf pvje fv8f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.2.1  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.2.1  „დაბრკოლების  შემოვლა  მარჯვნიდან“    მიუთითებს  გამყოფი

ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარჯვნიდან შემოვლის მიმართულებას.



ВОПРОС 572 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f9syuskf fb7`ifhfn` w`f]`f> fi`fh0flfhfn`

flumsk,;mf[fkf vf bfh,fypffkfr lf-f 9syuskfr fhvfhf[mfkf fdchf bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.2.2  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.2.2  „დაბრკოლების  შემოვლა  მარცხნიდან“    მიუთითებს  გამყოფი

ზოლის, უსაფრთხოების კუნძულის ან რაიმე დაბრკოლების მხოლოდ მარცხნიდან შემოვლის მიმართულებას.



ВОПРОС 573 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je flshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fh/mfhf[m vf fhvfhf[m fb0fqhf bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი დანართის  მე4  თავის  (მიმთითებელი  ნიშნები)

4.1.6 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.1.6 „მოძრაობა მარჯვნივ ან

მარცხნივ“  რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას,



ВОПРОС 574 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fimf7feff htb0fqhfps bfp9[mfu`f0je> fv8f bfkrffe

fv8f[`fc0f bfpu`fp0j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე4 თავის (მიმთითებელი ნიშნები) 4.5

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  4.5  „ქვეითთა  ბილიკი”    ქვეითთა  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი,  გზისგან

განცალკევებული ბილიკი. 4.5  ნიშანს ძირითად ნიშნად დგამენ ქვეითთა  ბილიკის დასაწყისში, განმეორებითად

კი − გზასთან ყოველი გადაკვეთის შემდეგ.



ВОПРОС 575 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy im0f[m7f fq`bhf is7fkj bfpu`fp0j?

II b IVb Ib IIIb

IIIb IVb IIb IIIb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი  ნიშნები) 7.3.1  პუნქტისა და  ამავე  პუნქტის  შენიშვნის თანახმად,  საგზაო ნიშანი 7.3.1  „მობრუნების

ადგილი”   მიუთითებს მობრუნების ადგილზე. ნიშნები 7.3.1 და 7.3.2  იდგმება  მობრუნების  ადგილის  წინ  ან  მის

ზემოთ,  ან  წინასწარ  8.1.1  დაფით.  ნიშნები  მარცხნივ  მოხვევის  ნებას  არ  რთავს.  ამავე  დანართის  მე4  თავის

(მიმთითებელი ნიშნები) 4.1.3 პუნქტისა და ამავე პუნქტის შენიშვნის „ა“ ქვეპუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 4.1.3

„მოძრაობა მარცხნივ” რთავს მხოლოდ ისრებით ნაჩვენები მიმართულებებით მოძრაობის ნებას, ხოლო ნიშნები,

რომლებიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა.



თემა 27:

ველოსიპედის, მოპედის, საჭაპნე ოთხთვალის

მოძრაობა და პირუტყვის გადარეკვა



ВОПРОС 576 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvfimsyf kfc f,skn`s0f0`fh0f fqfrshf bfkqefpfh> f[sw f[sh[fh0fkf tb0fqef fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 Fvjgtl fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  32ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  მიმდებარე

ტერიტორიიდან  გზაზე  გასვლისას  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  გზაზე  მოძრავ  სატრანსპორტო

საშუალებასა  და  ქვეითს,  ხოლო  გზიდან  გადასვლისას  –  იმ  ქვეითს,  ველოსიპედისტს,  მოპედისა  და

ორბორბლიანი ელექტროთვითმგორავის მძღოლებს, რომლებსაც გზას უჭრის.



ВОПРОС 577 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 578 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fblfhfn`> bfhf e,fc> fn`fh0f pvje f]fbefyn`b fefhlsyn`b fnhfycgjhn hu`s96`f fv8f bfyskfys

bwjpfh> f9schf fhvfhbfhf fvpspkf fu`s96`f bhs,;mfpfhjeg:

20-40 vtnhfr 40-60 vtnhfr

60-80 vtnhfr 80-100 vtnhfr

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  სასაპალნე  და

დასაჯდომი  პირუტყვის,  აგრეთვე  საჭაპანო ტრანსპორტის  კოლონები  გზის  სავალ ნაწილზე  მოძრაობისას  უნდა

დაიყოს ჯგუფებად, მაგრამ არაუმეტეს 10 სასაპალნე და დასაჯდომი პირუტყვისა და 5 საჭაპანო ტრანსპორტისა

თითოეულში. გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა იყოს 80100 მეტრი.

Fefhlsy bf6`n`je fefhlsy[mxf fv8f bf9ye fqfrshflumsk f7syn` vf b[flfv fv8f7syn` fkf9i,fhf

bf[msw`umje f0s9f[m lfybfcef f]fbefy f/`hf brsh b[`0jevf?

B[`0fv B[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  საჭაპანო

ტრანსპორტის მეხრემ გზის მიმდებარე ტერიტო¬რიიდან ან მეორეხარისხოვანი გზიდან იმ ადგილზე გასვლისას,

სადაც ცუდი ხილვადობაა, პირუტყვი აღვირით უნდა ატაროს.



ВОПРОС 579 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 580 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Biqfce tb9i> f]fbefy fv8fi7f fe;m0hf 7fkjbn:

Bfyskfimwje Bfyskfije

Bfyskfimwjeb bfyskfijeb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე6  პუნქტის  თანახმად,  პირუტყვის  გზაზე

გადარეკვა, როგორც წესი, უნდა განხორციელდეს დღეღამის ნათელ დროს.

Fefhlsy[mxf fpby bvfv:

F]fbefy fv8f=s f[skf9ihflf ffys;mhf Lf-f v8fr s7fpfh> fcafkmnb f,tnjyb p6`e

fv8fkf f]fbefy f[wfhf

F]fbefy fv8f=s f[skf9ihflf ffys;mhtb>

bfhf e,fc> lf-f v8fr s7fpfh> fcafkmnb

f,tnjyb p6`e fv8fkf f]fbefy f[wfhtb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  „ა“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  მეხრეს  ეკრძალება:  ა)  პირუტყვის  გზაზე  უმეთვალყურეოდ  მიტოვება;  გ)  სხვა  გზის  არსებობისას

პირუტყვის გარეკვა ასფალტისა და ცემენტბეტონის საფრის მქონე გზებზე.



ВОПРОС 581 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 582 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fv8f[`fc0tb fimf7fv8tb b7fvpfh> vf eh0 h[fh[`fhfps fkifhf s7fvpfh> fb0fqhf fbyntycbdhf eb fps

fkifhf byf0jpfh> fimf7fef8 fvfkfys7`fv8fi7f fbfchf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 24ე  მუხლის  მე4  პუნქტის თანახმად,  ქვეითთა  ბილიკის,

ტროტუარისა  და  გზისპირის  არარსებობის  ან  მათი  გამოყენების  შეუძლებლობის  შემთხვევაში  ქვეითს  შეუძლია

გადაადგილდეს გზის სავალ ნაწილზე. თუ არსებობს ველობილიკი და მოძრაობის ინტენსივობა ამის საშუალებას

იძლევა,  ქვეითს  უფლება  აქვთ  გადაადგილდეს  მასზე,  თუმცა  არ  უნდა  გაართულოს  ველოსიპედებისა  და

მოპედების მოძრაობა.

Feff f[mysv[j f0s9 f=s> fkf9i,fhf w`umfpfh vf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hfw`fys tb0fqefpfh>

fv8fcsh0f bfye fimf7feff (fhb fys7`fhf frs bfprsvpfh)> bfefpfh> tb0fqhjeg:

W`f]`fr b6`uskfys *-w`f]`fr bhs6`uskfys

{-w`f]`fr bhs6`uskfys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მოძრაობის

უსაფრთხოების  უზუნველსაყოფად,  კერძოდ,  ცუდი  ხილვადობის  პირობებში  ან  სატრანსპორტო  საშუალებათა

მოძრაობის  მაღალი  ინტენსივობის  შემთხვევაში  ქვეითებმა  (გარდა  მსვლელობით  სიარულის  შემთხვევებისა),

რომლებიც გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობენ, შეძლებისდაგვარად ერთ მწკრივად უნდა იმოძრაონ. ამავე მუხლის

მე6 პუნქტის თანახმად, ამ მუხლის მე2, მე4 და მე5 პუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში ქვეითები გზის

სავალ ნაწილზე გადადგილებისას უნდა იმყოფებოდნენ სავალი ნაწილის კიდესთან რაც შეიძლება ახლოს.



ВОПРОС 583 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 584 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fef8s fv8f=s fvfkfys7`tb 8-ut;msr pvje ftktrnhj f[fkfys7`tb hshys7`fhf fpby bvjeg:

12 is6`cf yb[sqkfr 14 is6`cf yb[sqkfr

1! is6`cf yb[sqkfr 1# is6`cf yb[sqkfr

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  43ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე

ველოსიპედისა  და  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის  მართვა  ნებადართულია  არანაკლებ  14  წლის

ასაკის პირისთვის, ხოლო მოპედის მართვა – 16 წლის ასაკის პირისთვის.

Fef8s fv8f=s fvjgtl fhys7`fhf fpby bvjeg:

12 is6`cf yb[sqkfr 14 is6`cf yb[sqkfr

1! is6`cf yb[sqkfr 1# is6`cf yb[sqkfr

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  43ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  გზაზე

ველოსიპედისა  და  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის  მართვა  ნებადართულია  არანაკლებ  14  წლის

ასაკის პირისთვის, ხოლო მოპედის მართვა – 16 წლის ასაკის პირისთვის.



ВОПРОС 585 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 586 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvfkfys7`tb fvjgtlb hrjkjyf6`f fv8fcsh0f bfyskfys bwjpfh> u`s9r bfkfpfhjeg:

5 wshfr bhtb]fvr`f 1% wshfr bhtb]fvr`f

15 wshf bhtb]fvr`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 43ე  მუხლის  მე4  პუნქტის თანახმად,  ველოსიპედისა და

მოპედის მძღოლებისათვის დასაშვებია კოლონად გადაადგილება. ველოსიპედებისა და მოპედების კოლონების

გზის სავალ ნაწილზე მოძრაობის შემთხვევაში ისინი უნდა დაიყოს ჯგუფებად, მაგრამ არაუმეტეს 10 ერთეულისა

თითოეულში. გასწრების გასაადვილებლად ჯგუფებს შორის მანძილი უნდა იყოს 80−100 მეტრი.

Qf7f tb6`s9[mfoje fv8f6`f h7syn` fvfkfys7`tb fvjgtlb fhvfhf[m hsq`bhf vf im0f[m7f hsq`bhf

7fkjv:

Fnhfvdfbn` w`f]`f bf[ms7je fv8f6`f h=s Ufyrn`b f[sh[fh0fkf fb0fqhfps w`f]`fr

tb]fys bf[ms7je fv8f6`f h=s

Fnhfvdfbn` w`f]`f bf[ms7je> bfhf e,fc>

ufyrn`b f[sh[fh0fkf fb0fqhfps w`f]`fr

tb]fys bf[ms7je fv8f6`f h=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 43ე  მუხლის  მე5  პუნქტის თანახმად,  ველოსიპედისა და

მოპედის  მძღოლებს  ეკრძალებათ  მარცხნივ  მოხვევა  ან  გზაზე  მობრუნება  იქ,  სადაც  ტრამვაის  ლიანდაგია,

აგრეთვე  იმ  გზაზე,  რომელზედაც  თანმხვედრი  მიმართულებით  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი  ერთზე  მეტი

ზოლია.



ВОПРОС 587 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 588 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8tb[scsh0f y[sw> bfcys bwj fv8f=s fdtkjv8f[`fc0f f[scsh0f=s> fvfkfys7`tb fvjgtlb

hshys7`f8w`f:

F9s;`fhf hsvjeg Fv8f f0fhf hs[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43ე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად, გზაჯვარედინის მიღმა

გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებმა გზა

უნდა დაუთმონ ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებს.

Fvjgtlb> fvjnjwbrkb> 8-ut;msr pvje ftktrnhj f[fkfys7`tb> fvfkfys7`tb hshys7`f8w`f fv8f=s

fb0fqhf fpby hsvjevf> hnhfycgjhnn` [fh[`fuf hsut;m6`f ptums fv8f bflrmsvckjpfh?

Fpby hsvfv Fpby hsvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  მოპედის,

მოტოციკლის,  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის,  ველოსიპედის  მძღოლი  ვალდებულია  გზაზე  ისე

იმოძრაოს, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს.



ВОПРОС 589 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bfpu`fyf0jbn:

Tb0fqef fhys7`f8w`f fv8f f0fhf

bf[mhs[`0je fv8f

Fv8f f[fys bfcef fw]f vf ftcnfrflf

Fdnjvfubcnhfkm f=s fb0fqhf fb=rffhfn`

yjvth6`f hs]`fhf6`f fyshhf bf[mhsvje

fdnjvfubcnhfkm

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.1  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.1  „ავტომაგისტრალი”    აღნიშნავს

ავტომაგისტრალს,  რომელზედაც  მოქმედებს  ავტომა¬გისტრალზე  მოძრაობის  მომწესრიგებელი  ნორმების

მოთხოვნები. ნიშანი იდგმება ავტომაგისტრალის დასაწყისში ან მის სიახლოეს 8.1.1 დაფით.



ВОПРОС 590 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bfpu`fyf0jbn:

Fvfimsyf6`tb fvjnjwbrk6`tb vfwfhf

htb0fqhf bfpre fv8f

Fvfimsyf kfc vfwfhfkf fb0fqhf bfpre

fb0fqhfn` w`f]`f

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f huskfh0f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.3  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.3  „საავტომობილო  გზა”    გზა,  რომელიც

განკუთვნილია მხოლოდ ავტომობილისა და მოტოციკლის მოძრაობისათვის.



ВОПРОС 591 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfimsyfv8f fyq`fv0f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.4 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 5.4 „საავტომობილო გზის დასასრული”  მიუთითებს

5.3 ნიშნით აღნიშნული გზის დასასრულს.



ВОПРОС 592 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f> f0,ffhf ptums byfqfrys

[sh[fh0fr fkf bf[mtb0fqef fv8f vf fv8fcsh0f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები) 5.5  პუნქტის თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.5  „ცალმხრივმოძრაობიანი  გზა”    გზა  ან  სავალ

ნაწილი,  რომელზედაც  სატრანსპორტო  საშუალებებით  მოძრაობა  მთელ  სიგანეზე  ერთი  მიმართულებით

მოძრაობს.



ВОПРОС 593 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf bfpu`fyf0jbn:

*-ufyrn`b fb0fqhf pvje fv8f fyq`fv0f Fhtdthcn` fb0fqhf pvje fv8f fws9q`f[f

fkufv0f

Fhkfchfn` w`f]`f fyq`fv0f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.9  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.9  „რევერსული  მოძრაობის  დასასრული“  

მიუთითებს 5.8 ნიშნით აღნიშნული გზის მონაკვეთის დასასრულს.



ВОПРОС 594 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f> zslfkf bfkrffe

fw`f]`f=s> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hptb9i tbim0fuskf bf9syuskfys bf[mtb0fqef fv8f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.11  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.11  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებისათვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლის  მქონე  გზა“    გზა,  რომელზედაც  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალება  მოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა

საერთო  ნაკადის  საპირისპირო  მიმართულებით.  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  იმ  მოძრაობის  ზოლზე,

რომელზედაც ის დგას.



ВОПРОС 595 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f> zslfkf bfkrffe

fw`f]`f=s> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hptb9i tbim0fuskf bfvfhbfifys bf[mtb0fqef fv8f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.14  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.14  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებისათვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლი“    გზა,  რომელზედაც  სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალება  მოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა  საერთო  ნაკადის

თანმხვედრი მიმართულებით. ნიშნის მოქმედება ვრცელდება იმ მოძრაობის ზოლზე, რომელზედაც ის დგას. გზის

მარჯვენა მხარეს დადგმული ნიშნის მოქმედება ვრცელდება სავალი ნაწილის უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე.



ВОПРОС 596 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8f fh/mfhf[mn`b fufyf=s b6`shuskje> bfh,je fv8fn` lshuf6`f fvx hsvjeg:

Fv8fcsh0f f0,ffhf ptums f=s Fv8fcsh0f fufyn`b fh/mfhf[mn`b fw`f]`f=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.14  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.14  „სამარშრუტო  სატრანსპორტო

საშუალებისათვის  განკუთვნილი  მოძრაობის  ზოლი“  აღნიშნავს  გზას,  რომელზედაც  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალება  მოძრაობს  სპეციალურად  გამოყოფილ  ზოლზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა

საერთო  ნაკადის  თანმხვედრი  მიმართულებით.  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  იმ  მოძრაობის  ზოლზე,

რომელზედაც  ის  დგას.  გზის  მარჯვენა  მხარეს  დადგმული  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  სავალი  ნაწილის

უკიდურეს მარჯვენა ზოლზე.



ВОПРОС 597 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fy[fh0f0s9 f=s fb0fqhfps bimf6`uskje fqfc6`f fvx

bf[mhsvje fqfrshflumsk (fpjyf) ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.21 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 5.21 „საცხოვრებელი ზონა“  ტერიტორიას (ზონა),

სადაც  მოქმედებს  საცხოვრებელ  ზონაში  მოძრაობისათვის დადგენილი  წესები.  ნიშანი  იდგმება  საცხოვრებელი

ზონის ყველა შესასვლელში.



ВОПРОС 598 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fy[fh0f0s9 f=s fb0fqhf fb=rffhfps bimf6`uskje

fqfc6`f fvx bf[mhsvje fy[fh0f0s9 fkfufv0f ]psh,j?

Ib IIIb vfwfhf IIb IIIb vfwfhf

Ib IIb vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.23.1 და 5.23.2  პუნქტების თანახმად,  საგზაო ნიშნები:   5.23.1  „დასახლებული  პუნქტის

დასაწყისი“    მიუთითებს  იმ დასახლებული  პუნქტის დასაწყისს, რომელშიც  მოქმედებს დასახლებულ პუნქტებში

მოძრაობისათვის დადგენილი წესები.  5.23.2 „დასახლებული პუნქტის დასაწყისი“  მიუთითებს განაშენიანებული

გზის მონაკვეთის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში და რომელშიც მოქმედებს

დასახლებულ  პუნქტებში  მოძრაობისათვის  დადგენილი  წესები  (სააგარაკო  დაბები,  ცალკე  მდგომი

დაწესებულებები და ა. შ.).



ВОПРОС 599 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy y[fh0f0s9r bfqfyfvr`f> feff bf[msy[j f0s9 f=s

fb0fqhfps bimf6`uskje fqfc6`f fvx bf[mhsvje (f9cimfhfn` ]f,kf6`f> [fps buskje fec]`fh0f6`f>

e, tum. ) fy[fh0f0s9 fkfufv0f ]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების  ნიშნები)  5.23.2  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  5.23.2  „დასახლებული  პუნქტის  დასაწყისი“  

მიუთითებს განაშენიანებული გზის მონაკვეთის დასაწყისს, რომელიც არ შედის რომელიმე დასახლებულ პუნქტში

და  რომელშიც  მოქმედებს  დასახლებულ  პუნქტებში  მოძრაობისათვის  დადგენილი  წესები  (სააგარაკო  დაბები,

ცალკე მდგომი დაწესებულებები და ა. შ.).



ВОПРОС 600 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 601 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fb0fqhf fvfrcbvfkn` fkfchf f9rhf bf[mfvje

fqfrshflumsk ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.27 და 5.29 პუნქტების თანახმად, საგზაო ნიშანი 5.31. „მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვის

ზონა“. აღნიშნავს ტერიტორიას, რომლის ფარგლებშიც შეზღუდულია მოძრაობის მაქსიმალური სიჩქარე.

Fvfhihenn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf fp9ihf 7fkjbn:

Fv8fcsh0f=s Fimf7fv8f=s vf fv8f fufyf=s

Fv8fcsh0f=s [`szsr bh]fhfrys b7je

f0fkfh0fn` gkfnajhvf=s> eb b7fvpfh –
fimf7fv8f=s vf fv8f fufyf=s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  24ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებისა  და  ტაქსის  მოცდა  ნებადართულია  მხოლოდ  გზის  სავალი  ნაწილის  შედარებით

ამაღლებულ ჩასასხდომ ბაქანზე, ხოლო მისი არარსებობისას – ტროტუარზე ან გვერდულაზე.



ВОПРОС 602 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

{-ut;msr pvje fvjgtl fhys7`f8 fv8f=s e,fc ltb0fqhjeg eb bnhfycgjhnn` [fh[`fuf:

Fut;m6`f ptums fv8f bflrmsckfhfn`s Ut;msr bflsv[fhums fv8f bflrmsckfhfn`s

*-ut;msr bhslsv[fhums fv8f

bflrmsckfhfn`s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე11  პუნქტის  თანახმად,  მოპედის,

მოტოციკლის,  ორბორბლიანი  ელექტროთვითმგორავის,  ველოსიპედის  მძღოლი  ვალდებულია  გზაზე  ისე

იმოძრაოს, რომ სატრანსპორტო საშუალების ყველა თვალი ეხებოდეს გზის ზედაპირს.



ВОПРОС 603 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy ^sh0n`skfn`b fv8f6`f h=s bimf6`uskje fkfchf fptb9i

f9rhf6`f bfprys flshhf 7fpqj?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი ნიშნები) 7.1 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 7.1 „მაქსიმალური სიჩქარის ზოგადი შეზღუდვები“ 

იძლევა  ინფორმაციას  სიჩქარის  ზოგადი  შეზღუდვების  თაობაზე,  რომლებიც  საგზაო  მოძრაობის  წესებით

დადგენილია  საქართველოს  გზებზე.  ნიშანი  იდგმება  საქართველოს  ტერიტორიაზე  შემოსასვლელში

საკონტროლო გამშვებ პუნქტთან.



ВОПРОС 604 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8f f,hb fws9q`f[f=s fb0fqhf pkf7fkj fkfchf ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი  ნიშნები)  7.2  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  ნიშანი  7.2  „რეკომენდებული  სიჩქარე“    მიუთითებს

სიჩქარეს,  რომლითაც  რეკომენდებულია  მოძრაობა  გზის  მოცემულ  მონაკვეთზე.  ნიშანი  იდგმება  გზის

დასაწყისში.  ნიშნის  მოქმედება  ვრცელდება  უახლოეს  გზაჯვარედინამდე,  ხოლო  მაფრთხილებელ  ნიშანთან

ერთად − სახიფათო უბნის მთელ სიგრძეზე.



ВОПРОС 605 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fimf7feff vfwfhf htb0fqhf bf[ms7fkj fqfrshflumsk

]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე5  თავის  (განსაკუთრებული

მითითებების ნიშნები) 5.33 პუნქტის თანახმად, საგზაო ნიშანი 5.33 „ქვეითთა ზონა“  ტერიტორია, რომლებზედაც

მოძრაობა ნებადართულია, მხოლოდ ქვეითებისათვის.



ВОПРОС 606 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy f[scsh0f pvfv fv8f ]psh,j?

I II

III IV

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი  ნიშნები) 7.8.17.8.3  პუნქტების თანახმად,  საგზაო  ნიშნები 7.8.17.8.3  „ჩიხი“    გზა, რომელსაც  არ

აქვს  გამჭოლი  გასასვლელი.  7.8.1  ნიშანი  იდგმება  გზის  დასაწყისში,  ხოლო  7.8.2  და  7.8.3  ნიშნები−იმ  გზის

გადაკვეთის წინ, რომელსაც არ აქვს გამჭოლი გასასვლელი.



ВОПРОС 607 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fhvfhf[m fq`bhfps f6`b0svhf 7fpqj?

III vfwfhf IV vfwfhf

II-b IV-b II vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  პირველი  დანართის  მე7  თავის  (საინფორმაციო

მაჩვენებელი ნიშნები) 7.3.1 და 7.3.2 პუნქტების შენიშვნის თანახმად, საგზაო ნიშნები 7.3.1 „მობრუნების ადგილი”

და 7.3.2 „მობრუნების ზონა” იდგმება მობრუნების ადგილის წინ ან მის ზემოთ, ან წინასწარ 8.1.1 დაფით. ნიშნები

მარცხნივ მოხვევის ნებას არ რთავს.



ВОПРОС 608 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 609 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

F[sw f[sh[fh0fkf fb0fqhf ffy f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` fv8f f0fhf

ps[`0flf?

