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მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების
წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის

დამტკიცების შესახებ

1. "საერთო სასამართლოების შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონის
53-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე დამტკიცდეს: (9.07.2010 N 1/70)

ა) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი (დანართი 1);
ბ) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამა (დანართი 2).

2. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს “მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო
გამოცდის ჩატარების წესისა და საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამის
დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 10 მარტის N131
ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისთანავე.

ვალერი ცერცვაძე
საქართველოს იუსტიციის

უმაღლესი საბჭოს მდივანი

დანართი 1

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესი

თავი I.
ზოგადი დებულებანი

მუხლი 1. საკვალიფიკაციო გამოცდის მიზნები (12/08/2009 N 1/455)
მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის (შემდგომში - საკვალიფიკაციო

გამოცდა) მიზანია მაღალკვალიფიციური იურისტების შერჩევა შემდგომში
იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენელთა მისაღებად გამოცხადებულ
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

მუხლი 2. საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლების მქონე პირები
1. საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების უფლება ეძლევა საქართველოს

ქმედუნარიან მოქალაქეს ოცდახუთი წლის ასაკიდან, თუ მას აქვს უმაღლესი
იურიდიული განათლება და ფლობს სახელმწიფო ენას.



2. ამ წესის მიზნებისთვის უმაღლესი იურიდიული განათლების მქონედ
ითვლება:

ა) პირი, თუ მას დამთავრებული აქვს სახელმწიფო (მათ შორის საბჭოთა
კავშირის ერთ-ერთი რესპუბლიკის) უმაღლესი სასწავლებლის იურიდიული
ფაკულტეტის სრული კურსი სპეციალობით “სამართლისმცოდნეობა” ან
“საერთაშორისო სამართალი” და სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის მიერ
მინიჭებული აქვს “იურისტის” კვალიფიკაცია;

ბ) პირი, რომელსაც აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
დაწესებულების ან ახალდაფუძნებული ლიცენზირებული უმაღლესი
საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მინიჭებული აქვს ბაკალავრის,
დიპლომირებული სპეციალისტის ან მაგისტრის უმაღლესი აკადემიური ხარისხი
სამართალმცოდნეობის სპეციალობაში.

გ) პირი, თუ მას დამთავრებული აქვს სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებელი
სპეციალობით “სამართლისმცოდნეობა”, ასევე ლიცენზირებული კერძო უმაღლესი
სასწავლებლის კურსდამთავრებული, რომელსაც სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის
მიერ მინიჭებული აქვს “იურისტის” კვალიფიკაცია, ამასთან, დიპლომის
დანართიდან ირკვევა, რომ მათ ჩაბარებული აქვთ შემდეგი საგნები:

გ.ა) საქართველოს სახელმწიფო (საკონსტიტუციო) სამართალი;
გ.ბ) სისხლის სამართალი;
გ.გ) სისხლის სამართლის პროცესი;
გ.დ) სამოქალაქო სამართალი;
გ.ე) სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
გ.ვ) ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი;
გ.ზ) სამართლის თეორია.
4. პირი, რომელსაც უმაღლესი იურიდიული განათლება მიღებული აქვს

საზღვარგარეთ, მათ შორის დსთ-ს ქვეყნებში, საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაიშვება
საზღვარგარეთ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის “უმაღლესი განათლების
შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი წესით აღიარების შემთხვევაში.

მუხლი 3. საკვალიფიკაციო გამოცდის საორგანიზაციო კომისია
1. საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნამდე 30 დღით ადრე,

საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით, საქართველოს
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის ბრძანებით, საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეთაგან იქმნება საკვალიფიკაციო გამოცდის
საორგანიზაციო კომისია (შემდგომში საორგანიზაციო კომისია).

2. საორგანიზაციო კომისიის უფლებამოსილება წყდება საკვალიფიკაციო
გამოცდის საბოლოო შედეგების ოფიციალურად გამოქვეყნებისთანავე.

3. საორგანიზაციო კომისიას ხელმძღვანელობს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს მდივანი.

4. საორგანიზაციო კომისიას ევალება გამოცდების მოსამზადებლად
აუცილებელი ყველა ორგანიზაციული საკითხის გადაწყვეტა, მათ შორის, გამოცდის



ჩაბარების მსურველთა განცხადებების მიღება, მათი საბუთების დადგენილ წესებთან
შესაბამისობის შემოწმება.