Fvfkfys7`f fhys7`f8 Fvfimsyf kfc fhys7`f8

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43ე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად, გზაჯვარედინის მიღმა

გამავალ გზასთან ველობილიკის არარეგულირებულ გადაკვეთაზე ველოსიპედისა და მოპედის მძღოლებმა გზა

უნდა დაუთმონ ამ გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებათა მძღოლებს.

Fv8fcsh0f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9[mf fhf[` hu`fh0f bfcefpfh> fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fhf[` hu`fh0f bfybfckfr> fv8fcsh0f=s

9cn`6`fr iw`shsvqef

Fhf[` hu`fh0f bfybfckfr> fv8tbcsh0f=s

9cn`6`fr w`shqsh is7fkj

განმარტება:

თუ  სატრანსპორტო  საშუალების  წინ  გზის  სავალ  ნაწილზე  გადადის  საქონლის  ჯოგი,  მძღოლმა  უნდა

გაითვალისწინოს,  რომ  ჯოგის  გადასვლის  შემდეგ  გზის  სავალ  ნაწილზე  შეიძლება  გამოვიდეს  ერთეული

ცხოველები.
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9[mf ps6`hf lee fimf7fef8 ltb0fqefpfh> fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Eb> fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f

htb9i fr`svr`f> fimims]`f fv8fcsh0f

lf[scetbn

Eb fv8f,;f lf[scys im0f[m7f l[sy]`sh

bkijbn

Eb lrf]fh bkijbn F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf w`shqsh

is7fkj

განმარტება:

თუ სატრანსპორტო საშუალების წინ ქვეითთა გადასასვლელზე გადაადგილდება მოხუცი ქვეითი მძღოლმა უნდა

გაითვალისწინოს,  რომ  ის  სავალ  ნაწილზე  მოძრაობენ  უფრო  ნელა  ვიდრე  სხვა  საგზაო  მოძრაობის

მონაწილეები, ასევე შეიძლება ნახევარი გზიდან მობრუნდნენ უკან და მან შეიძლება დაკარგონ წონასწორება და

წაიქცნენ.



თემა 28:

საგზაო მონიშვნა
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1 2

3

Fv8fn` lshuf6`tb fv8fn` fh,fuf6`tb tb6`svi`jpfh> fhys7`f8 byfbuofhjeg:

Fv8fn` lshuf6`f hs]`fhf6`f Fv8fn` fh,fuf6`f hs]`fhf6`f

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, თუ საგზაო ნიშნებისა

და  საგზაო მონიშვნების  მოთხოვნები  ერთმანეთს  ეწინააღმდეგება,  მძღოლი  ვალდებულია  შეასრულოს  საგზაო

ნიშნების მოთხოვნები.

Fi`fh0flfhfn` ,;mf[fkf vf fimf6`shuskfv0f 8-ufyrn`b fb0fqhf pvje fv8fhu`s fkshf=s bim0fpfh>

fhys7`f8 eb lfdchjeg:

Fh/mfhf[mn`b fufy f7syn` Fhvfhf[mn`b fufy f7syn`

Fh/mfhf[mn`b vf fhvfhf[mn`b fufy f7syn`

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 32ე  მუხლის  მე17  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ

მუხლით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მძღოლს შეუძლია მარჯვნიდან ან მარცხნიდან შემოუაროს

იმ  სავალ  ნაწილზე  დაყენებულ  უსაფრთხოების  კუნძულს,  ტუმბოს  ან  სხვა  მოწყობილობას,  რომელზედაც  იგი

მოძრაობს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა  უსაფრთხოების  კუნძული,  ტუმბო  ან  სხვა  მოწყობილობა

ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზეა განლაგებული. ამ შემთხვევაში მძღოლმა უსაფრთხოების

კუნძულს, ტუმბოს ან სხვა მოწყობილობას მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან უნდა შემოუაროს.



ВОПРОС 613 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3
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Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf fb=rff8 bkf vf fkfifh,fufkf tb=rffvpfh> fhys7`f8 fimf7feff

h[scsh0f lfyfpffbu`f[fkfr:

F,;msn` fhlshuf 7fqfys> ffyuskfhflf

lfdchjeg

Fimf7eff h=f9[mf f9s;`fhf pvje btb9i>

fimf7feff h[scsh0f lfdchjeg bfh,fypffkfr

fkfchfkf

Fkfchf bhvfzhjeg> f[scsh0f bfkfkfp vf

bfye fimf7feff fi`fh0f b0fbvshuskfhw

fps> bf0f[[fh> lffyuskfys fimf7feff

bjeb;m0hjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ბ) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  არ  რეგულირდება  არც  საგზაო  შუქნიშნით  და  არც  მარეგულირებლის  მეშვეობით,

მძღოლმა ქვეითთა გადასასვლელთან მიახლოებისას სათანადოდ უნდა შეამციროს სიჩქარე, რათა საფრთხე არ

შეუქმნას ამ გადასასვლელზე შესულ ან შემავალ ქვეითებს, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში უნდა გაჩერდეს და

გაატაროს ქვეითები.
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Fb0fqhf f[sh[fh0f bfimfi`fkje fufyf7syn`> bf[`0je fqfckf bfpu`f0je ffyuskfh0f=s buskje

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fdchf pu`s b0je fhys7`f8w`f:

Fkfchf bhvfzys> bf0f[[fh> bffyuskfhjeg>

fgfccf;bhw`f i`fh0flf feff;`kfhhfn`

nhfycgjhn f6`n`fhf vf fk,ffhf hskifhw fps

Fkfchf bfwqfys> bhkfcys fhb f0s9

bfdchjeg> feff;`kfhhfn` nhfycgjhn`

bf6`n`j vf bfk,ffef fgfccf;bhw`f

bh9sh[fufv[fhw fps

Yflfflfn`b fw`f]`f=s bffyuskfys>

feff;`kfhhfn` nhfycgjhn fb0fqhf

tb0fkfyffuof luskfpfhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა, რომელიც

მოძრაობის  მიმართულების  შესაბამისი  მხრიდან  სათანადო  წესით  მონიშნულ  გაჩერებაზე  მყოფი  სამარშრუტო

სატრანსპორტო  საშუალებისთვის  გვერდის  ავლას  აპირებს,  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  და,  აუცილებლობის

შემთხვევაში, გაჩერდეს, რათა უზრუნველყოს მგზავრების საზოგადოებრივ ტრანსპორტში უსაფრთხო ჩასხდომის

ან იქიდან გადმოსხდომის შესაძლებლობა.

Bfimfi`fkje flshuf6`tb fh,fuf6`tb b7fvpfh> fhtkmc6`f pvfv fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f htb0fqhfps

fw`f]`f6`f h[s9[mfofhf b]`ff6`qjeg:

Fhys7`f8 b[f0f bkf> fv8fcsh0f f0,ffhtb>

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h[si`fhtb> eh0

hs,;mfhf b[sv9flje fbynthdfkb

bfp9[mfu`f0fys

F0s9fyn`b f[fn`[tb=rffhfn` jhufy fkf

Fpfr`fykf> eb byf6`sh9iys> f,hb tb9i

fv8f ufyrkfn`b fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je

v8fc b9[mfojeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  31ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  ურელსო

სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობისათვის  მოძრაობის  ზოლების  რაოდენობა  განისაზღვრება  საგზაო

მონიშვნით ან/და 5.15.1, 5.15.2, 5.15.7 და 5.15.8 საგზაო ნიშნებით, ხოლო მისი/მათი არარსებობის შემთხვევაში

–  თვით  მძღოლის  მიერ,  გზის  სავალი  ნაწილის  სიგანის,  სატრანსპორტო  საშუალებების  გაბარიტებისა  და  მათ

შორის აუცილებელი ინტერვალის გათვალისწინებით.
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*-ufrn`b fb0fqhfps bfp9[mfu`f0je fv8fcsh0f fkshf=s bim0je fi`fh0flfhfn` flumsk,;mf[fkf

fhys7`f8 lfdchjeg:

Fhvfhf[mn`b fufyfkf vfwfhf Fh/mfhf[mn`b fufyfkf vfwfhf

Fh/mfhf[mn`b vf fhvfhf[mn`b fufyfkf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის 32ე  მუხლის  მე17  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,  ამ

მუხლით დადგენილ მოთხოვნათა გათვალისწინებით, მძღოლს შეუძლია მარჯვნიდან ან მარცხნიდან შემოუაროს

იმ  სავალ  ნაწილზე  დაყენებულ  უსაფრთხოების  კუნძულს,  ტუმბოს  ან  სხვა  მოწყობილობას,  რომელზედაც  იგი

მოძრაობს,  გარდა  იმ  შემთხვევისა,  როცა:  ბ)  უსაფრთხოების  კუნძული,  ტუმბო  ან  სხვა  მოწყობილობა

ორმხრივმოძრაობიანი გზის სავალი ნაწილის ღერძზეა განლაგებული. ამ შემთხვევაში მძღოლმა უსაფრთხოების

კუნძულს, ტუმბოს ან სხვა მოწყობილობას მხოლოდ მარჯვენა მხრიდან უნდა შემოუაროს.
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Bfwqfys flshhf 7fpqj> bfh,je flshuf6`f bfpu`fh0jbn:

Fu`-fyqfhfn` lshufkf bfpu`f0je fv8f

bi`fh0je fws9q`f[f fehf

Fv8f tums fufyf[mfkf b7je fj,btrn f7syof

b,;mje

Flshuf7syn` bi`fh0je fws9q`f[f fkfufv0f

f7syof> f9rhf6`f f[ms7je f0s9f7syof> vf

f9[mf> fb0fqhf f[sh[fh0fkf b7je fj,btrn

f7syof b,;mje

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები  (დაფები)) 8.1.1 პუნქტის თანახმად, დაფა 8.1.1  „მანძილი ობიექტამდე”   მიუთითებს მანძილს ნიშნიდან

სახიფათო  მონაკვეთის  დასაწყისამდე,  სათანადო  შეზღუდვის  შემოტანის  ადგილამდე  ან  წინ,  მოძრაობის

მიმართულებით არსებულ გარკვეულ ობიექტამდე (ადგილამდე).
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Bfwqfys flshhf 7fpqj> bfh,je flshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fv8f y[sq> bfw`s[fhfys b7je fj,btrn

f7syof f,;mfpffhf ]psh,j?

Ib IIIb Ib IVb

IV III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.1.3, 8.1,4 პუნქტების თანახმად, დაფები 8.1.3 და 8.1.4 „მანძილი ობიექტამდე”  მიუთითებს

მანძილს გზის მიღმა (მოშორებით) მდებარე ობიექტამდე.
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Bfwqfys flshhf 7fpqj> bfh,je flshuf6`f h7syn` hef bfh,fy fu`-fyqfhfn` lshufkf bfpu`f0je fv8f

bi`fh0je fws9q`f[f fehf b6`b0spsvn`ef> bfhf e,fc> fbyajhvfwbfn`–fh,fhfn` lshuf6`f fvx
bf[mhsvje f0s9 ]psh,j?

Ib IIIb I

II IV

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები  (დაფები))  8.2.1  პუნქტის  თანახმად,  8.2.1  „მოქმედების  ზონა”    მიუთითებს  მაფრთხილებელი  ნიშნით

აღნიშნული  გზის  სახიფათო  მონაკვეთის  სიგრძეს,  ან  ამკრძალავი  და  საინფორმაციომაჩვენებელი  ნიშნის

მოქმედების ზონას.



ВОПРОС 620 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je f/`6`f h7syn` hef bfh,fy fuskfhf b6`b0spsvn`ef flshuf fvx bf[mfvje f0s9 fyq`fv0f

]psh,j?

I II

III

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები  (დაფები))  8.2.3  პუნქტის  თანახმად,  დაფა  8.2.3  „მოქმედების  ზონა”    მიუთითებს  3.27–3.30  ნიშნების

მოქმედების ზონის დასასრულს.



ВОПРОС 621 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je> bfwqfys flshhf 7fpqj flshuf6`f (f/`6`f) h7syn` hef bfh,fy fuskfhtb ffyuskfhtb

b6`b0spsvn`ef flshuf6`f fvx bf[mhsvje f0s9f=s b7fpffhf bfprys fhys7`f8 flshhf bp0j?

III vfwfhf I vfwfhf

II vfwfhf IIb IIIb

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.2.4 პუნქტის თანახმად, დაფა 8.2.4 „მოქმედების ზონა” მძღოლს აწვდის ინფორმაციას მისი

3.27–3.30 ამკრძალავი ნიშნების მოქმედების ზონაში ყოფნის თაობაზე.



ВОПРОС 622 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je> bfwqfys flshhf 7fpqj flshuf6`f (f/`6`f) h7syn` hef bfh,fy fv8tb[scsh0f f9[mf buskje

flshuf fvx bf[mfvje f[sh[fh0f vf fv8f=s b7je fj,btrn fi7f fb0fqhf f[sh[fh0f ]psh,j?

Ib IIIb I vfwfhf

II vfwfhf III vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.3.18.3.3 პუნქტების თანახმად, დაფები 8.3.18.3.3 „მოქმედების მიმართულება”  მიუთითებს

გზაჯვარე¬დინის წინ დადგმული ნიშნის მოქმედების მიმართულებას ან უშუალოდ გზასთან მდებარე აღნიშნული

ობიექტისაკენ მოძრაო¬ბის მიმართულებას.



ВОПРОС 623 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` hef bfh,fy fcf,ib fv-sitb fys]`fvi6`tb hps fvx

pvje?

III vfwfhf Ib IVb

IIb IIIb I vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.5.1 პუნქტის თანახმად, დაფა 8.5.1 „შაბათი, კვირა და სადღესასწაულო დღეები”  მიუთითებს

კვირის  დღეებზე,  როცა  მოქმედებს  ნიშნები.  ამავე  თავის  8.5.58.5.7  პუნქტების  თანახმად  დაფები  8.5.5–8.5.7

„მოქმედების დრო”  მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღეღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი.



ВОПРОС 624 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` hef bfh,fy eb fvx bfyfvje fvxs,;m fvi6`tb> fvi

ffv0tb ]psh,j?

IIb IVb I vfwfhf

IIb IIIb vfwfhf III vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.5.2 და 8.5.3 პუნქტების თანახმად, დაფები 8.5.2 „სამუშაო დღეები” და 8.5.3 „კვირის დღეები”

  მიუთითებენ  კვირის დღეებზე, როცა  მოქმედებს  ნიშანი.  ამავე თავის 8.5.58.5.7  პუნქტების თანახმად დაფები

8.5.5–8.5.7 „მოქმედების დრო”  მიუთითებს კვირის დღეებსა და დღეღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი.



ВОПРОС 625 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Bfh,je fv8fn` lshuf6`f hrjv,byfwbf6`f h7syn` hef bfh,fy eb fvx bfyfvje fvxs,;m fvi6`tb> fvi

ffv0tb ]psh,j?

III vfwfhf IV vfwfhf

IIb Ivb vfwfhf I vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის პირველი დანართის მე8 თავის (დამატებითი ინფორმაციის

ნიშნები (დაფები)) 8.5.58.5.7 პუნქტების თანახმად დაფები 8.5.5–8.5.7  „მოქმედების დრო”    მიუთითებს კვირის

დღეებსა და დღეღამის დროზე, როცა მოქმედებს ნიშანი.



ВОПРОС 626 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf

fq`bhf fpby pvfvlf?

Fvjnjwbrk fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf ir`fr`f fhys7`f8 vfwfhf.

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა) 1.11 პუნქტის თანახმად, საგზაო მონიშვნა 1.11 ყოფს საპირისპირო ან იმავე მიმართულებით მოძრავ

სატრანსპორტო  ნაკადებს  გზის  მონაკვეთზე,  სადაც  გადაჯგუფება  ნებადართულია  მხოლოდ  ერთი  ზოლიდან;

აღნიშნავს  მობრუნების  ადგილს,  სადგომი  მოედნიდან  გამოსასვლელსა  და  შესასვლე¬ლს  და  ა.  შ.,  სადაც

მოძრაობა  ნებადართულია  მხოლოდ  ერთ  მხარეს.  1.11  ხაზის  გადაკვეთა  ნებადართულია  წყვეტილი  ხაზის

მხრიდან, ასევე უწყვეტი ხაზის მხრიდან, მაგრამ მხოლოდ გასწრების ან შემოვლის დამთავრებისას.



ВОПРОС 627 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf=s> f,fh0 fhys7`f8w`f h7syn` f[sw f[sh[fh0fkf fvfimsyf fq`bhf fpby

pvfvlf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 vfwfhf. Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 vfwfhf.

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.11  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.5.  ყოფს  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ

სატრანსპორტო ნაკადებს გზაზე, რომელსაც მოძრაობის ორი ან სამი ზოლი აქვს; აღნიშნავს მოძრაობის ზოლის

საზღვარს  ერთი  მიმართულებით  მოძრაობისათვის  განკუთვნილი ორი  ან ორზე  მეტი  ზოლის  არსებობისას. 1.5

ხაზის გადაკვეთა ნებადართულია ნებისმიერი მხრიდან.



ВОПРОС 628 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fv8fcsh0f=s b7je f6`8shf6`f bfpu`fh0jbn:

Ffbu`fof b7je fy[fh0f9s9 f7syof b,;mje Fv8f (fvfhihen) fyjvth

Bfimfi`fkje fyjvth pvje fvfhihenn`

[fh[`fufps bfp9[mfu`f0je fb0fqhfn` w`f]`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა) 1.22 პუნქტის თანახმად, საგზაო მონიშვნა 1.22 აღნიშნავს გზის (მარშრუტის) ნომერს.



ВОПРОС 629 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fcsh0f=s b7je fpu`f0f 8t;m bfpu`fyf0jbn:

Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

ffyuskfhf f0s9b fnfrcb ffyuskfh0tb

Rshffv0fn`b f9cimfhfps fuskfhf f0s9

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა) 1.17 პუნქტის თანახმად, საგზაო მონიშვნა 1.17 ყვითელი ხაზი აღნიშნავს სამარშრუტო სატრანსპორტო

საშუალების გაჩერების ადგილს და ტაქსის სადგომს.



ВОПРОС 630 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fcsh0f=s b7je f0,ffhf fpu`f0f bfpu`fyf0jbn f0s9:

Fimf7feff hsv8f[`fc0f fv8fcsh0f

bf[mf[scef

Fvfkfys7`fn` v8f[`fc0f fv8fcsh0f

bf[mf[scef

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა) 1.15  პუნქტის თანახმად,  საგზაო მონიშვნა 1.15  აღნიშნავს  ადგილს,  სადაც  ველობილიკი  კვეთს  გზის

სავალ ნაწილს.



ВОПРОС 631 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fcsh0f=s b7je 8,fys tble tb97mje fw`f]`f bffyfujbn:

Fv8tb[scsh0f=s fvfkfys7`fn` w`f]`f Fhys7`f8 [sv9flf lf[mffyuskfif f0s9

Fhtdthckf tb=rffe fb0fqhfn` w`f]`f6`f

h]`ff6`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.9  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.9  აღნიშნავს  რევერსულად  მოწესრიგებული  მოძრაობის

ზოლის  საზღვარს;  ყოფს  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავ  სატრანსპორტო  ნაკადებს  (როდესაც

გამორთულია რევერსული შუქნიშანი) გზაზე, რომელიც რევერსულად წესრიგდება.



ВОПРОС 632 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fcsh0f bfye f6`8shf “BUS” zslfkfn`b fw`f]`f bfpu`fyf0jbn> eb :

(imfkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bhspreg

Fvfkfys7`f6`tb fvjgtl6`tb bhspreg

Fvfhihenn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bhspreg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა) 1.23 პუნქტის თანახმად, საგზაო მონიშვნა 1.23 აღნიშნავს სპეციალურ ზოლს, რომელიც განკუთვნილია

სამარშრუტო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის.



ВОПРОС 633 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8tbcsh0f fb0fqhfn` fw`f]`f fu`0fys b7je f[sw fajhvf pvje fpu`f0f fu`-fyqfhf 7fyfqjbn:

Bi`fh0je fq`bh0f f[ms7je fv8f

fw`s9q`f[f fpffbu`f[fhf bfprys

Bfh,je f[sh[fh0fkf fb0fqhfn` w`f]`f6`f

h[s9[mfofhf bf[mtbq[je> fv8fcsh0f

bf[ms0i`je fws9q`f[f fpffbu`f[fhf

bfprys

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე2  დანართის  პირველი  თავის  (ჰორიზონტალური

მონიშვნა)  1.19  პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  1.19  იძლევა  გაფრთხილებას  სავალი  ნაწილის

შევიწროებასთან,  იმ  მონაკვეთთან,  სადაც  მცირდება  მოცემული  მიმართულებით  მოძრაობის  ზოლების

რაოდენობა,  ან  საპირისპირო  მიმართულებით  მოძრავი  სატრანსპორტო  ნაკადების  გამყოფ  1.1  ან  1.11

მონიშვნასთან მიახლოების თაობაზე. 1.19 მონიშვნა პირველ შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნეს 1.21.1–

1.21.3 ნიშნებთან ერთად.



ВОПРОС 634 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

F,hb [fu`q`skfn`b fhlshuf bffyfujbn:

Fv8fcs0f=s fb0fqhfn` w`f]`f6`f

h[s9[mfofhf

5 vtnhfr f]fhfrshf= fv8fcsh0f bf[fuskje>

psqf7f fv8fcsh0f bfcef> f[sqqsh0tb>

fw]tb> tumsh0 fimf6`shuskfhf6`tb

htktvtyn6`f qf7fn`b h=s6`

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს კანონის  მე2 დანართის  მე2 თავის  (ვერტიკალური მონიშვნა) 2.2

პუნქტის  თანახმად,  საგზაო  მონიშვნა  2.2    აღნიშნავს  გვირაბის,  ხიდის,  გზაგამტარისა  და  სხვა  ნაგებობის

ელემენტის ქვედა ნაპირს, რომელიც განთავსებულია გზის სავალი ნაწილიდან 5 მეტრზე ნაკლებ სიმაღლეზე და

რომლის ქვეშ მთლიანად ან ნაწილობრივ გადის გზის სავალი ნაწილი.



თემა 29:

სამედიცინო დახმარება



ВОПРОС 635 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys fpfhfk pfep b0fuskfpffimf fbkrffhf fvpspkf ptums hf9[mf

b[sv9fljeg:

F9cs9kfuf8fufhfn` v8f6`f hffhnhtb

f9cs9kfuf8fufhf f[skf9ihtb

F[lshhf f[skf9ihf

Flf9im f=s fltbchf f[skf9ihf F9cs9kfuf8fufhfn` v8f6`f hffhnhtb

f9cs9kfuf8fufhf f[skf9ihtb> f[lshhf

f[skf9ihtb> bfhf e,fc> flf9im f=s

fltbchf f[skf9ihtb

განმარტება:

მნიშვნელოვანია დაზარალებულის  მდგომარეობა  სწრაფად და  მართებულად შეფასდეს.  პირველი ეტაპი არის

ცნობიერების  შემოწმება  (არის თუ  არა დაზარალებული  გონზე).  მეორე  ეტაპი    სასუნთქი  გზების  გახსნა  მესამე

ეტაპი  სუნთქვის კონტროლი. მეოთხე ეტაპი  საძილე არტერიაზე პულსაციის შემოწმება.



ВОПРОС 636 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 637 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys fpfhfk pfep fef8s 2-n`b f8fofhf bfqfyfr`f f,skhf bvfpfh (fw`f

f[fwshrshf tbkfufpfh> vf b7f9im[fpfh> f,skhf f0s9f=s f,ffofn`s fkf bn`e fvgsi0f b7fpfh> f[mff

w`umf bvfpfh)> hf9[mfofn`b fvtlbwbyfn` w[shffhf b0fhf fvpspkf eb:

Fos [mi`fi`fkf f,skhf f0s9 o`o`fys> fbjl

fkf bhsw6mfn`eg> fyt8c> f=f]`fuf w6mf

f6`qfys f,byn fkf b=f]`fn`eg

Fvgsi0f6`f 9;`fys> f,skhf f0s9

fvf0`f7syn` bhsw6mfn`eg> f=f]`fuf w6mf

f6`qfys> f,skhf pfep fos bh;`n`eg

Fvgsi0f6`f b9;`fn`sv> f,skhf f0s9

fvf0`f7syn` bhsw6mfn`sv> f[`hf f=f]`fuf

w6mf bf6`qfn`eg> f,byn fkf b=f]`fn`ofv>

fqff bf6`qfn`eg> f[mff tb6`pshn`j f[`i`

b0fn`eg (fpfhfk pfep eb fps fkkthubf

bvfvpfh)> fyt8c> fos bh;`n`eg

განმარტება:

თუ საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულს აღენიშნება კანის მე2 ხარისხის დამწვრობა (კანის

ქსოვილის  დარღვევა  და  მოწითალო  შეფერილობა,  დამწვრობის  ადგილზე  სითხით  შევსებული  ბუშტების

წარმოქმნა,  ძლიერი  ტკივილი)  პირველადი  სამედიცინო  დახმარების  აღმოჩენის  მიზნით  მას  ბუშტები  არ  უნდა

გავუხსნათ, ტანსაცმლის ნარჩენები დამწვარი ზედაპირიდან არ მოვაცილოთ, ჭრილობაზე დავადოთ სტერილური

საფენი, ბინტით არ შევუხვიოთ, მივადოთ ყინული ან ცივი საფენი, მივცეთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება (თუ

დაშავებულს მის მიმართ ალერგია არ გააჩნია) და დაშავებულს დავალევინოთ წყალი.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s f9cs9kfuf8fufhf lf7`sqpfh> flf9im f=s fltbchf

s7fvpfh> hf9[mfofn`b fvtlbwbyfn` w[shffhf b0fhf fvpspkf eb bps7fqfn`eg:

B9cf,fhfn`sv f9cs9kfuf8fufhf Fu`s bibfifv fvfccf

B9cf,fhfn`sv f9cs9kfuf8fufhtb fu`s

bibfifv fvfccf;b

განმარტება:

თუ დაზარალებულს არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე არტერიაზე, მას უნდა ჩაუტარდეს ხელოვნური

სუნთქვა  და  გულის  არაპირდაპირი  მასაჟი  (ორი  ჩაბერვა  და 30  გულის  მასაჟი,  ჯამში  უნდა  გამოვიდეს  გულის

მასაჟი ერთ წუთში 100).



ВОПРОС 638 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 639 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep f[f=s f9cs9kfuf8fufhf lf7`sqpfh> f[f flf9im f=s fltbchf

s7fpfh> eb bps7fqfn`eg:

B9cf,fhfn`sv f9cs9kfuf8fufhf Bibfifv fu`s fvfccf

B9cf,fhfn`sv f9cs9kfuf8fufhtb>

bibfifv fu`s fvfccf;b

განმარტება:

თუ  დაზარალებული  არ  სუნთქავს,  მაგრამ  აღენიშნება  პულსაცია  საძილე  არტერიაზე,  მას  უნდა  ჩაუტარდეს

მხოლოდ  ხელოვნური  სუნთქვა,  ერთი  ჩასუნთქვა  ყოველ  6  წამში,  მანამ  ვიდრე  არ  აღუდგება  სპონტანური

სუნთქვა.

Fv8fn` fvfi`sh ffy fpfhfk pfep fef8s b[`lf vf b,/fiifhf ff[f fbebn ]`f fu`8fhf s7fpfh>

b9c0fpffhf fi`fh0f b0fuskfpfh> fo`s pfq`sr bvfwfhf> fw[shff8 lbvfvr`f> fpfhfk pfep lsh]`fpfys

lsi9tbuj?

Ff[f pfep lshn`fys> b,/f7syn` byfg6`f

b;`8f[sh6`f bhsqufys> qf7fn`b bwksv]`tb

b[`ltb bh/`/`fys> lsh]`fpfys im0f[m7f

lbfufn`eg

Ff[f pfep lshn`fys> bimfg6`f hs,;mfhf

luskfys> byfg6`f b;`8f[sh6`f bhsqufys

b,/f7ys tb,fhrys> Bimfg6`f hskf

lsim0s[ys> lsh]`fpfys im0f[m7f lbfufn`eg

განმარტება:

დამხმარეს  გარეშე  დაშავებულის  გადათრევით  გადაადგილება  კისრის  ან  ხერხემლის  დაზიანების  ეჭვის

შემთხვევაში,  თუ  მის  სიცოცხლეს  საფრთხე  ემუქრება  უნდა  მოხდეს  შემდეგნაირად    მოათავსეთ  დაშავებული

მჯდომარე  პოზიციაში.  დადექით  დაშავებულის  ზურგს  უკან,  მკლავები  მხრებქვეშ  შეუცურეთ,  დავაფიქსიროთ

ქვედა ყბა და კისერი და ისე გადათრევით გადავაადგილოთ უკან.



ВОПРОС 640 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 641 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s bvu`f f[`hf fyspfh> eb vfimsyfkf lbfufn`eg:

Ufykf lshbfys> bimfv[6`f h=s bimfg6`f

[fh7`fkfys

Lrslshn`fkfys> bimfg6`f hbfifys

B,/f lf6`shbfys> bimfv[6`f h=s bimfg6`f

[fh7`fkfys

Ls6`shn`fys

განმარტება:

მუცლის არეში მიღებული ჭრილობის დროს დაშავებულის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს ზურგზე დაწოლილი

მდგომარეობაში მუხლებში მოხრილი ფეხებით.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s b9cs vfz[fpfh> hf9[mfofn`b fvtlbwbyfn` w[shffhf

b0fhf fvpspkf eb:

Bimfg6`f [fh7`fkfys ufykf lshbfn`eg B,/f lf6`shbfys> b[s f[xs fqfqfys>

fyfifnbhn` cgbhn lfabn`eg

B,/f lf6`shbfys> bimfg6`f tbqs[n`eg.

Fyfifnbhn` cgbhn lfabn`eg> fyt8c>

bhu`qsc0f fltrjkjy vf fcgbhn pkje

f,ffofn`s bf[mimn`eg

განმარტება:

გულის  წასვლის  შემთხვევაში  დაზარალებული  უნდა  დავაწვინოთ  ზურგზე,  ფეხები  წამოუწიოთ.  ვასუნთქოთ

ნიშადურის სპირტი, საფეთქლები დავუზილოთ ადეკოლონით (ან სხვა სპირტის შემცველი სითხით).



ВОПРОС 642 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 643 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s b[is,f8 qscspfh> eb vfimsyfkf lbfufn`eg:

B,/f ls6`shbfys> f[`ltb f,/fofhtb f[x6`f

hsqfqfys

Ufykf ls6`shbfys

განმარტება:

თავის  ტვინის  შერყევის  შემთხვევაში  დაშავებული  უნდა  დავაწვინოთ  გვერდზე  და  გადავიყვანოთ  ასეთ

მდგომარეობაში უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s bu`si9s f[`hf fyspfh> eb vfimsyfkf lbfufn`eg:

Bvu`f ls6`shbfys B,/f ls6`shbfys

F[`hf pvfv fufyfkf lshbfys vf

lrslshn`fkfys

განმარტება:

დაშავებულის გულმკერდის გამჭოლი ჭრილობით ტრანსპორტირება შეიძლება ჯანმრთელ გვერდზე დაწოლილ

ან ნახევრადმჯდომარე მდგომარეობაში.



ВОПРОС 644 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 645 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fvfi`sh ffy yfgsr ff[f fbepfh> fgb\mfr vf f[fh9 bi`f][hjeg:

Pys b,pbje> fyt8c> ff[f pfep fyfgf=s Pys ff[f pfep> fyt8c> b,pbje fyfgf=s

Ffv0frfkf fyfg6`f hs8,fums h=s

განმარტება:

ერთი  ხელის  დაზიანების  შემთხვევაში  დაშავებულს  პიჯაკი  ან  პერანგი  ჯერ  უნდა  გავხადოთ  ჯანსაღ,  ხოლო

შემდეგ დაშავებულ ხელზე.

Ff[f bf[7mfp fijr ffy hf9[mfofn`b fvtlbwbyfn` w[shffhf f0fhf fvpspkf> ff[f pfep:

F[mff[-hfn` f[`i` b0fys> fqfhi` vf

fvf0`f bqfqfys b,/f lf6`shbfn`eg

Bvf0`f6`f bi`s[ys> f[mff[-hfn` f[`i`

b0fys> bkf[m f=f]`fuf [mi`fi`f bf6`qfn`eg

Bf0f[[fh> fimfwfhf ffyrskfys> lpsh9[fif

fr b6`qfn`eg. B8ysq7fn`b w`tb;m[`0f6`f

is,pbje fu`hf ufys ]f7fpfh> fhs;`n` 9[f

bh;`n`eg

განმარტება:

ტრამვული  შოკის  დროს  დაშავებულს  უნდა  გაეწიოს  შემდეგი  პირველადი  სამედიცინო  დახმარება  

აუცილებლობის  შემთხვევაში  შევაჩეროთ სისხლდენა, დავაფაროთ სათბურები, თუ  არ ვეჭვობთ მუცლის ღრუს

შიდა ორგანოების დაზიანებას  დავალევინოთ თბილი სასმელი.



ВОПРОС 646 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 647 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep blf9im f7syn` fimfwfhf f7fpimfh,fufn` lshuf6`f hjeg:

Bvf0`f6`f bhskfkjbn fgekmcfwbfn` fh8fi

tb9i b[`hf bfksq`q`j fimf w`f9im

Bvf0`f6`f bhkfcofys bhskfkjbn 9imfkf

b[`hf bfkqef fimf tb6`f

Bvf0`f6`f bhskfkjbn 9imfkf b[`hf f0s9

vfwfhf bfkqef fimf

განმარტება:

არტერიის  დაზიანების  დროს  სისხლს  აქვს  ღიაალისფერი  და  ჭრილობიდან  გამოედინება  პულსირებული

ნაკადით. არტერიული სისხლდენა საშიშია სიცოცხლისათვის, განსაკუთრებით მსხვილი არტერიის დაზიანებისას,

რადგა დაზარალებულმა დროის მოკლე მონაკვეთში შეიძლება დაკარგოს დიდი რაოდენობის სისხლი.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s b[`hf7syn` flf9imn` fimfwfhfps b7fpimfh,fuje

lshuf6`jeg:

Bvf0`f6`f bhskfkjbn fgekmcfwbfn` fh8fi

tb9i b[`hf bfksq`q`j fimf w`f9im

Bvf0`f6`f 9imfkf bhskfkjbn b[`hf bfkqef

fimf tb6`f

განმარტება:

ჭრილობიდან  ვენური  სისხლდენის  დამახასიათებელია  მუქიალუბლისფერი  სისხლის  სუსტი  ნაკადი.

აუცილებელია  მჭიდრო  სახვევის  დადება  უშუალოდ  ჭრილობის  ადგილზე.  სახვევის  ქვედა  ფენის  სისხლით

გაჟღენთვისას, ის არ უნდა მოცილდეს და უნდა დაემატოს ახალი სახვევი.



ВОПРОС 648 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 649 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy fpfhfk pfep bvf[`fh6`tb bimf[`fh6`tb ff[f hjepfh> flf9im

f7syn` fimfwfhf ffyrskfhfps ffyrskfuf bf6`qfn`eg f[`hf:

F0s9 f[fys F0s9 fqf7f

F[`hf b6`qfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  კიდურების  დაზიანების  შემთხვევაში  არტერიული

სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტი უნდა დავადოთ ჭრილობის ადგილის ზემოთ.

Fi7` fhvfptbhfps bf0f[e fvf0`f[`6`f b7fvpfh> fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep

fef8s bimfgs 9q`fpfh:

Ff[f pfep fimfgs bitb,uje f,byn

fr`shifn`eg

Ff[f pfepb b,pbjeb bimfg6`f f,byn fkf

tbl=f]`fkfn`eg> f[f fimfg6`f f,f 9[f

hs,;mfqfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად დაშავებულის ფეხის  ძვლის  მოტეხილობის  შემთხვევაში,  თუ  არა

გვაქვს არტაშანის დასამზადებელი მასალა დაშავებულს დაზიანებული და ჯანმრთელი ფეხი უნდა დავამაგროთ

ერთმანეთს ბინტის სახვევის გამოყენებით. ამასთან აუცილებელია ფეხებს შორის ჩავუდოთ რბილი ქსოვილი.



ВОПРОС 650 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 651 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep fef8s bu`xfvf,f8b b;`n`b 9q`fpfh> «fvtlbwbyfn`
w[shffhf kfc» bfbffyof> eb:

B7`f7` ls6`shbfys> bimfv[s f6`qf vf

fvf0`f bfqfqfn`eg> b[mff pshn`fif f[`i`

b0fn`eg

Ufykf lshbfn`eg b,pbje fufyf7syn`> ff[f

pfep f0s9 f=f]`fuf [mi`fi`f bf6`qfn`eg>

b[mff pshn`fif f[`i` b0fn`eg

განმარტება:

მენჯისა  და  ბარძაყის  ძვლის  მოტეხილობის  შემთხვევაში  „სასწრაფო  სამედიცინო  დახმარების“  მოსვლამდე

დაშავებული უნდა დავაწვინოთ ზურგზე  მუხლებ  ქვეშ  ამოვუდოთ მჭიდროდ დახვეული  საფენი  ან ტანსაცმელი,

მივცეთ ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy fpfhfk pfep f[f=s fvfimsyf frf,byf lfy,f0sufn`e?

Tcyfum> ff[f pfep f[f=s b9cs bfyvfz[j Ff[f pfep bimfg6`f 9q`fpfh

Ff[f pfep b9cs vfz[fpfh>

f9cs9kfuf8fufhtb fhw`fuf lf9im f=s

fltbchtb be,fh0fvpfh

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  ავტომობილის  კაბინიდან  გადმოყვანა

მიზანშეწონილია, როცა დაშავებულს გონება აქვს დაკარგული და არ აღენიშნება სუნთქვა და პულსაცია საძილე

არტერიაზე.



ВОПРОС 652 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 653 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s b,/f[`shi frums fvs[mr`f b[`lf 7`sh7`sk6`f

h[`f[`fhf flshuf6`f b7fpfh:

Ff[f pfep bvf[`fh6`f bpbhqscefv>

f9cs9kfuf8fufhf bw`seflf8eg

Ff[f pfep f[f=s b[`ltb b,/tb b[mjbn>

efyhskfrmsckfr b[mff w`umf[jbn

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად დაშავებულის  ზურგის  ტვინის  დაუზიანებლად  კისრის  ხერხემლის

მალების ტრავმების სიმპტომებია  ტკივილი კისრისა და ზურგის არეში. ტკივილი მატულობს ხელით შეხებისას.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy f[f=s b[`lf vf b,/fiifhf ff[f fbepfh> vf eb fps fu`8fhf

b7fpfh> b7fkjv:

Ff[f pfep b[b b[`ltb hqschf Ff[f pfep b[`hf fkfrmschf

Ff[f pfep b,f86`f hshbfifhtb fw`t;m

bfn`sv lf-f vf0`fhr fk[htb

Ff[f pfep b[b b[`ltb hqschtb> b[`hf

fkfrmschtb> bfhf e,fc> b,f86`f hshbfifhtb

fw`t;m bfn`sv lf-f vf0`fhr fk[htb

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის  შედეგად დაშავებულის კისრის ან  ხერხემლის დაზიანებისას ან  მასზე  ეჭვის

მიტანისას  არ შეიძლება:   დაზარალებულისთვის თავისა და  კისრის  მოძრაობა;    ჭრილობაზე  შეხება;    ძვლის

ნამსხვრევების ჩასწორება;  უცხო სხეულების მოცილება.



ВОПРОС 654 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 655 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy f[f=s b,/fiifhf ff[f fbepfh> eb:

Bbfije> b/`/`je fr ufykf ls6`shbfys> b[s

f[xs fqfqfn`eg

Bbfije> b/`/`je fr b,/fkf ls6`shbfys>

b[`ltb bofhtb f[x6`f hsqfqfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  ხერხემლის  დაზიანების  დროს  დაშავებული  უნდა

დავაწვინოთ ზურგზე, სწორ და მაგარ ზედაპირზე და ამოვუდოთ ბალიში კისრისა და წელის არეში.

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy f[f=s b,/fiifhf ff[f fbepfh> eb lbfufn`eg:

Bbfije> b/`/`je fr ufykf ls6`shbfys Bbfije> b/`/`je fr b,/fkf ls6`shbfys

Bbfije> b/`/`je fr ls6`shn`fys

განმარტება:

ყველაზე  საშიშია  დაზიანებული  ხერხემლით  დაშავებულის  ტრანსპორტირება.  ხერხემლის  ოდნავ

გადაადგილებამ  შეიძლება  გამოიწვიოს  ზურგის  ტვინის  გაწყვეტა,  ამიტომ  თუ  ეჭვი  გვეპარება  დაშავებულის

ხერხემლის  დაზიანებაზე,  აკრძალულია  მისი  დაჯდომა  ან  ფეხზე  დგომა.  უპირველეს  ყოვლისა  აუცილებელია

დავაწვინოთ  სწორ  და  მაგარ  ზედაპირზე  (ხის  დაფა,  ფიცარი  და  სხვა  მსგავსი).  იგივე  საგნები  გამოიყენება

ტრანსპორტირებისათვის.



ВОПРОС 656 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 657 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Flf9im f7syn` fimfwfhf ffy> fef8s b9c0fpffhf fi`fh0f b0fuskfhfn`s e,hb f7fhf fimf bw`wfh

7fkjbn:

2-5 vbye0r hskf 5-1% vbye0r hskf

1%-15 vbye0r hskf

განმარტება:

დაშავებულის  სიცოცხლისათვის  საშიში  სისხლის  რაოდენობა  არტერიული  სისხლდენის  დროს  შეიძლება

დაიკარგოს 1015 წთის შემდეგ.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkqi`fys f[f=s bw`tb b;mtfq`f6`tb ff[f hjepfh> hf9[mfn`b

fvtlbwbyfn` w[shffhf b0fhf fvpspkf> eb:

B[`hf fbjl bf6`0`fn`eg F[`hf bffr`shifys fbjl fkf bhsw6mfys>

f,frnthbwbln` f=f]`fuf bf6`qfn`eg (eb

b7fvpfh> f=f]`fuf w6mf bf6`qfn`eg)

B;mtbq`f6`f hsw6mfys f,frnthbwbln`

f=f]`fuf bf6`qfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  კანის  საფარველისა  და  კუნთოვანი  ქსოვილის

დაზიანების  შემთხვევაში  ჭრილობა  უნდა  დამუშავდეს  გარშემო  იოდის  ხსნარით  და  დაედოს  ბაქტერიციდული

საფენი (მისი არ ქონის შემთხვევაში დაედოს სუფთა საფენი).



ВОПРОС 658 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 659 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

Fv8fn` fvfi`sh ffy f[f=s bimfhu`sw` f7`fhn`hf ff[f fbepfh> bfh,fy =f]`fuje p[fh[`fhf bf[`0je?

Fxf[s fcf[mf pvje F\mfh fcf[mf pvje

F[f]`shi`uf fcf[mf pvje

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  წვივტერფის  სახსრის  დაზიანებისას  გამოიყენება

რვიანისებური სახვევი.

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s bkn`;`8f 9q`fpfh> eb lbfufn`eg:

Lshn`fys Ufykf ls6`shbfys

B,/f ls6`shbfys Bvu`f ls6`hbfys.

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  ტრანსპორტირება  ლავიწის  ძვლის  მოტეხილობის

დროს უნდა მოხდეს მჯდომარე მდგომარეობაში.



ВОПРОС 660 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 661 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy f[f=s b[is,f8 ff[f bf[7mfys b9cs vfz[fpfh> eb:

Lshn`fn`eg Ufykf lshbfn`eg

B,/f ls6`shbfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის თავის ქალისა და ტვინის დაზიანების გამო, გონების

დაკარგვის შემთხვევაში დაშავებული უნდა დავაწვინოთ გვერდზე.

Fv8fn`–fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy fns8ifn` q`sq`shfkf f,skhf pfep f[f=s b,ksp bw`f:

Fcgbhn fkf bhsw6mfn`eg Fbjl fkf bhsw6mfn`eg

Bhfw`fys fos f6`0`fys bo`o`fn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად დაშავებულს  გოგირდის  მჟავით დაზიანებული  კანის  უბნები  უნდა

გადაერეცხოს წყლის უხვი რაოდენობით.



ВОПРОС 662 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 663 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s bimf]`shoso,8f 9q`fpfh> ff[f pfep bimfgs

fq`f7mf bf6`qfn`eg:

F8-ufyr h7syn`> fimfgcshu`sqf byfhrys

bef0`f fu`0fyof

Fl`f[mfn`b fufyf7syn`>

fimfgcshu`sqf7syn` fu`xfvfyof

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  წვივის  ძვლების  მოტეხილობის  დროს  დაშავებულ

ფეხზე არტაშანი უნდა დაედოს ორივე მხრიდან ტერფიდან შუა ბარძაყამდე.

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s bvf[tb bimf[tb fimfwfhf ffysprskj f=f]`fuf

hs6`qfhf ffv0f fpu`f0fhf b[sv9fljevf?

B[sv9fljeg B[sv9flfv

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  სისხლდენის  შემაჩერებელი  ლახტი  დადება

მიზანშეწონილია  კიდურის  იმ  ნაწილში,  სადაც  მხოლოდ  ერთი  ძვალია  (მხარი,  ბარძაყი).  ლახტი  არ  იდება

უშუალოდ  კანზე:  მის  ქვეშ  აუცილებლად  უნდა  მოთავსდეს  ბამბა,  ნაჭერი,  ტანსაცმელი.  სწორად  დადებისას

ჭრილობიდან  წყდება  სისხლდენა,  პერიფერიაზე  ქრება  პულსაცია.  აუცილებლად  უნდა  აღინიშნოს  ლახტის

დადების ზუსტი დრო.



ВОПРОС 664 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 665 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s bimf]`shoso,8f 9q`fpfh> flf9im f7syn`

fimfwfhf ffysprskj f=f]`fuf bf6`qfn`eg:

Bimf]`shoso f=s> f[`hf f[fys Bef0`f=s

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის წვივის ძვლის დაზიანების შემთხვევაში არტერიული

სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტი უნდა დავადოთ ბარძაყზე.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s f9cs9 kfuf8fufhf lf7`sqpfh> f[f flf9im f=s

fltbchf b7fpfh> bltbchf u`f0fn`eg:

2 vbye0r hf[m pysr 5 vbye0r hf[m pysr

! vbye0r hf[m pysr

განმარტება:

თუ საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებული არ სუნთქავს,  მაგრამ აღენიშნება  პულსი საძილე

არტერიაზე, ყოველ 2 წუთში ერთხელ უნდა მოხდეს პულსის შემოწმება.



ВОПРОС 666 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

ВОПРОС 667 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8> fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s hf9[mfn`b

fvtlbwbyfn` w[shffhf b0fhf befkevf?

Befkeg Befksv> fvtlbwbyfn` w[shffhf kfc

ff9[mfhf fb6`shi`fhf bfybkij vfwfhf

Befkeg> l]f6msvpfh Befksv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევაში  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  ე)  მიიღოს  საჭირო  ზომები,  რათა

პირველადი  სამედიცინო  დახმარება  აღმოუჩინოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულს,

გამოიძახოს  სასწრაფო  სამე¬დი¬ცინო  დახმარება,  გადაუდებელი  აუცილებლობის  შემთხვევაში  დაშავებული

გაგზავნოს  უახლოეს  სამკურნალო დაწესებულებაში  გზად  მიმავალი  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებით,  ხოლო

თუ ეს  შეუძლებელია − თავად წაიყვანოს  იგი,  გარდა  იმ  შემთხვევისა, როდესაც არსებობს  საფუძვლიანი  ეჭვი,

რომ გადაყვანამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს დაშავებულს.

Fv8fn`-fnhfycgjhnnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s [sv9flf f[`i`n`sh0f[m lbfufn`spfh> fv8fn`-

fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8 befkeg:

Fvfi`sh bf[ms7fkfp f0s9f=s fpbyvxs

pvje fgfnhekmn` gjkbwbf f[f=s lbps9iys>

eb fpby yb0fkfr vfwfhf> ff[f pfep f[f=s

f[`i`n`sh0f[m bfufhf

Ff[f pfep f[f=s f[`i`n`sh0fi7f

lbim0shjeg byfv8fn`ys bwj fnhfycgjhnn`

[fh[`fufkf> eb tb9i fkifhf b7fvpfh> bfhf

b[fkf eb yfbuofhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევაში  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  ე)  მიიღოს  საჭირო  ზომები,  რათა

პირველადი  სამედიცინო  დახმარება  აღმოუჩინოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულს,

გამოიძახოს  სასწრაფო  სამე¬დი¬ცინო  დახმარება,  გადაუდებელი  აუცილებლობის  შემთხვევაში  დაშავებული

გაგზავნოს  უახლოეს  სამკურნალო დაწესებულებაში  გზად  მიმავალი  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებით,  ხოლო

თუ ეს  შეუძლებელია − თავად წაიყვანოს  იგი,  გარდა  იმ  შემთხვევისა, როდესაც არსებობს  საფუძვლიანი  ეჭვი,

რომ გადაყვანამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს დაშავებულს.