მუხლი 4. საბუთების მიღება საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დასაშვებად
1. საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების მიზნით კანდიდატთა საბუთების

მიღება იწყება პირველი გამოცდის ჩატარებამდე ოცდახუთი დღით ადრე და წყდება
გამოცდის ჩატარებამდე ათი დღით ადრე. განცხადების მიღების ბოლო დღის შემდეგ
დაგვიანებით შემოსული განცხადება არ მიიღება.

2. საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარების მსურველს განცხადება შეაქვს
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საორგანიზაციო კომისიაში. მსურველმა
უნდა წარმოადგინოს შემდეგი საბუთები:

ა) განცხადება მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე დაშვების
შესახებ;

ბ) უმაღლესი იურიდიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის
დედანი და ასლი, ხოლო ამ დებულების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში _ ჩაბარებული საგნების დანართი; (3.04.2012 N 1/59)

გ) ავტობიოგრაფია;
დ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
ე) ორი ფერადი ფოტოსურათი ზომით 3X4.
3. განცხადება შეიტანება მხოლოდ საერთო საკვალიფიკაციო ან ერთ-ერთი

სპეციალიზაციის მიხედვით.
4. გამოცდის დაწყებამდე ხუთი დღით ადრე თითოეულ კანდიდატზე გაიცემა

საგამოცდო ფურცელი, რომელშიც აღინიშნება კანდიდატის სახელი, გვარი და სხვა
მონაცემები, რომლებიც აუცილებელია პირის იდენტიფიკაციისათვის.

5. თუ კანდიდატი ვერ აკმაყოფილებს წაყენებულ მოთხოვნებს ან
წარმოდგენილი საბუთები არ შეესაბამება დადგენილ წესს, კანდიდატის საბუთები არ
მიიღება და იგი გამოცდაზე არ დაიშვება.

მუხლი 5. საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნა და ჩატარების ვადები
საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების ფორმა (საერთო და/ან სპეციალიზაციის

მიხედვით), თარიღი, აგრეთვე საკვალიფიკაციო გამოცდასთან დაკავშირებული
ორგანიზაციული ღონისძიებების განხორციელების ვადები განისაზღვრება
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით.

მუხლი 6. გამოცდის ჩატარების ენა
საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება საქართველოს სახელმწიფო ენაზე.

მუხლი 7. საკვალიფიკაციო გამოცდა
1. საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება საერთო და სპეციალიზაციის მიხედვით.
2. სპეციალიზაცია ხდება სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლისა და

სისხლის სამართლის დარგებში.



3. საერთო საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) სისხლის სამართალი;
გ) სისხლის სამართლის პროცესი;
დ) სამოქალაქო სამართალი;
ე) სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
ვ) ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი;
ზ) ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.
4. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით გამოცდა

ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) სამოქალაქო სამართალი;
გ) სამოქალაქო სამართლის პროცესი;
დ) ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი;
ე) ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები;
ვ) სასამართლო კონტროლი სისხლის საპროცესო იძულების ღონისძიებებსა და

საგამოძიებო მოქმედებებზე.
5. სისხლის სამართლის სპეციალიზაციით გამოცდა ტარდება შემდეგ საგნებში:
ა) საკონსტიტუციო სამართალი;
ბ) სისხლის სამართალი;
გ) სისხლის სამართლის პროცესი;
დ) ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.

მუხლი 8. საკვალიფიკაციო გამოცდის ეტაპები და შედეგების გამოცხადება
1. საკვალიფიკაციო გამოცდა ტარდება ორ ეტაპად: თავდაპირველად ბარდება

ტესტური გამოცდა, ხოლო შემდეგ _ წერითი გამოცდა.
2. წერით გამოცდაზე დაიშვება მხოლოდ ის პირი, რომელიც წარმატებით

ჩააბარებს ტესტურ გამოცდას.
3. საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება ტესტური და წერითი

გამოცდის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში.
4. ტესტურ გამოცდაში მიღებული შედეგები მომდევნო საკვალიფიკაციო

გამოცდის ჩატარების დროს არ მიიღება მხედველობაში.
5. როგორც ტესტური, ისე წერითი გამოცდის შედეგები ცხადდება გამოცდის

ჩაბარებიდან არა უგვიანეს სამი დღის ვადაში.