ВОПРОС 668 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 669 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfh,je f0fuskfpffimf6`f h7syn`> fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh fkf[`skfw`f> fvfi`sh ffy ff[f

pfep f[f=s f[`i`n`sh0f[m bfufhf bhefksv:

Kf,=f,f be,fh0fpfh> eb (fhys7`f8)

fvfi`sh ib[fhfv

Eb bnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf ffy>

f0fr9[s6`hf f6`qfhfps pqfr lee fimf0f6`f

b6`offh

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf ff[f [fep

f[f=s b9sh[fuf[fh 7fkfg ]`f fu`8fhf

b7fpfh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ე“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევაში  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  ე)  მიიღოს  საჭირო  ზომები,  რათა

პირველადი  სამედიცინო  დახმარება  აღმოუჩინოს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულს,

გამოიძახოს  სასწრაფო  სამე¬დი¬ცინო  დახმარება,  გადაუდებელი  აუცილებლობის  შემთხვევაში  დაშავებული

გაგზავნოს  უახლოეს  სამკურნალო დაწესებულებაში  გზად  მიმავალი  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებით,  ხოლო

თუ ეს  შეუძლებელია − თავად წაიყვანოს  იგი,  გარდა  იმ  შემთხვევისა, როდესაც არსებობს  საფუძვლიანი  ეჭვი,

რომ გადაყვანამ შეიძლება ზიანი მიაყენოს დაშავებულს.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy ff[f pfep f[f=s bdfrmsw6`f vf bu`f,swf6mf f,8f 9q`fpfh> eb

lbfufn`eg:

Ufykf ls6`shbfys Lshn`fys vf lrslshn`fkfys

B7`f7` ls6`shbfys

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ნეკნებისა და მკერდის ძვლის მოტეხილობის დროს

დაშავებულის ტრანსპორტირება უნდა მოხდეს მჯდომარე ან ნახევარმჯდომარე მდგომარეობაში.



ВОПРОС 670 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 671 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` fvfi`sh ffy ff[f pfep fef8s b9syqf fimf fw`wjpfh> fimfwfhf ffyrskfhfps eb:

Lrslshn`fkfn`eg. B[s im0s[ys f=f]`fuf

[mi`fi`f bf6`qfn`eg

Ufykf lshbfys> b9syqf f=f]`fuf [mi`fi`f

bf6`qfn`eg

Lrslshn`fkfn`eg. Bu`si9s fufyf[mfkf b[s

yfh]`ys b9syqf f=f]`fuf [mi`fi`f

bf6`qfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის ცხვირიდან სისხლდენის შესაჩერებლად დაშავებული

უნდა დავსვათ ნახევარმჯდომარე მდგომარეობაში, მკერდისკენ თავის დახრით გამოვრიცხვთ სისხლის სასუნთქ

ორგანოებში მოხვედრას. ცხვირზე ცივი საფენის დადებით ვცდილობთ სისხლდენის შეჩერებას.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s f[`hf6`f bvfpfh> fltpbyatrwbfn` [fh[`fuf tb9i fbjl

f[fh[`fhf 7fkjbn:

F[`hf f6`s9ishf fhsw6mfhfps F[`hf f6`s9ishtb eb fr`ifvsr`if b7je

fw`tb hhsw6mfhfps

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  ჭრილობის  შემთხვევაში  იოდის  ხსნარი,  როგორც

სადეზინფექციო საშუალება გამოიყენება ჭრილობის ნაპირებისა და მისი მიმდებარე კანის დასამუშავებლად.



ВОПРОС 672 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 673 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys fpfhfk pfep fef8s b,kf f[`hf bfyspfh> eb:

B7`f7` ls6`shbfys> b[s im0s[n`eg.

Fpfhfk pfep fef8s b,kf f=f]`fuf w6mf

bf6`qfn`eg

Ufykf lshbfn`eg b,pbje b,kf fufy[mfkf.

Fpfhfk pfep fef8s b,kf f=f]`fuf w6mf

bf6`qfn`eg

Lrslshn`fkfn`eg. B[s im0f[m7f byf[fys

b,kf f=f]`fuf w6mf bf6`qfn`eg

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  თვალის  ჭრილობის  დროს  დაშავებული  უნდა

დავაწვინოთ ზურგზე და თავი წამოვუწიოთ წინ. დაზიანებულ თვალზე უნდა დავადოთ სუფთა საფენი.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f pfep fef8s bvsim[`skq fqf7f byfgs 9q`fpfh> flf9imn`

imfyrskfuf f6`qfn`eg:

Bvsim[`skq f[fys> b;`8f[sh f=s F[`hf f[fys> bimfv[`skqsyof

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  იდაყვის  ქვემოთ  ხელის  ძვლის  დაზიანების

შემთხვევაში არტერიული სისხლდენის შემაჩერებელი ლახტი უნდა დავადოთ იდაყვის ზემოთ, მხართან.



ВОПРОС 674 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 675 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fn` fvfi`sh ffy fpfhfk pfep fef8s f[`s p6`e b[s f0s96`f h=s ff[f6`f b7fpfh> hf9[mfofn`b

fvtlbwbyfn` w[shffhf b0fhfps eb:

B[`lf f=f]`fuf f6`qfn`eg> ff[f6`f

bhs6`qfn`eg bw6mje f,fv,fn` wf[fh]`s>

ff[f pfep b,/f ls6`shbfn`eg

B[`lf f=f]`fuf bf6`qfn`eg> bw6mje f,byn

fkf f[`hf f=f]`fuf /`/`f bf6`qfn`eg> ff[f

pfep bimfv[f=s bimfg6`f [fh7`fkfys ufykf

lshbfn`eg> b[s fqff vf f=f]`fuf [mi`fi`f

bf6`qfn`eg

განმარტება:

თუ  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად დაშავებულს  აღენიშნება  ტრაბმები  თავის  თმიან  ადგილებზე,

პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენის მიზნით, მას უნდა კისერზე დაედოს იმპროვიზირებული ნახვევი,

ჭრილობაზე  სტერილური  ბინტით  დაედოს  დამწოლი  ნახვევი,  დაშავებული  დავაწვინოთ  გვერდზე  მუხლებში

მოხრილი ფეხებით, თავზე მივადოთ ყინული ან ცივი საფენი.

Fv8fn` fvfi`sh ffy ff[f pfep fef8s b9cs9kfuf8fufhfn` w`tb;m6`f h7syn` fn`sv vf0`fh f0sufhf

fvpspkf [sv9flf:

Fyfgcshu`sqfkf b7`f7` fchf> eb fkqi`f

f[sksvqfh> ff[f pfep bim0f[m ]uskfys

qf7fn`b bdfrmsw f8fofhf=s ]0fzr`svr`f

bvu`f bf6`qfys> ffv0frfkf bdfrmsw6`tb

bvu`tb ]hs6`s/`/`fhjeg f8ysq7fn`b

[s[mn`b f[sh[fh0fkf

Ff[f pfep b=s fkflf bh[fys bimfv[s

ls6`shuskfys 0fzr`svkf b,/f ]fcetbn

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულის  სასუნთქ  გზებში  უცხო  სხეულის  მოსაცილებლად

აუცილებლად უნდა რამდენჯერმე ხელისგული დავარტყათ ზურგზე, უარყოფითი შედეგის შემთხვევაში დავდგეთ

დაშავებულის უკან, ქვედა ნეკნის დონეზე მუცელთან ხელები მუშტად გადავაჭდოთ ერთმანეთს, ერთდროულად

მოვახდინოთ  დაწოლა  ნეკნებზე  და  მკვეთრად  დავაწვეთ  მუშტებით  მუცლის  არეში  შიდა  და  ზედა

მიმართულებით.



ВОПРОС 676 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 677 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ps9cs vfz[fp fef8s f[`i`6`f b0fhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  უგონო  მდგომარეობაში  მყოფ  დაშავებულისათვის  სამკურნალო

პრეპარატების მიცემა ნებადართული არ არის.

Fh/`/`fhfn` [fh[`fuf fhvfptbhf bf0f[e fvf0`fh6`f s7fvpfh> fv8fn` fvfi`sh ffy ff[f pfep byfgs

9q`fpfh> eb:

Byfgs bhbfifys> f,byn bfr`shifys

bw`tb;m f=s bh/`/`fn`eg

Bvsim[`skq f=s byfgs [fh7`fkfys> b[`lf

bf6`ryf]fys> f,byn fr`shifys bw`tb;m

f=s bh/`/`fn`eg

განმარტება:

არტაშანის დასამზადებელი მასალის არარსებობისას საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად დაშავებულის

ხელის ძვლის მოტეხილობის შემთხვევაში, მას უნდა იდაყვში მოხრილი ხელი ჩამოვკიდოთ კისერზე და ბინტის

დახვევით მივუმაგროთ ტანზე.



ВОПРОС 678 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fdnj,ec fhys7`f8b> fvfimsyf kfc

fhys7`f8b

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  მეორეხარისხოვან  გზაზე

მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი  გზიდან  მოახლოებულ

სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 679 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf> fv8tb[scsh0f fh/mfhf[mn`b fufyf7syn` bfkfkj fv8f fysi` bf6`pfh?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fdnj,ecb fblfhfn` vfimsytb hshys7`f8w`f

Fdnj,ecb> fblfhfn` vfimsytb> fvfimsyf

kfcb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო

საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს მარჯვნიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე

წესით  უნდა  ხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ

გზაჯვარედინზე რელსიან სატრანსპორტო საშუალებას უპირატესობა აქვს ურელსო სატრანსპორტო საშუალების

მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა. ამავე მუხლის მე6 პუნქტის თანახმად, თუ საგზაო ნიშნით

სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, გრუნტოვანი გზიდან იმ გზაზე გასვლისას, რომელიც არ არის გრუნტოვანი

გზა,  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  ამ  გზაზე  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  კანონის  მე5

მუხლის  37ე  პუნქტის  თანახმად  ღორღიან  ან  გრუნტოვან  გზაზე  უშუალოდ  გზაჯვარედინის  წინ,  გზის

მკვრივსაფარიანი უბნის არსებობა არ ათანაბრებს მას მკვრივსაფარიან გზასთან.



ВОПРОС 680 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fdnj,ecb> bfhf e,fc> fvfimsyf kfcb

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  მეორეხარისხოვან  გზაზე

მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი  გზიდან  მოახლოებულ

სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 681 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Bfq`je fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fbfq`tb fir`fr`tb fvfimsyf kfc6`f

hshys7`f8w`f vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „დ“ქვეპუნქტების

თანახმად,არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; დ)

მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  თანაბარ¬მნიშვნელოვან  გზაზე  საპირისპირო  მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 682 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  მეორეხარისხოვან  გზაზე

მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი  გზიდან  მოახლოებულ

სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 683 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fnhfvdfb fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fnhfvdfb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო

საშუალების მძღოლი ვალდებულია გზა დაუთმოს მარჯვნიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე

წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის რელსიანი  სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ

გზაჯვარედინზე რელსიან სატრანსპორტო საშუალებას უპირატესობა აქვს ურელსო სატრანსპორტო საშუალების

მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 684 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fnhfvdfb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f

vfwfhf

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s

Fo`ums Fdnj,ecb> fnhfvdfb> fvfimsyf kfcb

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 685 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf 8t;m fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 pfq`s

F7f9imb f8t;mb fvfimsyf6`f

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  და  „დ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; დ)

მარცხნივ  მოხვევისას  ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრა¬ნსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა

დაუთმოს  თანაბარ¬მნიშვნელოვან  გზაზე  საპირისპირო  მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას. ამავე წესით უნდა  იხელმძღვანელონ ურთიერთშორის რელსიანი სატრანსპორტო

საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 686 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fvfimsyf kfcb fblfhfn` vfimsytb

hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“  და  „ბ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, რეგულირებულ გზაჯვარედინზე: ა) შუქნიშნის მწვანე სიგნალის ჩართვის დროს მარცხნივ მოხვევისას

ან  მობრუნებისას  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  საპირისპირო

მიმართულებიდან  პირდაპირ  ან  მარჯვნივ  მოძრავ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა

იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  მოძრავი  ტრამვაის  მძღოლებმაც;  ბ)  შუქნიშნის  დამატებით  სექციაში

ძირითად  ყვითელ  ან  წითელ  მაშუქ  სიგნალთან  ერთად  ჩართული  ისრის  მიმართულებით  მოძრაო¬ბისას

სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  სხვა  მიმართულებიდან  მოძრავ

სატრანსპორტო საშუალებას.



ВОПРОС 687 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fdnj,ecb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო საშუალებების მძღოლებმაც.



ВОПРОС 688 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fhys7`f8w`f h7syn` hef lfh,fy p=f9[mf

f9s;`fhf bvje?

Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s

Fdnj,ecb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტეის  თანახმად,

არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე,  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე  მეორეხარისხოვან  გზაზე

მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი  გზიდან  მოახლოებულ

სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 689 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fdnj,ecb fvfimsyf kfcb hshys7`f8w`f

vfwfhf

Fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს

უპირატესობა ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 690 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf 7f9im fhys7`f8 pfq`s Fvfimsyf bfq`f fhys7`f8 pfq`s

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს

უპირატესობა ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



ВОПРОС 691 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 f[sw f[sh[fh0fkf ltb0fqefpfh> f,fh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hshys7`f8w`f

h7syn` fv8f f0fhf ps[`0flf?

Fvfimsyf kfc fhys7`f8 pfq`s Fdnj,ec fhys7`f8 pfq`s

Fo`ums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  36ე  მუხლის  მე4  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  არარეგულირებულ  გზაჯვარედინზე:  ა)  არათანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გადაკვეთაზე

მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავი  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მთავარი

გზიდან მოახლოებულ სატრანსპორტო საშუალებას, მიუხედავად მისი შემდგომი მოძრაობის მიმართულებისა; ბ)

თუ გზაჯვარედინზე მთავარი გზა იცვლის მიმართულებას, ამ გზაზე მოძრავმა მძღოლებმა ურთიერთშორის უნდა

იხელმძღვანელონ  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების  გავლის  წესებით.  ამავე  წესებით  უნდა  იხელმძღვანელონ

ურთიერთშორის  მეორეხარისხოვან  გზაზე  მოძრავმა  მძღოლებმაც;  გ)  თანაბარმნიშვნელოვანი  გზების

გადაკვეთაზე  ურელსო  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლი  ვალდებულია  გზა  დაუთმოს  მარჯვნიდან

მოახლოებულ  სატრანსპორტო  საშუალებას.  ამავე  წესით  უნდა  იხელმძღვანელონ  ურთიერთშორის  რელსიანი

სატრანსპორტო  საშუალებების  მძღოლებმაც.  ასეთ  გზაჯვარედინზე  რელსიან  სატრანსპორტო  საშუალებას  აქვს

უპირატესობა ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მიმართ, მიუხედავად მისი მოძრაობის მიმართულებისა.



თემა 30:

მოძრაობის უსაფრთხოება



ВОПРОС 692 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 693 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fhys7`8f> bfhf bn`e fvfimsyf f9cf,fhf bfpffyfuj fpfhfk bpkfef fkf fbqfn`hf b[`0jevf?

B[`0fv B[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე16 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, მძღოლმა უნდა

უზრუნველყოს,  რომ  მის  მფლობელობაში  მყოფმა  სატრანსპორტო  საშუალებამ  მინიმალური  ზიანი  მიაყენონ

გარემოს.

Bfimfi`fkje f0fr ps9[s6`e fjhufy6`f h7syn` fpby> f6`if]f0hf flf> vf fhb fjhufy f7ys

tb6`if]f0hflf> b6`b0sveg:

Fvt[fybrfn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

bh=swys> -frfkf hs7fqfhf

Zslfkfn`b fkfifhfn`b f,;msn`b

fhlshuf6`tb> bfhf e,fc> f,;mshleufn`

zslfkfn` f[fh[`fuf6`tb hsimf6`shuskfhf

Fvt[fybrfn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf fxfh0

fufy6`f h=s bhyffys fw`f]`f ir`fr`f

f0s[hf

Fhb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje bfh,fypffkfr

fehfyfuofhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე17 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი

წესით შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოსაგან  (უწყებისაგან)  ნებართვის, დაშვების, თანხმობის მიღების ან ამ

ორგანოსთან  (უწყებასთან)  შეთანხმებითაა  დასაშვენი  შემდეგი  საქმიანობა:  ვ)  სატრანსპორტო  საშუალების

გადაკეთება,  მასზე  სპეციალური  ციმციმა  ან/და  ხმოვანი  სიგნალის  ან/და  სპეციალური  ხმამაღლამოლაპარაკე

ხელსაწყოს  დაყენება,  ან/და  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის  სპეციალური  შეფერილობის  მიცემა  ან/და

სატრანსპორტო საშუალების ძარას გვერდებზე დახრილი თეთრი ზოლების დახაზვა.



ВОПРОС 694 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 695 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf fpby bvjeg ^sh0n`skf fpfr`fy9qfhfkf bimf6`uskje fqfc byf6`sh9iys

f0fr ps9[s6`e f]`sy06fhhfn` vf f0s9fyn`b f[fn`[tb=rffhfn` jhufy f7syn`> bfhf e,fc> fpbyvxs

pvje f[f=s b7syn` flshhf6`f bjeh:

Fv8f=s fb0fqhf fi`fh0flfhf

f0fuskfpffimf6`f vfwfhf bhsprys

Fv8fn` fb0fqhf f9rhf vf ffyrskfhf

ps[7mfp fps

Fv8fn` fb0fqhf fi`fh0flfhf fb6`shi`fhf

bfl]`fkje ffksqb fvfqpehf f[f0f,pbfhtb

bhsprys

Fhb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje flshhf6`f

ptums

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ბ.ა“,  „ბ.ბ“  და  „ბ.გ“

ქვეპუნქტების  თანახმად,  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეს  უფლება  აქვს  საქართველოს  კანონმდებლობით

დადგენილი  წესით  უფლებამოსილი  სახელმწიფო  და  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოებისაგან,

აგრეთვე  სხვა  უფლებამოსილი  პირებისგან  მიიღოს:  ბ.ა)  ინფორმაცია  გზაზე  მოძრაობის  უსაფრთხოების

პირობების შესახებ; ბ.ბ) ინფორმაცია გზაზე მოძრაობის შეზღუდვის ან შეწყვეტის დაწესების მიზეზთა შესახებ; ბ.გ)

ინფორმაცია პროდუქციისა და მომსახურების ხარისხის შესახებ, რომელიც დაკავშირებულია საგზაო მოძრაობის

უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან.

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf> fvf0`fh6`f fv8f f6`qfhf fkf vf fv8f=s hffys;mhf fkf> vf lf-f 9sh[fufr

fkf fv8fn` fb0fqhf f9rhfps vf fi`fh0f f9qfhfps fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილემ გზაზე ნივთების დაწყობით, დაყრით ან დატოვებით ან მასზე რაიმე სხვა დაბრკოლების შექმნით არ

უნდა შეზღუდოს საგზაო მოძრაობა ან/და შექმნას საფრთხე.



ВОПРОС 696 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 697 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fv8fn` fb0fqhf bf9sh[fuf[fp> vf fi`fh0f bf9spqfp fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf> fj,bt6nbdn` vpsp6`f

bhs[7mfys f,hb tb9i f9rhtb fi`fh0tb hsw`wfhf bksvijpfh> eb b[9vsh7mfr`f:

F,fh0 fvpsp6`f hsw`wfhfps b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`f yfbuofhjeg

Fb0fqhf yfbuofhjeg> bp,fypfh> f,fh0

b0fuskfpffimf6`f hsyfuofhf befksv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილემ გზაზე ნივთების დაწყობით, დაყრით ან დატოვებით ან მასზე რაიმე სხვა დაბრკოლების შექმნით არ

უნდა  შეზღუდოს  საგზაო  მოძრაობა  ან/და  შექმნას  საფრთხე.  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილემ,  რომელმაც

ობიექტური  მიზეზის  გამო  ვერ  მოახერხა  ასეთი  შეზღუდვის  ან  ასეთი  საფრთხის  შექმნის  თავიდან  აცილება,

დაუყოვნებლივ  უნდა  მიიღოს  აუცილებელი  ზომები  მისი  თავიდან  აცილებისათვის,  ხოლო  თუ  ამის

დაუყოვნებლივ გაკეთება შეუძლებელია, მან უნდა უზრუნველყოს აღნიშნულის თაობაზე სხვა საგზაო მოძრაობის

მონაწილეთა დროული გაფრთხილება.

Fv8fn` fb0fqhf bf9sh[fuf[fp> vf fi`fh0f bf9spqfp fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf> fj,bt6nbdn` vpsp6`f

bhs[7mfys f,hb f9rhtb fi`fh0tb hsw`wfhfps fkifhf b7fvpfh> eb:

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f f,hb

bfprys bffv0fys fu`-fyqfhf hb0fhjeg

Fb0fqhf yfbuofhjeg> bp,fypfh fv8fn`

fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f fu`-fyqfhf

hs0fhf befksv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე3 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილემ გზაზე ნივთების დაწყობით, დაყრით ან დატოვებით ან მასზე რაიმე სხვა დაბრკოლების შექმნით არ

უნდა  შეზღუდოს  საგზაო  მოძრაობა  ან/და  შექმნას  საფრთხე.  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილემ,  რომელმაც

ობიექტური  მიზეზის  გამო  ვერ  მოახერხა  ასეთი  შეზღუდვის  ან  ასეთი  საფრთხის  შექმნის  თავიდან  აცილება,

დაუყოვნებლივ  უნდა  მიიღოს  აუცილებელი  ზომები  მისი  თავიდან  აცილებისათვის,  ხოლო  თუ  ამის

დაუყოვნებლივ გაკეთება შეუძლებელია, მან უნდა უზრუნველყოს აღნიშნულის თაობაზე სხვა საგზაო მოძრაობის

მონაწილეთა დროული გაფრთხილება.



ВОПРОС 698 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 699 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fkfifh,fuf f9[mf f[`sz6`f fv8f bf[scshw hu`s b0fpfh> fkfifh,fuf bfpffbu`f[fp fdnjnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fkfifh,fuf fhlshuf bfq`f f[f0s9fy

fhlshuf 8t;m bfyq`shqkfr f[`sz6`f

fv8tbcsh0f b6`kfh hskijbn

F[`sz6`f> hu`s9 f7syn` fo` bu`0fcys

fv8tbcsh0f ls6`kfhw blshwfkjbn

F[`sz6`f> fv8tbcsh0f f[schf fpby hsp0j

fkfifh,fuf fhlshuf f=frhf bfpsv9ir`f

fv8tbcsh0f b6`kfh ihskij vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums.

განმარტება:

თუ შუქნიშანის წინ ბავშვები აპირებენ გზაზე გადასვლას შუქნიშანთან მიახლოებული სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს,  რომ:    ბავშვები  შეიძლება  სავალ  ნაწილზე  გადმოვიდნენ  შუქნიშნის  მწვანე

მაშუქი სიგნალის ყვითელი სიგნალით შეცვლისთანავე;    ჯგუფიდან ხელის კვრით რომელიმე ბავშვს შეიძლება

აიძულონ სავალ ნაწილზე გადმოსვლა;   შეიძლება  ბავშვები სავალ ნაწილზე გადმოვიდნენ მათთვის შუქნიშნის

ნებადამრთველი სიგნალის ჩართვამდე.

Fhys7`f8> eb bvfimsyf> f9s;`fhf pvje fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f bh9sh[fufv[fhfn`s

b7fbqfhw b[`0jevf?

B[`0fv B[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე7  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა  უნდა

უზრუნველყოს,  რომ  მისმა  სატრანსპორტო  საშუალებამ  დაბრკოლება  არ  შეუქმნას  პრიორიტეტის  მქონე  სხვა

საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს.



ВОПРОС 700 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 701 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

^sh0n`skf f8ysq7fn`b fec6`f hvbybcnhhf fpbyvxs pvje f[f=s blf> fpfr`fy9qfhfkf bhf0`fime

f9[s6`hf6`f byhsqfrys> fv8fn` fb0fqhf fb=rffhf hskijbn:

^sh0n`skf fn`skf[mxfhf fpbyvxs pvje

f[f=6`f

Fvtlbwbyfn` w[shffhf kfc f,hbuflf

fkf[`skfw`f

F[`sz6`f hu`s9 v8f9spuj (bhswe)

f[f=6`f

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

lfh,fypffkfr.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“,  „დ“  და  „ე“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  საგზაო  მოძრაობას  არეგულირებენ  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილი

პირები.  საქართველოს  კანონმდებლობით  მინიჭებული  უფლებამოსილების  ფარგლებში  საგზაო  მოძრაობის

რეგულირება აგრეთვე შეიძლება განახორციელონ/განახორციელოს: ა) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს

უფლებამოსილმა  პირებმა −  საქართველოს  თავდაცვის  სამინისტროს  კუთვნილი  სატრანსპორტო  კოლონების

გადაადგილებისას;  დ)  სასწრაფო  დახმარების  ბრიგადის  წევრებმა  −  სასწრაფო  სამედიცინო  დახმარების

გაწევისას; ე) ბავშვთა ჯგუფის გამცილებელმა (თანმხლებმა) − ბავშვების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.

^sh0n`skf f8ysq7fn`b fec6`f hvbybcnhhf fpbyvxs pvje f[f=s blf> fpfr`fy9qfhfkf bhf0`fime

f9[s6`hf6`f byhsqfrys> fv8fn` fb0fqhf fb=rffhf hskijbn:

Fb6`sh[f8w`tb fb6`sh[fhfn` jgthfwbf

bfkf[`e f[f=6`tb

Fb[fv8f fece8w`f - fb[fv8f f[scsh0f=s

Fgfhfyn` fb0fqhf fb=rff8w`f – f,f/`fpf6`f
h=s

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

lfh,fypffkfr.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  30ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  „გ“,  „ვ“  და  „ზ“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  საგზაო  მოძრაობას  არეგულირებენ  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილი

პირები.  საქართველოს  კანონმდებლობით  მინიჭებული  უფლებამოსილების  ფარგლებში  საგზაო  მოძრაობის

რეგულირება  აგრეთვე  შეიძლება  განახორციელონ/განახორციელოს:  გ)  მაშველებმა  და  პირებმა,  რომლებიც

მონაწილეობენ  სამაშველო  სამუშაოებში,  −  სამაშველო  სამუშაოების  შესრულების  უზრუნველსაყოფად;  ვ)

რკინიგზის  თანამშრომლებმა    რკინიგზის  გადასასვლელზე;  ზ)  საბორანე  გადაზიდვის  ორგანიზატორებმა  

ნავსადგურში.



ВОПРОС 702 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 703 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fimf7fef8 fv8fcsh0f lfys6`kf ffvsim0f[m ffyuskfhf fpby bvjevf> eb fb0fqhf fi`fh0flfhf

fb6`shi`fhf bfl]`fkfvpfh?

Fpby bvjeg Fpby bvfofv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 24ე მუხლის მე10 პუნქტის თანახმად, გზის სავალ ნაწილზე

გასვლის  შემდეგ,  ქვეითმა  არ უნდა დააყოვნოს  გადასვლა,  არ უნდა  შეყოვნდეს  ან  შეჩერდეს  მასზე, თუ  ეს  არ

უკავშირდება მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფას.

Qf7f tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`f8 lff9cfys lis7je ]psh,j?

Bkfw`f f[mfy0fhf vfwfhf. Kfccs-kfccs f=fh]fchf vfwfhf.

F6`=s0hf fw`umf[fhf vfwfhf. F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf.

განმარტება:

სატრანსპორტო საშუალების მართვისას მძღოლის დაღლილობაზე მიანიშნებს როგორც ქუთუთოების დამძიმება,

ასევე ხშირი მთქნარება და რექციის გაუარესება.



ВОПРОС 704 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 705 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fpfr`fy fkf b]`ff6`qje fvf6cbvfkn` fkfchf f9rhf flf> fhys7`f8 fb]fn`hf fpby bvfv:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fufps bimf6`uskje

fvfrcbvfkn` rjycnhernbdn` fkfchf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s bimf6`shuskje

flshuf «Fkfchf f9rhf» bfye fkfchf

Fv8fn` lshufkf bimf6`uskje fvfrcbvfkn`

fkfchf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fufps bimf6`uskje

fvfrcbvfkn` rjycnhernbdn` fkfchtb>

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s bimf6`shuskje

flshuf «Fkfchf f9rhf» bfye fkfchtb>
fv8fn` lshufkf bimf6`uskje fvfrcbvfkn`

fkfchtb

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  33ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  „ა“,  „ბ“  და  „გ“  ქვეპუნქტების

თანახმად, გარდა ამ მუხლის მე6მე8 პუნქტებით განსაზღვრული მაქსიმალური სიჩქარის შეზღუდვისა, მძღოლს

ეკრძალება:  ა)  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის  დადგენილი  მაქსიმალური  კონსტრუქციული  სიჩქარის

გადაჭარბება; ბ) სატრანსპორტო საშუალებაზე დამაგრებულ საცნობ ნიშანზე „სიჩქარის შეზღუდვა” მითითებული

სიჩქარის გადაჭარბება; გ) საგზაო ნიშნით დადგენილი მაქსიმალური სიჩქარის გადაჭარბება.

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skf fv8fcsh0f vf eb bf9ye fqfrshf f7mfvcfh f6`s;mhf vf fh7mfimhf fpby

bvjevf?

Fpby bvfofv Fpby bvfofv> eb fv8fn` fb0fqhf tumsh0

fkf[`skfw`f hps bi`fh0fpfh

Fpby bvjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე16  მუხლის  მე3  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეს  ეკრძალება  გზის  საფარის  და  გზის  მიმდებარე  ტერიტორიის  დანაგვიანება  ან

სხვაგვარად დაბინძურება.



ВОПРОС 706 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 707 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvisyb> fobf6`tb> fosq`f[sh0f6`tb> fobfc6`tb> tumsh0 fo6`s9iskfhfn` j,bt6n6`tb h=s> bfhf e,fc>

1% vtnhfr tbqsvr`f eh0 bhpffbu`fys fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f hso`o`fhf 7fkjvf?

B7fkjbn> fy[fh0f0s96`tb> bfhf e,fc>

feff9cshf bf[mysv[j f0s96`tb h=s

Fy[fh0f0s96`f h=s b7fkjv> feff9cshf

bf[mysv[j f0s96`f h=s fvfimsyf kfc6`f

vfwfhf hso`o`fhf 7fkjbn

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე16  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  დაუშვებელია

სატრანსპორტო  საშუალების  გარეცხვა  ზღვაში,  ტბაში,  წყალსაცავში,  მდინარეში,  ზედაპირული  წყლის  სხვა

ობიექტში და მათ ნაპირებთან წყლიდან 10 მეტრზე უფრო ახლო მანძილზე.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9cf,fhf psh7mfimef fvf0`fimfh6`f bfkqefpfh> eb fhys7`fhf 7fkjvf?

B7fkjbn B7fkjbn> fpfr`fy byf6`sh9iys> fhb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhfps bf[msyof-

tbe fu`f0fhf bf[`0fvpfh

B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე16  მუხლის  მე3  პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

საგზაო მოძრაობის მონაწილეს ეკრძალება სატრანსპორტო საშუალების მართვა ისეთი ნივთიერებების გაჟონვის

შემთხვევაში, რომელიც აბინძურებს გარემოს.



ВОПРОС 708 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3 4

ВОПРОС 709 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fhys7`f8> bhys7`fimfps fyshhf pvje fafrnjh6`f (bf]]`fg> ff9cfhf> fw`flfhf> f[`i`6`f

hslrskfhf> fhs;`n` f;`hf> e,. tum.) b[is8 hpsim0hf befkevf?

Befksv Befkeg> fhys7`fuf pvje fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf pshys7`j fhys7`f8 pfq`s

Befkeg> bhys7`j fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f[rs bf[ms9isvr`f

Befkeg> tb97mfhflf fgfccf;bhw`f

bv8fyspuj fdnj,ec vf fblfhf bv8fyspuj

fblfhfn` vfimsyf fhys7`f8 pfq`s

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი

ვალდებულია იცოდეს საგზაო მოძრაობის წესები, აგრეთვე გათვითცნობიერებული ჰქონდეს ისეთი ფაქტორები,

რომლებიც  ზეგავლენას  ახდენს  მძღოლის  მოქმედებაზე,  მაგალითად  დაღლილობა,  უძილობა,  სამედიცინო

პრეპარატების მიღება, ალკოჰოლის მიღება და ა.შ..

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f bhsvje fpby6`f h[s bflsh[`fh 7fkjvf> eb fkf fv8fn` fb0fqhf tumsh0

fkf[`skfw`f hpby6`f tbkfhujpfh?

B7fkjbn B7fkjv

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე20 მუხლის მე2 პუნქტის თანახმად, საგზაო მოძრაობის

მონაწილის  მიერ თავისი  უფლებების  განხორციელება  არ უნდა  ზღუდავდეს  ან  არღვევდეს  საგზაო  მოძრაობის

სხვა მონაწილეთა უფლებებს. საგზაო მოძრაობის მონაწილე თავისი მოქმედებით არ უნდა უქმნიდეს საფრთხეს

ან დაბრკოლებას საგზაო მოძრაობას.  მან არ უნდა  შეუქმნას საფრთხე ადამიანებს და არ უნდა  მიაყენოს ზიანი

სახელმწიფო, საზოგადოებრივ ან კერძო ქონებას.



ВОПРОС 710 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 711 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Qf7f tb6`s9[mfoje fafrnjh6`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`f8 bps fyshhf pvfv?

Fvw`flfhf Ff9cfhf

Fkrjujkm pkje fhs;`n` flrskfhf {s[m tb6`s9[mfoje f0fr6`f h7syn`

frspfq`srums bbfifv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე5  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი

ვალდებულია იცოდეს საგზაო მოძრაობის წესები, აგრეთვე გათვითცნობიერებული ჰქონდეს ისეთი ფაქტორები,

რომლებიც  გავლენას  ახდენს  მძღოლის  მოქმედებაზე,  მაგალითად,  დაღლილობა,  უძილობა,  სამედიცინო

პრეპარატების მიღება, ალკოჰოლის მიღება და ა. შ.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf ffy fhys7`f8 fvj,bkn` 0tkkf lw`f;`fh 7fkjvf?

B7fkjv> bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf=s B7fkjbn> eb f,;ms lekf fw`f;`fhf

faeyrwbf b[s bfbh[`jpfh> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`fhfps b8yfgsr 0fw`spfh

B7fkjbn> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhfps bpyfgsr 0fw`spfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე8  პუნქტის  თანახმად,  სატრანსპორტო

საშუალების გადაადგილებისას მძღოლი უნდა მოერიდოს ნებისმიერ მოქმედებას, რომელიც დაკავშირებული არ

არის  მართვასთან.  მძღოლს  ეკრძალება  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვისას  მობილური  კომუნიკაციის

საშუალებით სარგებლობა.  ეს აკრძალვა არ ვრცელდება  ისეთ შემთხვევებზე, როდესაც მძღოლი სარგებლობს

მობილური  კომუნიკაციის  საშუალების  ყურსასმენით  ან  მობილური  კომუნიკაციის  ხმამაღალი  (ან დისტანციური)

საუბრის ფუნქციით და ორივე ხელი თავისუფალი აქვს სატრანსპორტო საშუალების სამართავად.



ВОПРОС 712 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 713 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf fb0fqhf fpby bvfv bnhfycgjhnn` [fh[`fuf=s tb=rffvpfh:

F,;msn` fhlshuf bfys9[fc0je vfwfhf. F9c7s fvt[fybpv bfys9[fc0je vfwfhf.

Fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fhkfifuf6`f

bfys9[fc0je vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე21ე  მუხლის  მე13  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლს

ეკრძალება  მოძრაობა  მუშა  სამუხრუჭო  სისტემის,  საჭის  მექანიზმის,  სატრანსპორტო  საშუალებათა

შემადგენლობაში  მისაბმელი  მოწყობილობის  გაუმართაობისას,  აგრეთვე  დღეღამის  ბნელ  დროს

ერთდროულად  მწყობრიდან  გამოსული  (ჩამქრალი)  ახლო  და  შორი  განათების  ფარებით  (ან  მათი

არარსებობისას) ან/და უკანა საგაბარიტო სინათლეებით იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება

ან  არასაკმარისი  ხილვადობაა.  მძღოლის  მხარეს  არსებული  მინასაწმენდის  უმოქმედობისას  აკრძალულია

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა ნისლის, წვიმისა და თოვის დროს.

Fhys7`f8 bu`ybufhjeg ptums htb]f fv8f iqffe:

B9cf,fhfn`sv fhkfifhf bf[ms7fv

f]fgrskw`f6`f h=s

Fw]tb> fv8fyufutb> ftcnfrfltb h=s

Fy[fh0f0s9 fv8f [flf6`f h=s

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    მოყინულ  გზის  მონაკვეთზე  მძღოლმა

შეძლებისდაგვარად  თავი  უნდა  აარიდოს  დამუხრუჭებას,  სიჩქარის  ცვლილებასა  და  მიმართულების  მკვეთრ

შეცვლას.  ამასთანავე,  მძღოლმა  უნდა  გააცნობიეროს,  რომ  ყველაზე  უფრო  ხშირად  გზა  მოყინულია  ხიდზე,

გზაგამტარსა და ესტაკადაზე.



ВОПРОС 714 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 715 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fv8f bkfije fws9q`f[f7syn` bkfimwje fws9q`f[f f[m lfybfcef> fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fyf7`f-fw`s[mxfhfn` fhkfifuf6`f h=frhf

bf[`0jeg

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhfps bf0f[e

ffv0tb f,;mfpfhtb bhsp]fetbn

B,kf6`f [`szs-[`szkf fkfimwfhf

bfimwskjbn> e,hb f7syn`> fhys7`f8>

bf9[mf bw`shqsh pskij f9syuskf6`f

hu`f0fhf bw`seflf8eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    გზის  ნათელი  მონაკვეთიდან  ბნელ

მონაკვეთზე  გასვლისას  თვალი  ნელა  ეჩვევა  სიბნელეს,  რის  გამოც  მძღოლის  წინ  არსებული  შესაძლო

დაბრკოლება რთული შესამჩნევია.

Q[s,;mjy> pshkfifhf w`umje vf bif[`0je tb9i bhkfifv fv8f fws9q`f[f=s fb0fqhffy> fhys7`f8

bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fv8fn` fb0fqhf fkf[`skfw`f lfhf lfhf

htb,fu`f0fhf hw`seflf8eg

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhfps bf0f[e

ffv0tb f,;mfpfhtb bhsp]fetbn

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=frn`eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    ღამე,  ცუდად  განათებული  ან

არათანაბრად განათებული გზის მონაკვეთებზე მოძრაობისას გართულებულია საგზაო მოძრაობის მონაწილეთა

მიერ ერთმანეთის შემჩნევა.



ВОПРОС 716 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 717 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bqffe fv8f fws9q`f[f=s fhys7`f8:

Bfefpfh> fvfimsyf ffyrskfhtb> fkfchf

f9cf[htb> bffksh7mfys f[sh[fh0f f9cf[htb

lhsw`wfhjeg

Ffyrskfhfps bfwqfys b[s bfbh[`fhjeg

yfgskfn`b ffyrskfuf

F[sh[fh0f b9cf[hjeg bffksh7mfys f9c7s

fq`bhtb fkfchf fwqfhtb hskf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    მოყინულ  გზის  მონაკვეთზე  მძღოლმა

შეძლებისდაგვარად  თავი  უნდა  აარიდოს  დამუხრუჭებას,  სიჩქარის  ცვლილებასა  და  მიმართულების  მკვეთრ

შეცვლას.  ამასთან  მძღოლმა  უნდა  გაათვიცნობიეროს,  რომ  ყველაზე  უფრო  ხშირად  გზა  მოყინულია  ხიდზე,

გზაგამტარებზე და ესტაკადებზე.

F6`jehtb fcjehtb hffy ltb0fqefpfh> fhys7`f8:

Bfhtb bfhf bf9[mf tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`futb hs,;mfhf flbcnfywbf bhvfzhjeg

Fkfchf bhvfzys> bfhtb bfhf bf9[mf

tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`futb bhs,;mje

flbcnfywbf bhlehjeg

Fvfi`shn` fkfifhfn` fhlshuf bf=tbrhjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    ვინაიდან  წვიმისა  და  თოვის  დროს

მოძრაობისას იზრდება სატრანსპორტო საშუალების დამუხრუჭებისათვის საჭირო დრო და მანძილი, ამასთანავე,

ნალექი  აუარესებს  ხილვადობას,  მძღოლმა  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  და  გაზარდოს  დისტანცია  თავის

სატრანსპორტო საშუალებასა და მის წინ მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის.



ВОПРОС 718 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 719 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F6`jehtb fcjehtb hffy ltb0fqefpfh> fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Im0f[mkf fb0fqhf 7fkjv Bfhtb bfhf bf9[mf tb0fqef fnhfycgjhnn`

[fh[`futb hs,;mfhf flbcnfywbf fbqfn`hf

bf[`0jeg

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhfps bf0f[e

ffv0tb f,;mfpfhtb bfp]fetbn> bfhf e,fc>

fksi`i`f6`f bhs[7mfys fkf9i,fhf

w`umf[jbn

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    ვინაიდან  წვიმისა  და  თოვის  დროს

მოძრაობისას  იზრდება  სატრანსპორტო  საშუალების  დამუხრუჭებისათვის  საჭირო  დრო  და  მანძილი,  ამასთან

ნალექი აუარესებს ხილვადობას, მძღოლმა უნდა შეამციროს სიჩქარე და გაზარდოს დისტანცია მისი და მის წინ

მიმავალ სატრანსპორტო საშუალებას შორის.

F6`jehf ffy fv8f 7mfimeg> f6`q`hffhf fi`fh0f w`shqetbn> e,hb f7syn`> fhys7`f8:

Fkfchf bhvfzhjeg> [`szs-[`szkf fvfimsyf

ffyrskj

Fkfchf bhvfzhjeg bffksh7mfys

ffyrskfhfkf

Fkfchf bhlehjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    წვიმის  დაწყებისას  გზის  ზედაპირი

ტალახიანდება  და  ქმნის  მოცურების  საშიშროებას,  რის  გამოც  მძღოლმა  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  მდორე

დამუხრუჭებით.



ВОПРОС 720 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 721 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fq`bh0f=s bfksh7mfys ffyrskfuf

f[fh[`fhf vf fkfchf le fkf fq`bh0f fkfkfhf

bf[7mfys> fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhfps f[skf9ihf bw`sosh bkijbn

Fq`bh0f fkfkfhfps fkfchf bhvfzn`eg

bffksh7mfys ffyrskfhfkf

Fq`bhf fkfchf le fkf byfuofn`eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    მოსახვევში  მუხრუჭის  მკვეთრად

გამოყენებამ ან/და მაღალი სიჩქარით შესვლამ (განსაკუთრებით გზის სველი ზედაპირის არსებობისას) შესაძლოა

გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალებაზე კონტროლის დაკარგვა.

Fv8f=s fo0f0`f b7fpfh> fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fo0f0`f=s fkfchf fhlehf bf[`0jeg Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhtb

ffyrskfhtb eflf8eg> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f6`q`hffhf fi`fh0f leeg

Bfhtb bfhf bf9[mf bwj fnhfycgjhnn`

[fh[`futb hs,;mfhf flbcnfywbf bhvfzn`eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ი“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    გზაზე  წყლის  გუბეების  არსებობისას

მძღოლმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ სატრანსპორტო საშუალების მართვა და დამუხრუჭება გართულებულია,

ამასთანავე,  დიდია  სატრანსპორტო  საშუალების  მოცურების  ალბათობა  (განსაკუთრებით  გაცვეთილი

საბურავებით ან მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას).



ВОПРОС 722 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 723 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf ffy fhys7`f8 lff9cfpfh> eb b[`0jeg:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkfchf fhlehf Frjatby pkje fhs;`n` f;`hf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhtb

f9cimfhtb> fkifhf b7fpfh> lf-fo`s f9c7s

bhrhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    თუ  სატრანსპორტო  საშუალების

მართვისას  მძღოლი  გრძნობს  დაღლილობას,  მიზანშეწონილია  სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერება  და

დასვენება, ხოლო შესაძლებლობის შემთხვევაში − საჭესთან სხვა მძღოლის დასმა.

Fhys7`f8> fv8f=s> p-shefp7mfef p[s v8f9spuj fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 lb,fh> eb:

B-bh0syxys> bnhfycgjhnn` [fh[`fuf

lf[skf9ihjeg

Bfeys 8-hlshufrb brmf=ys hlshufrb

7fqfys> p-shefp7mfef p[s v8f9spuj

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 b-

bh0syxshw b,;mtbufhjeg

Bfhf b[f0fums b-shefp7mfef b[s

v8f9bufhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე10  პუნქტის  „ლ“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

გზაზე  მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები   თუ  მძღოლი გზაზე  ამჩნევს  სხვა

სატრანსპორტო საშუალების  მძღოლს, რომელიც აგრესიულად არის განწყობილი და  გამომწვევად იქცევა,  მან

უნდა შეინარჩუნოს სიმშვიდე და აკონტროლოს თავისი სატრანსპორტო საშუალება.



ВОПРОС 724 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 725 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Rshffv0fkf fkfchf lekf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf bf[sk=bffetbn:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhfn` cbcntvf

9[fc0f[jbn

Fhys7`f8 fbpfrhtb fkfchf le fw`fyshhtb

bw`soetbn

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    დიდი  ხნის  განმავლობაში  მაღალი

სიჩქარით მოძრაობა აქვეითებს კონცენტრაციასა და მაღალი სიჩქარის შეგრძნებას.

Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bhys7`fhjeg:

B-shefp7mfef> fv8f=s f9s;`fhf bvfpi`f )syx> f[f> fv8f=s f9s;`fhf pvje btb9i

b[s ffbh9ishjeg

)syx> b-shefp7mfef b[s v8f9bbvufhjeg>

fv8f=s f9s;`fhf pvje btb9i b[s

ffbvsh9ishjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები    მძღოლი  სატრანსპორტო  საშუალებას

უნდა  მართავდეს  მშვიდად,  არ  უნდა  იჩენდეს  აგრესიულობას  და  არ  უნდა  ცდილობდეს  თავის  გამოჩენას,

როგორც უპირატესი გზაზე.



ВОПРОС 726 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 727 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv b,;mufhfkf fh8simsufn` vf0`fimfh plsprskfp> fh8simsuf

bfimys b7je f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.

Fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv b,;mufhfkf f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh plsprskfp>

f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh bfimys b7je f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.



ВОПРОС 728 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 729 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv b,;mufhfkf fh8simsufn` vf0`fimfh plsprskfp f[f=s

fhys7`fhfps fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0fhf 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  იმ  პირისათვის,  რომელიც  იმყოფება  ალკოჰოლური,

ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში,

Fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv b,;mufhfkf f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh plsprskfp f[f=s

fhys7`fhfps fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0fhf 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  იმ  პირისათვის,  რომელიც  იმყოფება  ალკოჰოლური,

ნარკოტიკული ან ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაში,



ВОПРОС 730 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 731 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

F6`=s0htb fu`-fyspffhtb psh9cs-ef f[`i`6`f hyshhf fqf7f b7je f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fhf

fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg> f,fh0 f[`i`6`f blbrskfpfh

fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv

b,;mufhfkf

Fpby bvjeg> eb fu`-fyspffhf b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`f ptums h[fh[`fhfkf

ltb0fqefpfh

Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.

F6`=s0htb fu`-fyspffhtb psh9cs-ef f[`i`6`f hyshhf fqf7f b7je f[f=s fhys7`fhfps fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf b0fhf 7fkjvf?

B7fkjv B7fkjbn> f,fh0 f[`i`6`f blbrskfpfh

fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv

b,;mufhfkf

B7fkjbn> eb fu`-fyspffhf b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`f ptums h[fh[`fhfkf

ltb0fqefpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  მე4  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  იმ  პირისათვის,  რომელიც  იმყოფება  ალკოჰოლური,

ნარკოტიკული  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში.  ამავე  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის

თანახმად,  აკრძალულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან

ფსიქოტროპული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც

აქვეითებს რეაქციას და ყურადღებას.



ВОПРОС 732 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 733 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fh8simsuf bfimys b7je f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvjeg> eb fh8simsuf blbrskfpfh

fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv

b,;mufhfkf

Fpby bvjeg> eb e,hb fps pffyfqs flshhf

7fbqfh fgjkbwbf bfimfi`fkje fvfqehf[ms

Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.

F9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh plsprskfp f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvfv Fpby bvjeg> eb fhb f[`i` blbrskfpfh

fvtlbwbyfn` vpsp6`f hps> f]f6msv

b,;mufhfkf

Fpby bvjeg> eb fu`-fyspffhf b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`f ptums h[fh[`fhfkf

ltb0fqefpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.