თავი II.
ტესტური გამოცდა



მუხლი 9. საგამოცდო ტესტი
1. საგამოცდო ტესტი შეიცავს საკვალიფიკაციო გამოცდისათვის

გათვალისწინებული სამართლის შესაბამისი დარგების მიხედვით შედგენილ ას
საკითხს.

2. საგამოცდო ტესტის ყოველი საკითხი შედგება ორი ნაწილისაგან: პირველი,
აღწერილობითი ნაწილი, შეიცავს ფაქტობრივი ცხოვრებისეული შემთხვევის
აღწერას, ხოლო მეორე ნაწილი _ ამ შემთხვევის სამართლებრივი გადაწყვეტის ოთხ
შესაძლო ვარიანტს (პასუხს). გამოსაცდელის ამოცანაა გამოიცნოს სწორი პასუხი და
შემოხაზოს ამ პასუხის აღმნიშვნელი ანბანის ასო საგამოცდო ტესტის
პასუხებისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ფურცელში.

3. ტესტის ოთხი პასუხიდან სწორია მხოლოდ ერთი. გამოსაცდელმა უნდა
შემოხაზოს მხოლოდ ერთი პასუხი.

მუხლი 10. ტესტის საკითხების შეფასება
1. ტესტის ყოველ საკითხზე სწორი პასუხი ფასდება 1 (ერთი) ქულით, არასწორი

პასუხი კი _ 0 (ნული) ქულით.
2. თუ შემოხაზულია ერთზე მეტი პასუხი ან არც ერთი პასუხი არ არის

შემოხაზული, ტესტის ამოხსნა შეფასდება 0 (ნული) ქულით.
3. ტესტური გამოცდის მინიმალური შეფასება არის 0 (ნული) ქულა, ხოლო

მაქსიმალური შეფასება _ 100 (ასი) ქულა.
მუხლი 11. გამსვლელი ქულა
გამოსაცდელი, რომელიც ტესტურ გამოცდაში დააგროვებს 75

(სამოცდათხუთმეტ) ან მეტ ქულას, გადის შემდეგ ეტაპზე და მას უფლება აქვს
ჩააბაროს წერითი გამოცდა.

მუხლი 12. საგამოცდო დრო
1. ტესტური გამოცდის ჩასაბარებლად გამოსაცდელს ეძლევა ხუთი საათი.

დროის გადაცილების შემდეგ საკვალიფიკაციო გამოცდების საორგანიზაციო
კომისიისათვის გადაცემული ნამუშევარი არ გასწორდება და გამოსაცდელს
დაეწერება შეფასება 0 (ნული).

2. გამოსაცდელები მიიღებენ გაფრთხილებას საგამოცდო დროის ამოწურვის
შესახებ ორჯერ _ დროის დამთავრებამდე 30 წუთით ადრე და 15 წუთით ადრე.
პირველი გაფრთხილების შემდეგ არავის არა აქვს უფლება დატოვოს საგამოცდო
დარბაზი საგამოცდო ტესტის ჩაბარების გარეშე.

მუხლი 13. საგამოცდო ტესტების დარიგების წესი
1. ტესტური გამოცდის დაწყებამდე საორგანიზაციო კომისიის

წარმომადგენლებს საგამოცდო დარბაზში შემოაქვთ დალუქული ყუთები, რომელშიც
მოთავსებულია დალუქული კონვერტები.

2. საორგანიზაციო კომისიის წარმომადგენელი გამოსაცდელთაგან მოიწვევს
რამდენიმე პირს, რომლებიც შეამოწმებენ, არის თუ არა ყუთი სწორად დალუქული.



დალუქული ყუთი იხსნება საორგანიზაციო კომისიის წარმომადგენელთა
თანდასწრებით

3. ყოველ გამოსაცდელს გადაეცემა დალუქული კონვერტი, რომელშიც
მოთავსებულია საგამოცდო ტესტი და პასუხების ფურცელი.

4. კონვერტის გახსნამდე თითოეული გამოსაცდელი ვალდებულია შეამოწმოს
კონვერტი. თუ კონვერტი გახსნილია ან ლუქი დაზიანებული ან სხვაგვარად იწვევს
ეჭვს კონვერტის მთლიანობა, გამოსაცდელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, ვიდრე
იგი დაიწყებდეს კითხვებზე პასუხის გაცემას, განაცხადოს ამის შესახებ. ასეთ
შემთხვევაში მას მიეცემა ახალი ტესტი. დაგვიანებით შემოსული პრეტენზია არ
მიიღება.