ВОПРОС 734 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 735 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fkrjujkm pkje fhs;`n` bfimsp f[f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvjevf?

Fpby bvfv Fpby bvjeg> fhys7`f8 ^sh0n`skf

fqfrshflumsk f=s ls7fpfh ;`kfh,;mfhfn`b

fb0fqhf byfqfrys

Fpby bvjeg> eb fu`-fyspffhf b[sv9flje

f0fuskfpffimf6`f ptums h[fh[`fhfkf

ltb0fqefpfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე15  პუნქტის  თანახმად,  აკრძალულია

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ალკოჰოლური,  ნარკოტიკუ¬ლი  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის

მდგომარეობაში,  ან  იმ  სამკურნალო  პრეპარატის  ზემოქმედებისას,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და

ყურადღებას.

B,ffoje fv8f=s fb0fqhffy fhys7`f8 bfp9[mfu`tb0fhjeg:

Fq`bh0f=s bffksh7mfys ffyrskfuf

f[fh[`fhf vf fkfchf lekf fq`bh0f fkfkfhf

bf[7mfys fhys78`f8 fvfimsyf f[skf9ihf

bw`sosh 7fkjbn

Bffksh7mfys ffyrskfuf f[fh[`fhf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f6`q`hffhf fkifhf

tbqyfn`etbn

Fq`bh0f fkfkfhf ffy> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

f6`q`hffhf fi`fh0f fw`wfhf fvpspkf>

bffksh7mfys ffyrskfuf f[fh[`fhfkf fkfchf

bhvfzn`eg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  თ)  მოსახვევში  მუხრუჭის  მკვეთრად

გამოყენებამ ან/და მაღალი სიჩქარით შესვლამ (განსაკუთრებით გზის სველი ზედაპირის არსებობისას) შესაძლოა

გამოიწვიოს სატრანსპორტო საშუალებაზე კონტროლის დაკარგვა.



ВОПРОС 736 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 737 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f6`q`hffhf fi`fh0f bf]f bleeg:

F6`jehf bfyfkfuj F6`f bfyfef> eb bfyfkfuf ffvsim0f[m 3%

vbye0 hffvsim0f[m

F6`jehf bfyfkufkfr

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ვ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  ვ)  წვიმის  დაწყებისას  გზის  ზედაპირი

ტალახიანდება  და  ქმნის  მოცურების  საშიშროებას,  რის  გამოც  მძღოლმა  უნდა  შეამციროს  სიჩქარე  მდორე

დამუხრუჭებით.

F6`jehffy tb0fqef fhys7`f8 zslfkf b[is8 hpbim0hjeg:

Fblfhf bv8fyspuj fvfimsyf> bp,fypfh eb

fxfh0 bf6`e fblfhf fv8f bf6`]fh fkijbn

Fimf7feff> bp,fypfh eb hswwfrhf bf[7mfys

bi`fh0je f0fuskfpffimf 7fkfh fkijbn

(imfkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 25ე მუხლის მე10 პუნქტის „ზ“ ქვეპუნქტის თანახმად, გზაზე

მოძრაობისას  მძღოლმა  უნდა  გაითვალისწინოს  შემდეგი  გარემოებები:  ზ)  წვიმიან  ამინდში  მოძრაობისას

მძღოლმა  განსაკუთრებული  ყურადღება  უნდა  გამოიჩინოს  ქვეითთა  მიმართ, რადგან  მათი შესაძლო სიჩქარის

გამო შეიძლება შეიქმნას საფრთხის შემცველი სიტუაცია.



ВОПРОС 738 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 739 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fhys7`f8> lf-f v8fr lfyskfhw fps lq`befpfh> lspyskj fv8f fkfkfh0f=s fimf7feff h[scsh0f

b7fpfh> eb fb0fqhf yfbuofhjeg:

Fkfchf [`szs fkf> bf0f[[fh> lffyuskfys

f[scsh0f bfkfkfp vf bfye fimf7feff

bjeb;m0hjeg

Bfh,fypffkfr fkfchfkf> bp,fypfh f[scsh0f

bfkfkfp vf bfye fimf7feff h=f9[mf

f9s;`fhf bvjeg

Fkfchf le fkf> fv8f f,hb fws9q`f[f

bhkfcofys lf[scshw fps

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  25ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  „ა“  ქვეპუნქტის  თანახმად,

ქვეითთა გადასასვლელზე ამ კანონის 21ე მუხლის მე6 პუნქტით, 33ე მუხლის მე2 პუნქტითა და 34ე მუხლის

მე11 პუნქტით დადგენილ მოთხოვნათა დაცვით უნდა შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები: ა) თუ სატრანსპორტო

საშუალებათა  მოძრაობა  საგზაო  შუქნიშნით  ან  მარეგულირებლის  მეშვეობით  რეგულირდება,  მოძრაობის

ამკრძალავი სიგნალის დროს მძღოლი უნდა გაჩერდეს ქვეითთა გადასასვლელის წინ ან მის წინ მდებარე განივ

მონიშვნასთან, ხოლო როცა მოძრაობის გაგრძელების უფლებას მიიღებს, არ უნდა დააბრკოლოს და საფრთხე

არ  უნდა  შეუქმნას  ქვეითთა  გადასასვლელზე  შესულ  ქვეითებს.  თუ  მძღოლი  ასრულებს  მოხვევას  სხვა  გზაზე

შესასვლელად,  რომლის  შესასვლელთანაც  მდებარეობს  ქვეითთა  გადასასვლელი,  მან  ეს  მოხვევა  უნდა

შეასრულოს  მხოლოდ  დაბალი  სიჩქარით,  ხოლო  საჭიროების  შემთხვევაში  უნდა  გაჩერდეს  და  გაატაროს

გადასასვლელზე შესული ან შემავალი ქვეითები.

Zslfkfn`b fqfqu`s bvfvpfh> fhys7`f8> lffhfof b[`sze fkfchfkf tumsh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f

fb0fqhf=s lsh9sh[fuf[fh fpby bvjevf?

Fpby bvjeg> bp,fypfh fv8fn` fb0fqhf

fqfc6`f byhs6`sh9iys> b6`b0sveg ppby

b7je fvf6cbvfkn` fkfchf fwqfhf vfwfhf

Fpby bvjeg> eb fqs[`n`fyn`b fh/mfhf[mn`b

fb0fqhfn` w`f]`f=s ltb0fqefpfh

Fpby bvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  33ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლმა

განსაკუთრებული  საფუძვლის  გარეშე  მეტისმეტად დაბალი  სიჩქარით  მოძრაობით  არ  უნდა  გაართულოს  სხვა

სატრანსპორტო საშუალებების გადაადგილება.



ВОПРОС 740 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 741 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f byhs6`sh9iys fhys7`f8 fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f fv8f hs0fhf

b[`0fpfh> eb fv8f hb0fh ib0f[e bffbh9ishjeg:

Fkfchf fhvfzhf vf ffyuskfhfkf F,;msn` vf fkfifhfn` fhlshufkf

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr fehfyfuofhfkf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 36ე მუხლის მე9 პუნქტის თანახმად, მძღოლმა, რომელმაც

ამ კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად გზა უნდა დაუთმოს სხვა  საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს,  ვალდებულია

გზის დათმობის თაობაზე თავისი განზრახვა ნათლად გამოხატოს სიჩქარის შემცირებით ან გაჩერებით.

Fkrjujkm fhys7`f8 bhtfrwbfps yshhfc bfvjeb?

Fhtf6wbfps fyshhf fvfv Fhtfrwbf ffv0f tbqyfn`etbn

Fhtfrwbf ffv0f bfpyfh]fetbn

განმარტება:

ალკოჰოლის მიღება ზრდის მძღოლის რეაქციის დროს.



ВОПРОС 742 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 743 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fhys7`f8 bw`fyshhfn` 0fuskfpffimf fb0fqhf fi`fh0flfhfps fyshhf fvjevf?

Ffb> bfvjeg Vfg> bfvfofv

განმარტება:

მძღოლის ემოციური მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს მოძრაობის უსაფრთხოებაზე.

Fhys7`f8 bff9cfhf fv8fn` fb0fqhffy eb bu`-fyspffhtb f6`=sh0fps bkifhtb hps yshhfc bfvjb?

Bu`-fyspffhf tbq[jbn> f6`=s0hf ffv0f

bfp]fetbn

Bu`-fyspffhf tbq[jbn> f6`=s0hf ffv0f

tbq[jbn

Fu`-fyspffhtb f6`=s0hf ffv0tb h-

shs9cf[efv

განმარტება:

მძღოლის გადაღლილობა მის ყურადღებას აქვეითებს, რეაქციის დრო ზრდის.



ВОПРОС 744 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

ВОПРОС 745 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf fb0fqhf fyfuofhf b6`b0sveg:

Fecehfn` ffyrskfufn` cbcntvf 9[fc0fpfh Fxfhfn` cbcntvf futhvtnbhhf tbkfufpfh

F,;ms[`f-suf 9[fc0fpfh F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf ffy

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 21ე მუხლის მე13 პუნქტის თანახმად, მძღოლს ეკრძალება

მოძრაობა  მუშა  სამუხრუჭო  სისტემის,  საჭის  მექანიზმის,  სატრანსპორტო  საშუალებათა  შემადგენლობაში

მისაბმელი  მოწყობილობის  გაუმართაობისას,  აგრეთვე  დღეღამის  ბნელ  დროს  ერთდროულად  მწყობრიდან

გამოსული (ჩამქრალი) ახლო და შორი განათების ფარებით (ან მათი არარსებობისას) ან/და უკანა საგაბარიტო

სინათლეებით იმ გზაზე, რომელზედაც არ არის ხელოვნური განათება ან არასაკმარისი ხილვადობაა. მძღოლის

მხარეს არსებული მინასაწმენდის უმოქმედობისას აკრძალულია მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მართვა

ნისლის, წვიმისა და თოვის დროს.

Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fu`f0fhtb fnt[ybrfn` 0fuskfpffimf fb6`shi`fhtb befkeg:

Fb0fqhf lfkfuffyof vfwfhf Fb0fqhf lfkfuffyof> bfhf e,fc> fb0fqhf ffy

Fb0fqhf ffy vfwfhf

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  21ე  მუხლის  მე12  პუნქტის  თანახმად,  მძღოლი

ვალდებულია მგზავრობის დაწყებამდე შეამოწმოს და მგზავრობისას უზრუნველყოს სატრანსპორტო საშუალების

ტექნიკური გამართულობა.



ВОПРОС 746 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 747 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Bfyskfimwje> bfhf e,fc> fkf9i,fhf bfysw`umje bf9skfys bffef fnhfycgjhnn` [fh[`fhf fkfchf

bu`yf]ujbn:

Bbfifq`7mfys bis7je fwrsc tb]fys Bbfifq`7mfys bis7je fwrsc tbqys

Bbfifq`7mfys bis7je tb9i

განმარტება:

დღის  ნათელ  დროს,  შემხვედრი  სატრანსპორტო  საშუალების  სიჩქარეს,  ადამიანის  თვალი  განსაზღვრავს

სივრცეში არსებულ სხვა ორიენტირებთან შედარებით (საგზაო ნიშნები, მონიშვნა, გზისპირზე გამწვანება და სხვა),

ხოლო  დღეღამის  ბნელ  დროს  და  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში  ორიენტირება  ხდება  მხოლოდ

ფარების შუქზე, ამიტომ შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აღვიქვამთ უფრო ნაკლებად, ვიდრე

რეალურადაა.

Fvt[fybrfn` fbvflfhfn` f0hf pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fb0fqhf bfyfkfuj frn`b fbvflfhf

bf=frspfh> rshffv0fn`b fb0fqhf ffy f,skn`s f[fh\m:

Bfp]fetbn Tbq[jbn

F-f9cf[efv

განმარტება:

მექანიკური  გადაცემათა  კოლოფის  მქონე  სატრანსპორტო  საშუალების  ჩართული  პირველი  გადაცემით

მოძრაობისას  სიჩქარე დაბალია,  ხოლო ძრავი  მუშაობს  მაღალი ბრუნთა რიცხვით და  საჭიროებს  მეტ  საწვავს.

მოძრაობის  დაწყებისას,  პირველი  გადაცემით  ჩართული  სატრანსპორტო  საშუალების  ხანგრძლივი  გაქნების

დროს საწვავის ხარჯი იზრდება.



ВОПРОС 748 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 749 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ff]`hf fi`fh0f f7syn` bf]f b[mxfpffetbn eb f[mfy0fhf fwtynh b7fpfh:

Qf7f {s[m

განმარტება:

რაც  უფრო  მაღლაა  განლაგებული  სატრანსპორტო  საშუალების  სიმძიმის  ცენტრი  მით  უფრო  ნაკლებია  მისი

მდგრადობა  გადაყირავების  წინააღმდეგ,  განურჩევლად  ტვირთის  ხასიათისა.  ტვირთიანი  სატრანსპორტო

საშუალების სიმძიმის ცენტრი ყოველთვის უფრო მაღლაა განლაგებული ვიდრე უტვირთოსი.

Ffv0frfkf fvfimsyf6`f hfw`fys bfytb0fqef fvfi`sh fi`fh0f tbq[jbn> i`fhf i`nhfycgjhnn`

[fh[`fuf fkfchf fnhfycgjhnn` fbim0fuskf:

Fkfchf frsh tb]fpfh Fkfchf frsh tbqspfh

Fkfchf bf7fhfpfh

განმარტება:

მჭიდრო სატრანსპოტო ნაკადში მოძრაობისას ავრიული სიტუაციის წარმოქმნის ალბათობა ნაკლებია, თუ თქვენი

სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარე იქნება სატრანსპორტო ნაკადის სიჩქარის ტოლი.



ВОПРОС 750 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 751 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fv8fcsh0f fcle f6`pfh> fuheynn` fv8f=s fb0fqhf ffy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 ltb0fqhjeg:

Pffyfqs bfkb[ef bkf7`e fb,fhrhtb fkfchtb

hskf> bffksh7mfys fq`bhtb ffyuskfhtb

hslf

Fv8f f0fuskfpffimf bfimfi`fkfys

fb,fhrhtb fkfchtb 9cf[ys

განმარტება:

სავალ  ნაწილზე  ღრმა  თოვლის  არსებობისას,  გრუნტოვან  გზაზე  მოძრაობის  შემთხვევაში  სატრანსპორტო

საშუალების  მძღოლმა  უნდა  იმოძრაოს  წინასწარ  შერჩეული  გადაცემითა  და  სიჩქარით  გაჩერებების  გარეშე,

გამორიცხოს საჭის თვლის მკვეთრი მობრუნება.

Fq`bh0f=s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fwwfrhf f]fhfn`hf ffy fwtynhblfyn` fvx:

Tbq[jbn Bfp]fetbn

F-f9cf[efv

განმარტება:

სატრანსპორტო  საშუალების  მოსახვევში  მოძრაობისას  სიჩქარის  გაზრდის  შემთხვევაში  ცენტრიდანული  ძალა

იზრდება.



ВОПРОС 752 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 753 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fv8f bfif lifye bffksh7mfys b6`q`hffef fws9q`f[f rmf=

lfyskfh> eb:

Pysr ffyrskfuf lf6`s/`/`fys fwwfrhf

bhvfzhjeg

Bpysrsvr`f ffyrskfuf lf6`s/`/`fys

fwwfrhf bhvfzhjeg

Fwwfrhf bv9cf[r`f> lspkfwjp f[sh[fh0fkf

fb0fqhf yfbuofhjeg

განმარტება:

თუ სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი სწორ გზაზე მოძრაობისას მოულოდნელად მოხვდა მოლიპულ მოკლე

მონაკვეთზე, მოძრაობის სიჩქარის შეუცვლელად უნდა გააგრძელოს მოძრაობა იმავე ტრაექტორიით.

Fosktb6`shi`fhf bfl]`fkje feflf8hf6`f h9s[hf ffvsim0f[m> ffyrskfhfn` rjkjlrf6`f ,ffofpfh>

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 ffyrskfuf fecehf fb0fimf6`shuskfhfps:

Fb0fqhf yfuofys> imfgskf bpysrsvr`f

fgtlfkm lf6`s/`/`fys ffyrskfhfn`

rjkjlrf6`f bh,fhjeg.

Ltb0fqhjeg ffyuskfhfn` yrskfuf ,;fkf

bim0s[e fhsvffkf.

U`s-fyhskf ltb0fqhjeg> fvfimsyf fh-tbhf

f0s9f7syof

განმარტება:

წყლის  დაბრკოლების  გადალახვის  შემდეგ  სამუხრუჭო  ხუნდების  დასველების  შემთხვევაში,  სატრანსპორტო

საშუალების  მუხრუჭების  ეფექტურობის  აღსადგენად,  მძღოლმა  უნდა  გააგრძელოს  მოძრაობა  და  გააშროს

სამუხრუჭე ხუნდები მუხრუჭის სატერფულზე ფეხის მრავალჯერადი ხანმოკლე დაჭერით.



ВОПРОС 754 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

ВОПРОС 755 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Bfyskfimwje> vf fkf9i,fhf fysw`umje ffv0fps> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 lspktb0fqif

fkfchf bfkb[hjeg> ffyuskfhfyof f,;mfpffhf:

Fkf9i,fhf f6`s9iskfhf bfytb]fe Fkf9i,fhf f6`s9iskfhf bfytbqe

განმარტება:

დღეღამის  ბნელ  დროს  ან  არასაკმარისი  ხილვადობის  პირობებში,  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის

სიჩქარე მძღოლმა უნდა შეარჩიოს ისე, რომ გასაჩერებელი მანძილი იყოს მხედველობის არეზე ნაკლები.

Fvfimsyf ffyrskfhf bf[sk=bffp f6`q`hffhf ffyrskfhfps> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8:

Fb=fh9fuf bhw`fhjeg Ffyrskfhf lf7`sqhjeg

Ffyrskfhf yfbuofhjeg ffyrskfuf

f6`s/`/`fhf bv9cf[ref

განმარტება:

დამუხრუჭებით  გამოწვეული  მოცურების  შესაწყვეტად  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლმა,  უნდა  შეწყვიტოს

დამუხრუჭება.



ВОПРОС 756 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 757 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fdnjnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f bhpsimf6`shuskje fnt[ybrfn` f]`fhf6`f byhs6`sh9iys> b7fkjv:

Fut;m7mf9c6`f psh/`/`j f,her vf

f,he[fqfr flsv[fhums f7fvpffhf vf

b/`/`fvr`f fh[[fhf vfwfhf

Fut;m7mf9c6`f h=s fimfhf f7fpffhf vfwfhf

Fut;m7mf9c6`f psh/`/`j f,her vf

f,he[fqfr flsv[fhums f7fvpffhf vf

b/`/`fvr`f fh[[fhtb> bfhf e,fc>

fut;m7mf9c6`f h=s fimfhf f7fpffhtb

განმარტება:

„ავტოსატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ  წაყენებული  ტექნიკური  მოთხოვნები,  რომლებთან  შესაბამისობის

დადგენის მიზნითაც ტარდება გზისთვის ვარგისობაზე ტესტირება და მისი ჩატარების მეთოდების“ საქართველოს

მთავრობის 2014 წლის 3  იანვარის №30 დადგენილებთ დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე8 მუხლის

მე6 და მე7 პუნქტების თანახმად: 6. დაუშვებელია დისკების დასამაგრებელი თუნდაც ერთი ჭანჭიკის ან ქანჩის

არქონა ან მათი სუსტი მოჭერა. 7. დაუშვებელია დისკებზე ბზარების არსებობა.

Fq`bh0f=s fb0fqhf ffy fw`bhf fwtynh tums fufyf=s tb0fqef f9[mfn`b> bfhf e,fc fq`bhf fufyf=s

tb0fqef fim0f[mn`b fvfimsyf,kf6`f h7ysyof fq`bhf fwtynh f7syn` b7je fhflbec6`f htb9isvhf ]`f

bfim0jeg:

Fvfimsyf fq`bhf fhflbec Fvfimsyf flbyfvbrfn` rjhbljh

Ppby b7je fvfimsyf f,;mfofhf

განმარტება:

მოსახვევში  მოძრაობისას  სატვირთო  ავტომობილებისა  და  ავტობუსების  მოძრაობისათვის  საჭირო  ზოლი

მნიშვნელოვნად  ფართოვდება.  მოხვევისას  ავტომობილის  წინა  თვლები  იკავებს  მოხვევის  ცენტრის

საწინააღმდეგო მხარეს, ხოლო ავტომობილის ან მისაბმელის უკანა თვლები მოხვევის ცენტრის მხარეს. მოხვევის

ცენტრის  საწინააღმდეგო  მხარეს  მოძრავი  წინა  და  მოხვევის  მხარეს  მოძრავი  უკანა  თვლებამდე  მოხვევის

ცენტრიდან გავლებული რადიუსების სხვაობას ეწოდება ავტომობილის დინამიკური დერეფანი.



ВОПРОС 758 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 759 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvt[fybrfn` nhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fimf f,fh0 f[r6`f h7syn` hef bfh,fy f,skn`s f[fh\m

tbqfpn`ef?

Fimims]`f fkfchf fhlehtb bfhfpyfr fkfchf

fhvfzhtb.

Bfhfpyfr fkfchf fhlehtb fimims]`f fkfchf

fhvfzhtb.

Fimims]`f fkfchf fhlehtb fimims]`f

fkfchf fhvfzhtb.

განმარტება:

მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისას საწვავის ნაკლებ ხარჯს უზრუნველყოფს მართვის სტილი

მდორე აჩქარება მდორე შენელებით.

Fosyhfps fosyn` ut;m6`f h[fh[`fhf fnhfycgjhnn` [fh[`fufps ,pbfhfc bfvjb?

B9sh[[jbn fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ufykf

f6`q`hffhf fi`fh0f

Fvi ptb9ihfpffkfr> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fvf6cbvfkn` fkfchfkf fb0fqhf fkijbn.

Bqffe fv8f=s fut;m6`f hs6`q`hffhtb

f,e6cbhhtb fi`fh0f tbq[jbn.

განმარტება:

სატრანსპორტო  საშუალებაზე  ზამთრის  საბურავების  გამოყენება  ზამთრის  პერიოდში  ამცირებს  მოლიპულ გზის

საფარზე თვლების სრიალსა და ბუქსაობის შესაძლებლობას.



ВОПРОС 760 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 761 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

Fb0fqhf fi`fh0flfhf fb6`shi`fhfps fdfhf[mn`b bynthdfk bfy,fpsh]fn`e?

Fkfchf le fkf b9skfys bffef fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fdchf vfwfhf ffy.

Fehf le pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fdchf

vfwfhf ffy.

B,ffoje> bqffe vf bbfifv fv8f

fws9q`f[f=s fb0fqhf vfwfhf ffy

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

მოძრაობის  უსაფრთხოების  უზრუნველსაყოფად  გვერდითი  ინტერვალის  გაზრდა  მიზანშეწონილია  როგორც

მაღალი სიჩქარით შემხვედრი სატრანსპორტო საშუალების გვერდის აქცევისას, ასევე გრძელი სატრანსპორტო

საშუალების გვერდის აქცევისას და სველი, მოლიპული ან უსწორმასწორო გზის მონაკვეთზე მოძრაობისას.

Fb0fqhf fb9syuskfhfn` [sh[fh0f fw`f]`fi7f fbfchfkf f9schf fvfybjdh f7fqfhf ffy> fvfi`shn`

0fuskfpffimf ps[7mj fvpsp6`f bhefrpfh fkijbn fhys7`f8 bkf fb9syuskfhfn` [sh[fh0fkf tb0fqef

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkfchf fim0rffhf:

Bbfifq`7mfys bis7je fwrsc bf]f

b[`szys.

Bbfifq`7mfys bis7je fwrsc bf]f bleeys.

განმარტება:

მოძრაობის  საპირისპირო  მიმართულების  ზოლზე  გადასვლით  გასწრების  მანევრის  შესრულებისას,  საავარიო

სიტუაციის  შექმნის  ერთერთ  ძირითადი  მიზეზია  ის  გარემოება,  რომ  მძღოლი  საპირისპირო  მიმართულებით

მოძრავ სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარეს აფასებს, როგორცუფრო ნაკლებს ვიდრე სინამდვილეშია.



ВОПРОС 762 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 763 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

Fv8f bfif f=s> rshffv0f fkfchf le fkf tb0fqef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 fkfchf bu`ybujbn:

Bbfifq`7mfys bis7je tb9i fr`svr`f>

bf]f bleepi`f.

Bbfifq`7mfys bis7je tb9i fr`svr`f>

bf]f b[`szei`f.

Bbfifq`7mfys bis7je tb9iq`7mf.