5. ტესტურ გამოცდაზე გამოცხადებულ პირთათვის საგამოცდო ტესტების
დარიგების შემდეგ საორგანიზაციო კომისია ითვლის დარჩენილი ტესტების
რაოდენობას, ადგენს აქტს და ლუქავს ტესტებს სპეციალურ ყუთში.

მუხლი 14. სავალდებულო ინსტრუქტაჟი ტესტური გამოცდის დაწყებამდე
საგამოცდო ტესტის კითხვებზე პასუხის გაცემამდე საორგანიზაციო კომისიის

წარმომადგენელი ვალდებულია ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს გამოსაცდელებს, აუხსნას
მათ ტესტების ამოხსნის მეთოდიკა, პასუხების ფურცლის შევსების წესი და სხვა
საკითხები, რომლებიც აუცილებელია გამოცდის ჩატარებისათვის.

მუხლი 15. საკანონმდებლო მასალის გამოყენების აკრძალვა
1. ტესტური გამოცდის დაწყებამდე გამოსაცდელს ჩამოერთმევა ნორმატიული

აქტები, კანონთა კომენტარები, სახელმძღვანელოები ან სხვა ანალოგიური მასალა,
ასევე აუდიო ან სხვა ტექნიკური საშუალებები.

2. გამოსაცდელი, რომელიც შემჩნეული იქნება ამ მასალის ან ტექნიკური
საშუალების გამოყენებაში, მოიხსნება გამოცდიდან და დაეწერება შეფასება 0 (ნული).

მუხლი 16. ტესტური გამოცდის შედეგების შემოწმება და საგამოცდო ფურცლის
გაცემა

1. ტესტური გამოცდის პასუხები მოწმდება საორგანიზაციო კომისიის
შემადგენლობიდან შერჩეული უფლებამოსილი პირების მიერ კომპიუტერის და
საამისოდ გამიზნული სხვა ტექნიკური საშუალებების მეშვეობით, საგამოცდო
კომისიის თავმჯდომარის ან მის მიერ უფლებამოსილი საგამოცდო კომისიის წევრის
მეთვალყურეობით.

2. ტესტური გამოცდის შედეგების შემოწმებისას დაცულია ორმხრივი
ანონიმურობის პრინციპი.

3. გამოსაცდელს, რომელმაც ტესტური გამოცდის შედეგად დააგროვა 75
(სამოცდათხუთმეტი) და მეტი ქულა, მიეცემა საგამოცდო ფურცელი, რაც მას წერით
გამოცდაზე გასვლის უფლებას აძლევს.

თავი III.



წერითი გამოცდა

მუხლი 17. წერითი გამოცდის ჩატარება
1. წერითი გამოცდა ტარდება ერთ ტურად.
2. წერითი გამოცდის საკითხი ისე უნდა იყოს შედგენილი, რომ შესაძლებელი

იყოს გამოსაცდელის როგორც თეორიული ცოდნის, ისე ამ ცოდნის პრაქტიკული
გამოყენების უნარ-ჩვევების გამოვლენა.

მუხლი 18. წერითი გამოცდის ჩაბარებაზე უფლებამოსილი პირები
წერითი გამოცდა ტარდება ტესტური გამოცდის შემდეგ და მასზე დაიშვებიან

მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებმაც წარმატებით ჩააბარეს ტესტური გამოცდა.

მუხლი 19. საგამოცდო ბილეთი
1. წერითი გამოცდა ტარდება საგამოცდო ბილეთების მეშვეობით. საგამოცდო

ბილეთი შედგება ხუთი საკითხისგან (კაზუსი).
2. კაზუსის ამოხსნის დროს გამოსაცდელმა უნდა შეძლოს სამართლებრივი

კვალიფიკაცია _ სამართლებრივი ნორმების მისადაგება ამოსახსნელ კაზუსში
მოცემულ ცხოვრებისეულ სიტუაციასთან. ასევე მან უნდა შეძლოს ამგვარი
გადაწყვეტის დასაბუთება როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული არგუმენტებით.