განმარტება:

სწორ გზაზე,  ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას სატრანსპორტო საშუალების

სიჩქარეს მძღოლი აღიქვამს უფრო ნაკლებად, ვიდრე სინამდვილეშია.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fkfchf fpsh]fhf fhys7`f8 bkf9i]`ffps yshhfc bfvjb?

Bkf9i]`ff bf]f b0,ff[jbn. Bkf9i]`ff bf]f b0i`f[jbn.

Bkf9i]`ff f-f9cf[efv.

განმარტება:

სატრანსპორტო საშუალების სიჩქარის გაზრდისას მძღოლის მხედველობის მხედველობის არე ვიწროვდება.



ВОПРОС 764 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

ВОПРОС 765 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fkifhf

pshw`umj?

F6`=s0htb f[is8psim0htb tbqfpn`ef

f[`i`6`f vfwfhf.

Ff9cfhtb fw`fhf fu[fhtb vfwfhf.

Fh8simsufn`b> fkrjujkmn`b>

f9cb[jnhjgbfn`b fimhf vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf

განმარტება:

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  უნარის  გაუარესება  შეიძლება  გამოიწვიოს  როგორც  იმ  სამკურნალო

პრეპარატის  მიღებამ,  რომელიც  აქვეითებს  რეაქციას  და  ყურადღებას,  ასევე  ძლიერმა  დაღლილობამ  ან

უძილობამ და ალკოჰოლურმა, ნარკოტიკულმა ან ფსიქოტროპულმა თრობამ.

Fvfi`shn` 0fuskfpffimf f9qfhf fi`fh0f bfp]fetbn:

Fhys7`f8 bif[`0je tb9i flbcnfywbf vf

tumsh0 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h7syof

fufyn` bynthdfk bv[mxjpfh vfwfhf.

Fhys7`f8 fvfybjdh f7fqfhf lfkfuffyof eb

bii`fh0fv fu`hf bvufh vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

f0fuskfpffimf6`f ptums hffy.

განმარტება:

საავარიო  სიტუაციის  წარმოქმნის  საფრთხე  იზრდება  იმ  შემთხვევაში,  თუ  მძღოლი  სათანადოდ  არ  იცავს

დისტანციას  ან  გვერდით  ინტერვალს  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებების  მიმართ,  ასევე თუ  მძღოლი  მანევრს

იწყებს ისე, რომ არ რწმუნდება მის უსაფრთხოებაში.



ВОПРОС 766 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 767 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Tb6`s9[mfoje f0fuskfpffimf6`f h7syn` hef bfh,fy fhys7`fuf fxfhfn` cbcntvf f9[fc0f[fhf vf

bbfifvr`f fhys7`fuf fb=rffhf bf[7mfys f,skn`s f[fh\m ifwkfp ]psh,j?

F,;ms[`f-suf bfkqef fkq`q`fhfn` f/k8f

tb6`fq`f

F,;ms[`f-suf bfksq`q`j frjyltycfwbfn`

,ffofimfh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf

განმარტება:

ჩამოთვლილი  გარემოებიდან,  ძრავის  კვების  სისტემის  გაუმართაობაზე  ან  ძრავის  არასწორი  რეგულირების

შედეგად საწვავის ხარჯის მკვეთრ მომატებაზე მიანიშნებს მაყუჩიდან გამონაბოლქვი მძლავრი მუქი კვამლი.

Fvjnjwbrk f=s fblfhf=f]`f bf,f6`qfn`e?

Fvjnjwbrk fblfhfn` i`shf vf fblfhf0s9. Fvjnjwbrk f,typby0hf.

Fvjnjwbrk f9c7s fh/mfhfn`bb fhvfhfn`bb

fufy6`f h=s> tb7fhfys bifys.

განმარტება:

მოტოციკლზე ბარგი შეიძლება განთავსდეს მოტოციკლის საბარგო ჩანთაში ან საბარგულზე.



ВОПРОС 768 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 769 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 4

1 2

3 4

Fvjnjwbrk fqfhuskf [flf bfyf6`lshuskj> f,fh0 f0fuskfpffimf6`f bfp9[mfu`f0fpfhjeg:

Fqfhuskf [flf fqf7f frf0hfy /`/`fpfhjeg. Fqfhuskf [flf f6`shuskfhf 7fkjbn ffv0f

rmf=kf vfwfhf.

განმარტება:

ძირითად  საყრდენზე  მოტოციკლის  დაყენებისას,  ყურადღება  უნდა  მიიექცეს  გარემოებას,  რომ  ძირითადი

საყრდენის ქვეშ საფარი იყოს მყარი.

Fvjnjwbrk fkfchf le fkf tb0fqefpfh> ufykf fbfufhf ffy fi`fh0f bfy,fw`shqef?

Fdnjv8fyufuf f9schf ffy vfwfhf. Ufykfn`b f9if w`umf fyfcef vfwfhf.

Ffyrskfhffy f9[mfn`b f,kf6`f

hffyrskfufn` lbcr6`f hs8,fums heceimf

bfytb9isv vfwfhf.

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf ffy

განმარტება:

მოტოციკლის გვერდით გადაადგილების  (გადაწევის)  საფრთხე მაღალი სიჩქარით მოძრაობისას წარმოიქმნება

როგორც  ავტომატარებლის  გადასწრებისას,  ასევე  ძლიერი  გვერდითი  ქარის  არსებობისას  და  თუ

დამუხრუჭებისას, წინა თვლის ორივე სამუხრუჭე დისკის მოქმედება განსხვავდება ერთმანეთისაგან.



ВОПРОС 770 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

ВОПРОС 771 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fvjnjwbrk fhys7`f8 fvf0`f /mf/mf bi`spfh:

Fv8fn` fb0fqhf tumsh0 fkf[`skfw`f bf]f

b,pbfys lsh,jbn.

Eb bfyskfije ffv0fps fv8f=s

ltb0fqefpfh> fvjnjwbrk f9[mfn`b fufy f=s

ffbu`f bpshkfij f,kf6`f h=frhf befksv.

Eb fb0fqhf ffy fvjnjr`fko[sk9f f[fh[`fhf

befksv.

განმარტება:

მოტოციკლის  მძღოლის  მიერ  მკვეთრი  ფერების  ტასაცმლით  სარგებლობის  შემთხვევაში  იგი  უკეთესად

შესამჩნევი ხდება საგზაო მოძრაობის სხვა მონაწილეებისათვის.

Bfyskfimwje ffv0fps fb9syuskfhfn` [sh0fh0f7syn` bffef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f,kf6`f

hskfifhfkf f,kf[rhf fvx fbqfn`hf fvpspkf> fhys7`f8 b6`yfujeg:

Fvfimsyf fcfkjy fkfifhf fhrhf. Bfhfpyfr fvfimsyf ffyrskfhtb> fvhf f-

fw`s[mxhfn` f,kfcfhrmf f0fhtb.

Bpkfef fkf bkf9i bf[bufhjeg fv8tbcsh0f

fh/mfhfn`b fufy fi7f.

განმარტება:

დღეღამის ბნელ დროს საპირისპირო მიმართულებიდან მომავალი სატრანსპორტო საშუალების ფარების შუქით

თვალის  მოჭრის  სიძლიერის  შემცირების  მიზნით,  მძღოლისათვის  მიზანშეწონილია  შეძლებისდაგვარად

მიმართოს მზერა სავალი ნაწილის მარჯვენა ნაპირის მხარეს.



ВОПРОС 772 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 773 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fhys7`f8 b6`=s0hf ffv0f bffyfujb?

Fi`fh0f f,fhf f7syn` fvfimsyf ffyuskfhf

f7syof b,;mje ffv0f.

Fi`fh0f f,fhf f7syn` eb fw`wfhfps

b[sv9flje f0fuskfpffimf6`f hsyfuofhf

f7syof b,;mje ffv0f

F6ctkthfnjh fgtlfkm f7syn` ffyrskfhfn`

gtlfkm fi7f fimfgs fbfufhfps bf0f[e

ffv0f.

განმარტება:

მძღოლის რეაქციის დროში იგულისხმება  დრო საფრთხის აღმოჩენიდან მისი თავიდან აცილებისათვის საჭირო

ზომების მიღებამდე.

Fyf7`f ffy fnhfycgjhnn` [fh[`fufkf tb0fqef fhys7`f8 fvf0`fh6`f h7syof f,;mfpffhf bu`ybujbn:

Bbfifq`7mfys bis7je tb9i fr`svr`f>

bf]f bleepi`f.

Bbfifq`7mfys bis7je tb9i fr`svr`f>

bf]f b[`szei`f.

Bbfifq`7mfys bis7je tb9iq`7mf.

განმარტება:

ნისლიან  ამინდში  სატრანსპორტო  საშუალებით  მოძრაობისას  მანძილს  საგნებამდე  აღვიქვამთ  უფრო  მეტად,

ვიდრე რეალურადაა.



ВОПРОС 774 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fdnjvj,bkn` pt0 fysi` bf6`i`fh:

Bhkfcofys bfqf,jbn> f9cf,fhf

bfh7mfimefv

Fvf0`fh [`sz6`f hskf tb=i`i`jbn> e,hb

f7syn` ftrjkjubf bfyshefv

Rshffv0fkf fysi`b fuheynb bfh7mfimetbn

განმარტება:

საავტომობილო ზეთი ნიადაგში მოხვედრისას იწვევს ნიადაგისა და გრუნტის წყლების ხანგრძლივ დაბინძურებას.



თემა 31:

ადმინისტრაციული კანონი



ВОПРОС 775 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 776 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

{skf9ihflf> vf fhf[` f[mxfhf fqfc6`f tbkfufys fv8f bfysp fhf[` fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f

fbepfh vf b9cspfh:

Fhys7`f8 fhf[` f9chf vf ff[fhf

bf[sk=bffp fpfhfk f[` f[i`fhf b[`0fv

Fhys7`f8 fhf[` f9chf vf ff[fhf

bf[sk=bffp fpfhfk f[` f[i`fhf b[`0jeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  22ე  მუხლის  მე9  პუნქტის  თანახმად,  თუ  საგზაო

სატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაიღუპა  ან  დაშავდა  პირუტყვი,  რომელიც  გზაზე  უმეთვალყურეოდ  ან

პირუტყვის ძოვების ან გარეკვის წესების დარღვევით იმყოფებოდა, მძღოლი თავისუფლდება მისი დაღუპვით ან

დაშავებით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

Fjgthfnbdn`-f9iffhfn`b fec9iffhfn`b fecv8f9ufn`6`f hsyfuofhf ffvsim0f[m> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8> f]`fhf 7fkfh> f8ysq7fn`b fec6`f hvbybcnhhf fpbyvxs pvje f[f=s fu`f0fhfps

bbh,fhjeg:

Bu`f,pbfhf imf6`psh/`/`j fvtlbwbyfn`

fbkshrffuf

B[fn` u`hfhufuf vfwfhf

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fi`7`s0f8hf

fbkshrffuf.

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე13  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტისა და  მე2

პუნქტის  თანახმად:  1.  გზაზე  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის  შეზღუდვა  ან  დროებით  შეწყვეტა

ხორციელდება:  ბ)  ცალკეული  ოპერატიულსამძებრო  და  საგამოძიებო  მოქმედებების  ჩასატარებლად;  2.  ამ

მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სატრანსპორტო საშუალების

მძღოლი  ვალდებულია  მოთხოვნისას  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  უფლებამოსილ  პირს

შემოწმებისათვის წარუდგინოს მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი.



ВОПРОС 777 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3 4

ВОПРОС 778 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8> fvfi`sh ffy ff[f pfep vf b0f[fp ]`f fo`ums

lis7fv fu`hf bufh befkevf?

Befkeg Befkeg> eb l]f6msvpfh

Befksv> fvtlbwbyfn` w[shffhf kfc

ff9[mfhf tb6`bhi`fh

Befksv> fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh

bfhf b[fhfvpfh

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „ბ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  ბ)  დარწმუნდეს,  რომ  საგზაო

სატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა ან დაღუპულა.

F[`i`n`sh0f[m bytbhf> vf bfhf b[7mfys ff[f pfep f[f=s bfufhf f[sv9flfhf b7fvpfh> fv8fn`-

fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8 befkeg:

Bnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffbu`f b7je

fgfnhekmn` gjkbwbfi7f bfufys> b7fkfp

fafrn blbhlshhjeg

Fvfi`sh fc[tvf tb6`shi`fys> fif]f0w`f

h=f[`s hsv[ys> f,fh0 fi`7`6`f ptums

ffbu`f b7je fgjkbwbf f7`if[ms byfbufhjeg

Fvfi`sh f0s9f=s lffyuskfys> fpbyvxs

pvje f[f=s bytbhf lfps9ishjeg

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  გ)  მომხდარის  შესახებ  დაუყოვნებლივ

აცნობოს  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  სისტემაში  შემავალ  შესაბამის  სამსახურს  და,  თუ  არ

არსებობს  სამკურნალო  დაწესებულებაში  მისი  მისვლის  ან  მის  მიერ  დაშავებულის  გადაყვანის  გადაუდებელი

აუცილებლობა,  დარჩეს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  ადგილზე და  დაელოდოს  უფლებამოსილი  პირის

მისვლას.



ВОПРОС 779 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8 b7fkfp fn`s b[9vsh7mf6`f blbhlshhjeg:

^sh0n`skf f8ys7`fn`b fec6`f hvbybcnhhf

bfkje bfimfi`fkje fvfqehf

F0s9fyn`b f[fn`[tb=rffhfn` jhufy

^sh0n`skf f\mfecb> fu`f,pbfhf[mxfhtb>

fcjwbfkn` f[mxfhtb hvbybcnhhf

განმარტება:

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“  საქართველოს კანონის 27ე მუხლის პირველი პუნქტის  „გ“  ქვეპუნქტის თანახმად,

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  გ)  მომხდარის  შესახებ  დაუყოვნებლივ

აცნობოს  საქართველოს  შინაგან  საქმეთა  სამინისტროს  სისტემაში  შემავალ  შესაბამის  სამსახურს  და,  თუ  არ

არსებობს  სამკურნალო  დაწესებულებაში  მისი  მისვლის  ან  მის  მიერ  დაშავებულის  გადაყვანის  გადაუდებელი

აუცილებლობა,  დარჩეს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  ადგილზე და  დაელოდოს  უფლებამოსილი  პირის

მისვლას.



ВОПРОС 780 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3 4

ВОПРОС 781 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8> fpbyvxs pvje f[f=s lbpsv9ir`f> fvfi`sh

bf[ms7fkfp f0s9 ffyb;msh bkijbn:

Kf,=f,f be,fh0fpfh fvfi`sh bfhf

bib[fhfv

Fhys7`f8 f[`i`n`sh0f[m bytbhf vf eb

bf[7mfys ff[f pfep f[f=s bfufhf

f[sv9flfhf b7fvpfh

Fvfi`sh bfkf[`e tums fhys7`f8 fvfi`sh

f0s9f7syn` ls,yfkfpfh

F,hb f,bkt0 f=s tb6`s9[mfoje

bfh,fypffkfr f0fuskfpffimf ffy

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  27ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „გ“  და  „ე“  ქვეპუნქტების

თანახმად,  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევაში  მონაწილე  მძღოლი  ვალდებულია:  გ)  მომხდარის  შესახებ

დაუყოვნებლივ აცნობოს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში შემავალ შესაბამის სამსახურს

და,  თუ  არ  არსებობს  სამკურნალო  დაწესებულებაში  მისი  მისვლის  ან  მის  მიერ  დაშავებულის  გადაყვანის

გადაუდებელი  აუცილებლობა,  დარჩეს  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  ადგილზე  და  დაელოდოს

უფლებამოსილი  პირის  მისვლას;  ე)  მიიღოს  საჭირო  ზომები,  რათა  პირველადი  სამედიცინო  დახმარება

აღმოუჩინოს  საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის  შედეგად დაშავებულს,  გამოიძახოს  სასწრაფო სამე¬დი¬ცინო

დახმარება,  გადაუდებელი  აუცილებლობის  შემთხვევაში  დაშავებული  გაგზავნოს  უახლოეს  სამკურნალო

დაწესებულებაში  გზად  მიმავალი  სხვა  სატრანსპორტო  საშუალებით,  ხოლო  თუ  ეს  შეუძლებელია  −  თავად

წაიყვანოს იგი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ გადაყვანამ შეიძლება ზიანი

მიაყენოს დაშავებულს.

Fv8fn` fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8w`f> f0fuskfpffimf u`f0fys> tb6`if]f0ys> pffyfqs

fvfi`sh fc[tvf tb6`shi`fys yfc hyfgfqf8ys> fhb fafrn fi`7`s f0f8hf fvpspkf ffbu`f b7je

fgjkbwbf f7`if[ms bytbh hskijvf?

Bhskijv> bp,fypfh> fpbyvxs pvje f[f=s

lytbffyof f0s9f=s bffy[fhjeg

Bhskijbn> fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh

ffy fo`ums ff[f bvjepfh

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  27ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  თუ  საგზაო

სატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  არავინ  დაშავებულა,  მძღოლებს,  არსებულ  გარემოებათა  შეფასებით,

შეთანხმების  საფუძველზე  შეუძლიათ  წინასწარ  შეადგინონ  შემთხვევის  სქემა,  მოაწერონ  ხელი  და  მივიდნენ

საპატრულო პოლიციის უახლოეს დანაყოფში ამ ფაქტის გასაფორმებლად.
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Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh ffy fo`ums ff[f bvjepfh> fc[tvf bfytb6`lshi`fkfr> fv8fn`-

fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8w`f> tb6`if]f0ys:

Ffbu`f b7je fgjkbwbf f7`if[ms bytbys>

fhb fafrn fi`7`s b0fhs8hjeg

Tb6`if]f0hjeg f9[fc0f f[` f[i`ffhf

f0fuskfpffimf6`f hps> eb ffv0fps ffbu`f

b7je fgjkbwbf f7`if[ms fytbhtb fhb fafrn

fi`7`s f0f8htb b[sv9flfv.

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  27ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  თუ  საგზაო

სატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  არავინ  დაშავებულა,  მძღოლებს,  არსებულ  გარემოებათა  შეფასებით,

შეთანხმების  საფუძველზე  შეუძლიათ  წინასწარ  შეადგინონ  შემთხვევის  სქემა,  მოაწერონ  ხელი  და  მივიდნენ

საპატრულო პოლიციის უახლოეს დანაყოფში ამ ფაქტის გასაფორმებლად.

Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8> f[`i`n`sh0f[m fytbhf fvpspkf fvfi`sh f0s9

ffys;mhf b6`i`fh> f[`i`n`sh0f=s eb befkeg:

B[mob b;`ktb hf]`fys (f[fn` u`hfhufutb

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fi`7`s0f8hfn`

ljrevtynb w`shufys)> bkijpfh> fvfi`sh

f0s9f[m l[sy]`shjeg

Bfhf b[f0tb> ff[f pfepb> fvfi`sh

fif]f0w`tb hs[mo6`tb hs;`kf6`tb b]`fys>

fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh fc[tvf

blbh,fhjeg

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  27ე  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  თუ  ამ  მუხლის

პირველი  პუნქტის  „გ“  და  „ე“  ქვეპუნქტებით  განსაზღვრული  გარემოებების  არსებობისას  მძღოლი  იძულებულია

მიატოვოს საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის ადგილი სამკურნალო დაწესებულებაში მისვლის აუცილებლობის

გამო,  იგი  ვალდებულია  სამკურნალო დაწესებულებაში  განაცხადოს თავისი  ვინაობა  (წარადგინოს  პირადობის

დამადასტურებელი  დოკუმენტი  და  სატრანსპორტო  საშუალების  სარეგისტრაციო  დოკუმენტები)  და,  თუ  ეს

შეუძლებელი არ არის, დაბრუნდეს შემთხვევის ადგილზე.
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Fv8fn`-fnhfycgjhnn` fvfi`sh fkf[`skfw`f> fpby vxs pvje f]`sy06fhhfn`b> f0s9fyn`b

f[fn`[tb=rffhfn`b fjhufy6`f h7syn`> bfhf e,fc> fpby vxs pvje f[f=6`f h7syn` hf9[mfofn`b

fvtlbwbyfn`> fb6`sh[fhfn`> vf lf-f w[shffhfr fbehf fpby hsvjevf?

Fpby hsvjeg Fpby hsvfv

განმარტება:

„საგზაო  მოძრაობის  შესახებ“  საქართველოს  კანონის  მე20  მუხლის  პირველი  პუნქტის  „ბ.დ“  ქვეპუნქტის

თანახმად, საგზაო მოძრაობის მონაწილეს უფლება აქვთ კანონმდებლობით დადგენილი წესით უფლებამოსილი

სახელმწიფო  და  ადგილობრივი  თვითმმართველობის  ორგანოებისაგან,  აგრეთვე  სხვა  უფლებამოსილი

პირებისგან მიიღოს პირველადი სამედიცინო, სამაშველო და სხვა დახმარება საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის

დროს.

Fv8fn` fvfi`sh bfkqi`fys ff[f [fep fef8s bps fvtlbwbyfn` w[shffhf kfc ff9[mfhf ffy

flbcgtnxth bf]`fn`eg:

Fv8fn` fvfi`sh f[ms7fkfp f0s9q`7mf

(fv8f> f8ys fyjvth> fhb f0s9 bhkfcofys

bpkfh,fif [sh[fh0fr)> ff[f6`f pfep feff

h[s9[mfofhtb> hs;`ktb> hs6`htb>

f9c0fpffhf flshuf6`tb> bfhf e,fc> fimfwfhf

bfpre flshhf6`tb

Fv8fn` fvfi`sh f[ms7fkfp f0s9q`7mf

bfpffbu`je f[sh[fh0tb> ff[f6`f pfep feff

h[s9[mfofhtb> hs;`ktb> hs6`htb

განმარტება:

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  შედეგად  დაშავებულების  სასწრაფო  სამედიცინო  დახმარების

გამოძახებისათვის დისპეჩერს უნდა ვაცნობოთ საგზაოსატრანსპორტო შემთხვევის ზუსტი ადგილი (ქუჩა, სახლის

ნომერი  და  უახლოესი  ორიენტირი),  დაშავებულთა  რაოდენობა,  მათი  სქესი,  მიახლოებითი  წლოვანება,

სასიცოცხლო ნიშნების არსებობა, ასევე ძლიერი სისხლდენა.
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^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf6`f bhspre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fkf f[`sz6`f hsv8fyufhf fi`fh0flfhf fqfc6`f htbkfufhf bf[sk=bffetbn:

4% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`fhf fpby ffyrskfhf 3%-vi

hskf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  1271ე  მუხლის  11  ნაწილის  თანახმად,

სატრანსპორტო საშუალებით ბავშვთა გადაყვანის უსაფრთხოების წესების დარღვევა − გამოიწვევს დაჯარიმებას

40 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf f]`ff f[schf ffy> f[fpfk[hfn` jhufy fpbyvxs pvje f[f=s> fgfccf;bh> b8ysq7fn`b

fw`tb;m[`0f6`f hu`f0fhf fvpspkf> f[fpfk[hfn` fjhufy fpbyvxs pvje f[f=s lbwqfys> fvtlbwbyfn`

eceh0fi7f lbim0sh fpby bvjevf?

Fpby bvfv Fpby bvjeg> fgfccf;bh b8ysq7fn`b

fw`tb;m[`0f6`f h=s fnfefh bq`f[etbn ]`f

u`8fhfc bvfpfh

განმარტება:

საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  2071  მუხლის  მე3  პუნქტის  თანახმად,  თუ  დეკლარანტის  მიერ

საგადასახადო ორგანოში წარდგენილი დოკუმენტები შედგენილია უცხოურ ენაზე და გაუგებარია საგადასახადო

ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის, მას უფლება აქვს, მოითხოვოს ამ დოკუმენტების თარგმანი სახელმწიფო

ენაზე.
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^sh0n`skf f]`ff f[schf ffy fgfccf;bh vfofkf fnfefh bfbujbn ]`f u`8fhfc lshrspfh> eb>

f[fpfk[sh0fn` jhufy fpbyvxs pvje f[f=s bpqffhf6`f hps f0fr7fqfhtb b]`fhf6`f hsyfuofhtb

b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fv

განმარტება:

საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  222ე  მუხლის  პირველი  პუნქტის  თანახმად,  სასაქონლო  ოპერაციის

განხორციელებისას  საგადასახადო  ვალდებულების  წარმოშობის  დროდ  ითვლება  საბაჟო  დეკლარაციის

რეგისტრაციის  დღე.  თუ  საქონლის  სასაქონლო  ოპერაციაში  მოქცევა  არ  საჭიროებს  საბაჟო  დეკლარაციის

წარდგენას,  საგადასახადო  ვალდებულების  წარმოშობის  დროდ  ითვლება  საბაჟო  გამშვებ  პუნქტში,  საბაჟო

ტერმინალში ან საქართველოს ფინანსთა მინისტრის მიერ განსაზღვრულ სხვა ადგილში შესაბამისი დოკუმენტის

რეგისტრაციის დღე.

Fnfefh> ^sh0n`skf f[fpfk[sh0f fqfrshflumsk bpfr`fysvr`f bfkfufkfpfh> vf f[fpfk[hfn` jhufy f=s

bw`shufvpfh> f[fpfk[hfn` jhufy fhb fnfefh ffyrskfhfps fpby fvjevf?

Fpby fvjeg Fpby fvfofv

განმარტება:

თუ  საბაჟო  ზედამხედველობის  ქვეშ  მყოფი  საქონელი  განადგურდა  ან  დაზიანდა,  საქონლის  მფლობელი

ვალდებულია,  დაუყოვნებლივ  შეატყობინოს  უახლოეს  საბაჟო  ორგანოს  და  წარუდგინოს  მას  საქონლის

განადგურების ან დაზიანების უტყუარი მტკიცებულებები, რომლებიც დამოწმებულია შესაბამისი უფლებამოსილი

სახელმწიფო ორგანოს მიერ. სხვა შემთხვევებში საქონელი ჩაითვლება საბაჟო ზედამხედველობიდან უკანონოდ

გასულად.
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F]`ff-fe;m0hfn` geyrn fkf ^sh0n`skf f]`ff bf[scef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`uf8 f]`ff=s b7je

f[fpfk[hfn` geyrn f=s ffyuskfhf b[`0jevf?

B[`0jeg B[`0fofv

განმარტება:

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 214ე მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, საქართველოს საბაჟო საზღვრის

გადაკვეთა ნებადართულია მხოლოდ იმ საქონლისათვის, რომლის შემოტანა ან გატანა არ არის აკრძალული.

Fv8fn`-fe;m0hfn` geyrn b7fvpfh> ^sh0n`skf f[fpfk[sh0f bf[scef fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`uf8

befkeg:

Lffysvuskfr`f> lspkfwjp f[sh[fh0fkf

fb0fqhf

Lffysvuskfr`f> b]`ff6`qje f[fpfk[hfn`

vfhihen fkf> lytbhfys lf[ms7je

fqfrshflumsk f[fpfk[hfn` geyrn f7syof

fb0fqhf

განმარტება:

საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  215ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  საქონელი  საბაჟო

ზედამხედველობას  ექვემდებარება  საქართველოს  საბაჟო  ტერიტორიაზე  შემოტანიდან  გაფორმების

დასრულებამდე,  ხოლო  მიზნობრივი  დანიშნულებით  გაფორმებისას  –  საბაჟო  ტერიტორიაზე  შემოტანიდან

მიზნობრივი დანიშნულების დასრულებამდე.



ВОПРОС 792 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 793 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf f]`ff f[schf ffy fnhfycgjhnn` [fh[`fuf pslf 9cs[`f s7fvsp ffyrskfhf bfprys bpkfef

fkf bhkfcys flshhf 7fqfn`eg:

Ffbu`fofn`b fgfnhekmn` gjkbwbf fgeyrn f[m Ffbu`fofn`b f0s9fyn`b fyfg[ufhfn` jhufy

f[m

Ffbu`fofn`b f[fpfk[hfn` jhufy f[m

განმარტება:

საქართველოს  საგადასახადო  კოდექსის  220ე  მუხლის  მე2  პუნქტის  თანახმად,  ერთი  საბაჟო  დეკლარაციით

დეკლარირებული  საქონელი  გაშვებული  უნდა  იქნეს  ერთდროულად,  გარდა  გამონაკლისი  შემთხვევისა,

რომელზედაც გადაწყვეტილებას იღებს საგადასახადო ორგანო.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fef8s fhs;`n`

lfimys fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ys7`bujpfh:

Ps6`hf yfoje fhys7`f8 – fnhfycgjhnn`
[fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvsh[etbn

asvpn`b f=]`fhfkf> 1# is6`cf p[svqsw

fef8s – fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf
fpby bvsh[etbn is6`csrn`b f=]`fhfkf.

Ps6`hf yfoje fhys7`f8 – fnhfycgjhnn`
[fh[`fuf fhys7`fhf fpby bvsh[etbn

[svpn`b f=]`fhfkf> 1# is6`cf p[svqsw

fef8s – fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf
fpby bvsh[etbn asvpn`b f=]`fhfkf.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 2%% kfhb

f[fhf9cf b6`shqjbn.

განმარტება:

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 116ე მუხლის პირველი ნაწილის „ა“ და „ბ’

ქვეპუნქტების თანახმად,  სატრანსპორტო საშუალების მართვა ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში, ან

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვისას  საქართველოს  კანონმდებლობით  დადგენილი  წესით  ალკოჰოლური

სიმთვრალის  დასადგენად  შემოწმებისათვის  თავის  არიდება  –გამოიწვევს:  ა)  სატრანსპორტო  საშუალების

მართვის უფლების 6 თვით შეჩერებას; ბ) 18 წლის ასაკს მიუღწეველი პირისთვის − სატრანსპორტო საშუალების

მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას.



ВОПРОС 794 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fhs;`n` lfimys

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f[mys7`bujp f7syn` fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhfps ppby ffyrskje fef8s>

fpby bf[msyoffyrskje fhs;`n` lfimys fvfimsyf lf6`n`fh:

Fhys7`f8 #%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf

b6`i`jbn> bfhf e,fc> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhfps fpby ffyrskfhf ffv0f bqtums

asvp fwkjbn.

Fhys7`f8 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhfps fpby bvsh[etbn.

Fhys7`f8 @%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf

b6`i`jbn> bfhf e,fc> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhfps fpby ffyrskfhf ffv0f bqtums

is6`csr fwkjbn.

განმარტება:

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 116ე მუხლის მე2 ნაწილის თანახმად, იმ

პირის მიერ, რომელსაც დადებული აქვს ამ მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული

სახდელი,  (შეჩერებული  აქვს  მართვის  უფლება  სატრანსპორტო  საშუალების  ალკოჰოლური  სიმთვრალის

მდგომარეობაში  მართვისთვის),  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  უფლების  შეჩერების  პერიოდში  იმავე

ნაწილით  გათვალისწინებული  სამართალდარღვევის  ჩადენა  (სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა

ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში)  გამოიწვევს მძღოლის დაჯარიმებას 700 ლარის ოდენობით და

სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების შეჩერების ვადის 1 წლით გაზრდას.



ВОПРОС 795 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 796 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fhs;`n` b;`ys b7je

fef8s fhys7`fhfps fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0fhf bf[sk=bffetbn:

15%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb> asvp hskf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhtb.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  116ე  მუხლის  მე3  ნაწილის  თანახმად,

სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  წინასწარი  შეცნობით  ალკოჰოლური  სიმთვრალის

მდგომარეობაში მყოფი პირისათვის  გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> hf9[mfn`b

fpbytbkfufhf ffvsim0f[m is6`csr f8ysq7fkf> tb0f[ fhs;`n` b;`ys b7je fef8s fhys7`fhfps

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0fhf bf[sk=bffetbn:

15%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 2%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

15%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb> asvp hskf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhtb.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  116ე  მუხლის  მე4  ნაწილის  თანახმად,

ამმუხლის მე3  ნაწილით გათვალისწინებული სამართალდარღვევის  (სატრანსპორტო საშუალების სამართავად

გადაცემა წინასწარი შეცნობით ალკოჰოლური სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი პირისათვის) განმეორებით

ჩადენა 1 წლის განმავლობაში – გამოიწვევს დაჯარიმებას 1500 ლარისოდენობით.



ВОПРОС 797 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> lf-f tbkfufhfr fps

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby bfyffyrskje ffv0fps> fhs;`n` b;`ys fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf bf[sk=bffetbn:

15%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. Fhys7`f8 1%%% kfhb b7fhje f[fhf9cf

b6`qfhtb> asvp hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhtb

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 116ე მუხლის მე4² ნაწილის თანახმად, ამ

მუხლის  პირველი  ნაწილით  გათვალისწინებული  სამართალდარღვევის  ჩადენა  (სატრანსპორტო  საშუალების

მართვა  ალკოჰოლური  სიმთვრალის  მდგომარეობაში),  როდესაც  სატრანსპორტო  საშუალების  ექსპლუატაციის

განმახორციელებელ პირს  არ  აქვს  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  უფლება  ან  ეს  უფლება  შეჩერებული

აქვს სხვა დარღვევისათვის, − გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 798 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 799 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fh8simsufn` vf

f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh6`f hskf bfime fef8s bkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf> vf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf bfpre ^sh0n`skf fpfr`fy9qfhfkf bimf6`shuskje fqfckf

fh8simsufn` vf f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfhf6`f hskf fimhf faf6n fimf6`shuskfhfps fu`f0fhf f-

f[ufhf bf[sk=bffetbn:

*sis6`cf hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf.

{sis6`cf hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf.

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb [sis6`cf

hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhtb.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  116ე  მუხლის  მე5  ნაწილის  თანახმად,

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  ნარკოტიკული  ან  ფსიქოტროპული  სიმთვრალის  მდგომარეობაში,  ანდა

სატრანსპორტო საშუალების მართვისას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ნარკოტიკული ან

ფსიქოტროპულისი  მთვრალის  დასადგენად  შემოწმებისათვის  თავის  არიდება    გამოიწვევს  სატრანსპორტო

საშუალების მართვის უფლების 3 წლით შეჩერებას.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fh8simsufn` vf

f9cb[jnhjgbfn` vf0`fimfh6`f hskf bfime fef8s fhys7`fhfps fnhfycgjhnn` [fh[`fuf b0fhf

bf[sk=bffetbn:

15%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 1%%% kfhb b7fhje f[fhf9ctb is6`csr fkf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhtb

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის 116ე  მუხლის  მე51  ნაწილის თანახმად,

სატრანსპორტო  საშუალების  სამართავად  გადაცემა  წინასწარი  შეცნობით  ნარკოტიკული  ან  ფსიქოტროპული

სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფი პირისათვის  გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 800 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

ВОПРОС 801 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fv8fn` fb0fqhf

fkf[`skfw`f hi`fh0flfhf tb6`pshi`j> fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f hs[mxfhf bf[skf9ief fgjkbwbf

fece8 befkeg fef8s fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf lf7`b[shw:

Fh8simsufn` vf f9cb[jnhjgbfn`

vf0`fimfh6`f blbrsktbn ]`f imf0fyrskf

u`8fhfc lbvfpfh> ec7fy fgjkbwbf fece8>

fu`f0fhf fvpspkf> fhys7`f8 lyfbufhjeg

^sh0n`skf f8ysq7fn`b fec6`f hvbybcnh

b7syn` bfimfi`fkje fpbyvxs pvje f[f=s

bf[m.

Fhs;`n` lfimys ls7jeg ]`f imf0fyrskf

u`8fhfc lbvfpfh> ec7fy> fgjkbwbf fece8 15-

vi hskf fhys7`f8 b,ffylf8n`hf b[`0jeg

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  116ე  მუხლის  შენიშვნის  პირველი

ნაწილის თანახმად,  პოლიციელი, რომელიც  უზრუნველყოფს  საგზაო მოძრაობის  მონაწილეთა  უსაფრთხოებას

და  ზედამხედველობს  საგზაო მოძრაობის  წესების დაცვას,  ვალდებულია  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვას

ჩამოაშოროს  პირი  რომლის  მიმართაც  არსებობს  საკმაო  საფუძველი,  რომ  იგი  ნარკოტიკული  ან

ფსიქოტროპული სიმთვრალის მდგომარეობაშია, და გამოკვლევის მიზნით წარადგინოს საქართველოს შინაგან

საქმეთა მინისტრის მიერ საამისოდ უფლებამოსილ პირთან.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fhys7`f8 fhs;`n`

lfimeg ]`f b9[mfof[jbn:

Fhys7`f8 bimf bfkfpfh %>3 ghjvbkkt

tb]fys ftnfyjk.

Fhys7`f8 bimf bfkfpfh %>2 ghjvbkkt vf %>2

ghjvbkkt tb]fys ftnfyjk.

Fhys7`f8 bimf bfkfpfh %>1 ghjvbkkt

tb]fys ftnfyjk.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  116ე  მუხლის  შენიშვნის  მე10  ნაწილის

თანახმად,  ალკოჰოლური  სიმთვრალის  მდგომარეობად  მიიჩნევა  მძღოლის  სისხლში  0,3  პრომილეზე  მეტი

ოდენობით ეთანოლის შემცველობა.



ВОПРОС 802 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 803 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fvt[fybrfn`

nhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf ffy fhys7`f8 fvj,bkn` tbvflfhf f[fh[`fuf b[s bfbh[`jpfh> eb

bf[sk=bffetbn:

{svp hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

1% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  118²ე  მუხლის  თანახმად,  მექანიკური

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  დროს  მძღოლის  მიერ  მობილური  კომუნიკაციის  საშუალებით

სარგებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`fhf fpby pvfv vf tumsh0 fbkfufhf6`f hps ppby ffyrskje fef8s bkf fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`fhf bf[sk=bffetbn:

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf p[s bfpsh[`fp f[f=s

5%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf b6`i`jbn.

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf p[s bfpsh[`fp f[f=s

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf b6`i`jbn

Fnhfycgjhnn` [fh[`fuf pn`e fef8s 1%%%

kfhb bf7fhje f[fhf9cf b6`i`jbn> eb p[s

bfpsh[`fp fef8s f;`fkf fu`-fyqfhf bh0jbn.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  121ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის

თანახმად,  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვა  პირის  მიერ,  რომელსაც  არ  აქვს  სატრანსპორტო  საშუალების

მართვის  უფლება  ან  ეს  უფლება  შეჩერებული  აქვს  სხვა  დარღვევისათვის,    გამოიწვევს  სატრანსპორტო

საშუალების ექსპლუატაციის განმახორციელებელი პირის დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 804 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 805 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8 b9sh[e fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fu`hfhufuf pfr`fylfhfkf b[s bfbh[`fh>

eb b6`i`jbn:

15-vi h7syof flvbybcnhfnbdn`

,ffylf8n`hf.

1%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb f;`fkf fu`-

fyqfhtb.

15% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  1211ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის

თანახმად, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ ადრე დაკარგული ან დაზიანებული და მის სანაცვლოდ

გაცემული  სატრანსპორტო  საშუალებათა  მართვის  მოწმობებით  ერთდროულად  სარგებლობა  ან  გაუქმებული

სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის  მოწმობით  უკანონოდ  სარგებლობა  ან/და  პირის  მიერ  სატრანსპორტო

საშუალების  მართვის  მოწმობის  დაკარგვის,  დაზიანების  ან  განადგურების  შესახებ  უფლებამოსილი

ორგანოსათვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდება სანაცვლო სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მიღების

მიზნით – გამოიწვევს დაჯარიმებას 150 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> f]`sy06fhhfn`

fyjvthn` lshuf flf vf -frfkf b9cf[e f]`sy06fhhfn` fyjvthn` lshufkf> bfhf e,fc> f9ifn` cfhrmf=s

bimf6`shuskje f]`sy06fhhfn` fyjvthn` lshufkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf bf[sk=bffetbn:

1%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 1%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb 15-vi h7syof

flvbybcnhfnbdn` ,ffylf8n`htb.

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  122ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის

თანახმად,  სატრანსპორტო საშუალების  მართვა  წინასწარი შეცნობით სახელმწიფო სანომრე ნიშნის გარეშე, ან

სხვაგვარად  შეცვლილი  სახელმწიფო  სანომრე  ნიშნით,  ან  სატრანსპორტო  საშუალების  საქარე  მინაზე

დამაგრებული სახელმწიფო სანომრე ნიშნით გამოიწვევს დაჯარიმებას 100 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 806 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

ВОПРОС 807 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fv8f-nhfycgjhnn`

fvfi`sh bfkf[`e fhys7`f8 fvfi`sh f[ms7fkfp f0s9 ffyb;msh vf pfr`fykf bfp9[mfu`f0je

f0fuskfpffimf6`f hslf fv8f-nhfycgjhnn` fvfi`sh f[ms7fkfp f0s9 fnhfycgjhnn` [fh[`fuf bfkbufh>

eb bf[sk=bffetbn:

{svp h7syof flvbybcnhfnbdn` ,ffylf8n`hf. 25% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

2%% kfhb bf7fhje f[fhf9ctb 15-vi h7syof

flvbybcnhfnbdn` ,ffylf8n`htb.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  123ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის

თანახმად,  საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  მონაწილე  მძღოლის  მიერ  შემთხვევის  ადგილის  მიტოვება  ან

საგზაოსატრანსპორტო  შემთხვევის  მონაწილე  სატრანსპორტო  საშუალების  შემთხვევის  ადგილიდან

გადაადგილება,  გარდა  კანონით  გათვალისწინებული  შემთხვევებისა,    გამოიწვევს  დაჯარიმებას  250  ლარის

ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fv8fn` fb0fqhf

fi`fh0flfhf tb6`pshi`j> fv8fn` fb0fqhf fqfc6`f hs[mxfhf bf[skf9ief fgjkbwbf fece8

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf ffyrskfhf bfprys b7fbqfp flqf fyfvuofhf bf[sk=bffetbn:

3%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf is6`csr fkf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhf.

5%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf [sis6`cf

hskf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhf.

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  123ე  მუხლის  მე2  ნაწილის  თანახმად,

სატრანსპორტო  საშუალების  გაჩერების  შესახებ  იმ  პოლიციელის  მოთხოვნის  შეუსრულებლობა,  რომელიც

უზრუნველყოფს  საგზაო  მოძრაობის  მონაწილეთა  უსაფრთხოებას  და  ზედამხედველობს  საგზაო  მოძრაობის

წესების  დაცვას,    გამოიწვევს  დაჯარიმებას  300  ლარის  ოდენობით  ან  სატრანსპორტო  საშუალების  მართვის

უფლების 1 წლით შეჩერებას.



ВОПРОС 808 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 809 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8 bkf fb0fqhfps bimf6`shuskje fkfchf fb]fn`hf cff0rfkf 15 rv. tb]fe fkfchfkf

bf[sk=bffetbn:

F;`fkf fu`-fyqfhf. 1% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  125ე  მუხლის  პირველი  ნაწილის

თანახმად,  სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლის  მიერ  მოძრაობის დადგენილი  სიჩქარის  გადაჭარბება 15  კმ/

სთზე მეტი სიჩქარით  გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf fhys7`f8 bkf fb0fqhfps bimf6`shuskje fkfchf> cff0rfkf 15 rv. tb]fe fkfchfkf fb]fn`hf

bf[7mfys fvfi`shn` 0fuskfpffimf 7fkfpfh vf fb0fqhf bf9sh[fufpfh> eb bf[sk=bffetbn:

3%-vi h7syof flvbybcnhfnbdn`

,ffylf8n`hf.

1%%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

25% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 125ე მუხლის მე4 ნაწილის თანახმად, ამ

მუხლის  პირველი  ნაწილით  გათვალისწინებული  სამართალდარღვევა  (სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლის

მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 15 კმ/სთზე მეტი სიჩქარით), რომელსაც მოჰყვა საავარიო

ვითარების შექმნა ან მოძრაობის შეფერხება, –გამოიწვევს დაჯარიმებას 250 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 810 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 1

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fnhfycgjhnn`

[fh[`fuf> fblfhf> fv8f> fv8fn` vf lf-f imf6`uskfh0fr> lf-f vfpfhfr hs9[fc0f[fhf vf fef8s bff[fhf

ps[7mfp> fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`f8 bkf fb0fqhfps bimf6`shuskje fkfchf> cff0rfkf 15 rv.

tb]fe fkfchfkf fb]fn`hf bf[sk=bffetbn:

Is6`csr fkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf.

5%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf is6`csr fkf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhf

5%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf 15-vi

h7syof flvbybcnhfnbdn` ,ffylf8n`hf.

განმარტება:

საქართველოს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა კოდექსის 125ე მუხლის მე5 ნაწილის თანახმად, ამ

მუხლის  პირველი  ნაწილით  გათვალისწინებული  სამართალდარღვევა  (სატრანსპორტო  საშუალების  მძღოლის

მიერ  მოძრაობის  დადგენილი  სიჩქარის  გადაჭარბება  15  კმ/სთზე  მეტი  სიჩქარით),  რომელსაც  მოჰყვა

სატრანსპორტო  საშუალების,  ტვირთის,  გზის,  საგზაო თუ  სხვა  ნაგებობის,  სხვა  ქონების  ან  ადამიანის  სხეულის

მსუბუქი დაზიანება, –გამოიწვევს სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების 1 წლით შეჩერებას.



ВОПРОС 811 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 3

1 2

3

ВОПРОС 812 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fhys7`f8 bkf

fimf7feff h[scsh0f f[schf fqfcb> fv8fn` lshuf vf fv8fn` fpu`f0f f]`fhf6`tb htbkfufhf vf

fvjnjwbrkkf fevf lf-f nhfycgjhnn` [fh[`fufr fkf fevf> u`s9kf fb0fqhf f-fkfh[`hf fv8fn` fb0fqhf

bf9sh[fufpfh vf fb0fqhfps bi`fh0fpfh> eb bf[sk=bffetbn:

F;`fkf fu`-fyqfhf. 5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

2% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  125ე  მუხლის  მე6  ნაწილის  თანახმად,

მძღოლის  მიერ  ქვეითთა  გადასასვლელის  გავლის,  საგზაო  ნიშნის  ან  საგზაო  მონიშვნის,  ბუქსირების,  გარე

სანათი  ხელსაწყოთი,  ხმოვანი  სიგნალით  ან  საავარიო  შუქსიგნალიზაციით  სარგებლობის,  სასწავლო  სვლის,

საცხოვრებელ  ზონაში  ან  გზაზე  მოძრაობის  წესების,  სამარშრუტო  სატრანსპორტო  საშუალების  მოძრაობის

პრიორიტეტის  ან/და  საჭაპანო  ტრანსპორტის  მართვის  წესების  დარღვევა,  ან  მოტოციკლით  ან  სხვა

სატრანსპორტო  საშუალებით  ჯგუფურ  მოძრაობაში  მონაწილეობა,  რაც  აფერხებს  საგზაო  მოძრაობას  ან

საშიშროებას უქმნის მოძრაობის უსაფრთხოებას, –გამოიწვევს დაჯარიმებას 20 ლარის ოდენობით.

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fv8tbcsh0f=s

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf6`f h0s9 ffyrskfhf> fb0fqhf fkfufhf vf fvfybjdh f7fqfhf fqfc6`f htbkfufhf

bf[sk=bffetbn:

1%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf. 5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

15-vi h7syof fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  125ე  მუხლის  მე6²ნაწილის  თანახმად,

გზის  სავალ  ნაწილზე  სატრანსპორტო  საშუალებათა  განლაგების,  მოძრაობის  დაწყების  ან/და  მანევრირების

წესების დარღვევა  გამოიწვევს დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.



ВОПРОС 813 ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 2

1 2

3

^sh0n`skf flvbybcnhfnbdn` fpbytbkfufhf bfpre fpfr`fytblrskf byf6`sh9iys> fbfchfps f9s;`fhf

pvje fnhfycgjhnn` [fh[`fuf f9sh[fuf[fhf bf[sk=bffetbn:

Is6`csr fkf fnhfycgjhnn` [fh[`fuf

fhys7`fhf fpby ffyrskfhf.

5% kfhb bf7fhje f[fhf9cf.

1%% kfhb bf7fhje f[fhf9cf vf [svp hskf

fnhfycgjhnn` [fh[`fuf fhys7`fhf fpby

ffyrskfhf.

განმარტება:

საქართველოს  ადმინისტრაციული  სამართალდარღვევათა  კოდექსის  125ე  მუხლის  მე7  ნაწილის  თანახმად,

მარეგულირებლის ან შუქნიშნის ამკრძალავ ნიშანზე გავლის წესების, პრიორიტეტული („დაუთმე გზა“, „მოძრაობა

გაუჩერებლად  აკრძალულია“)  ან  ამკრძალავი  („შესვლა  აკრძალულია“,  „მოძრაობა  აკრძალულია“)  ნიშნის

მოთხოვნის დაუცველობა, გასწრების, გზაჯვარედინის, რკინიგზაზე გადასასვლელის გავლის წესების დარღვევა,

გავლის  უპირატესობის  მქონე  სატრანსპორტო  საშუალებისათვის  დაბრკოლების  შექმნა  –  გამოიწვევს

დაჯარიმებას 50 ლარის ოდენობით.