მუხლი 20. საგამოცდო ბილეთის შეფასება
1. ბილეთის ყოველი საკითხი ფასდება ხუთქულიანი სისტემით. მაქსიმალური

შეფასება არის 5 (ხუთი) ქულა, ხოლო მინიმალური _ 0 (ნული) ქულა.
2. ყოველ ბილეთზე ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა შეადგენს 25 (ოცდახუთ)

ქულას, ხოლო მინიმალური რაოდენობა 0 (ნულ) ქულას.

მუხლი 21. წერითი გამოცდის შედეგები
წერითი გამოცდა ჩაბარებულად ითვლება, თუ გამოსაცდელი დააგროვებს სულ

ცოტა 15 (თხუთმეტ) ქულას.

მუხლი 22. წერითი გამოცდის ჩაბარების დრო
1. წერითი გამოცდის ჩასაბარებლად გამოსაცდელს ეძლევა ექვსი საათი. დროის

გადაცილების შემდეგ საორგანიზაციო კომისიისათვის გადაცემული ნამუშევარი არ
გასწორდება და გამოსაცდელს დაეწერება შეფასება 0 (ნული).

2. გამოსაცდელები მიიღებენ გაფრთხილებას საგამოცდო დროის ამოწურვის
შესახებ ორჯერ _ დროის დამთავრებამდე 30 წუთით ადრე და 15 წუთით ადრე.
პირველი გაფრთხილების შემდეგ არავის არა აქვს უფლება დატოვოს საგამოცდო
დარბაზი წერითი ნამუშევრის ჩაბარების გარეშე.

მუხლი 23. საგამოცდო რვეული
1. წერითი გამოცდის დაწყების წინ გამოსაცდელებს დაურიგდებათ საგამოცდო



რვეულები საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სათანადო აღნიშვნებით.
2. გამოსაცდელს არა აქვს უფლება წერითი ნამუშევარი შეასრულოს სხვა

რვეულში, გარდა იმისა, რაც მათ გამოცდის წინ მიეცემათ. სხვა რვეულში
შესრულებული ნაშრომი არ გასწორდება და გამოსაცდელს დაეწერება შეფასება 0
(ნული).

მუხლი 24. წინასაგამოცდო ინსტრუქტაჟი
წერითი გამოცდის დაწყებამდე საორგანიზაციო კომისიის წარმომადგენელი

ინსტრუქტაჟს უტარებს გამოსაცდელებს, აუხსნის მათ საგამოცდო რვეულის
თავფურცლის შევსების წესს და სხვა ტექნიკურ საკითხებს, რომლებიც აუცილებელია
გამოცდის ჩატარებისათვის.

მუხლი 25. საგამოცდო ბილეთის დარიგების წესი
1. წერითი გამოცდის დაწყებამდე საორგანიზაციო კომისიის წარმომადგენელს

საგამოცდო დარბაზში შემოაქვს დალუქული კონვერტი ან ყუთი, რომელშიც
მოთავსებულია საგამოცდო ბილეთები.

2. საორგანიზაციო კომისიის წარმომადგენელი გამოსაცდელთაგან მოიწვევს
რამდენიმე პირს, რომლებიც შეამოწმებენ, არის თუ არა ყუთი ან კონვერტი სწორად
დალუქული. ყუთი (კონვერტი) გაიხსნება მათი თანდასწრებით.

3. ყოველ გამოსაცდელს დაურიგდება საგამოცდო ბილეთი და საგამოცდო
რვეული.

მუხლი 26. საკანონმდებლო მასალის გამოყენების უფლება
1. წერითი გამოცდის განმავლობაში გამოსაცდელებს უფლება აქვთ გამოიყენონ

საკანონმდებლო აქტის ტექსტები და სხვა ნორმატიული მასალა.
2. წერითი გამოცდის დაწყებამდე გამოსაცდელს ჩამოერთმევა კანონთა

კომენტარები, სახელმძღვანელოები და სხვა სასწავლო მასალა. გამოსაცდელი,
რომელიც შემჩნეული იქნება ამ მასალის გამოყენებაში, მოიხსნება გამოცდიდან და
დაეწერება შეფასება 0 (ნული).

მუხლი 27. წერითი ნაშრომის გასწორება
1. წერითი გამოცდის დამთავრების შემდეგ თითოეული გამოსაცდელი წერით

ნაშრომს და საგამოცდო ფურცელს აბარებს საორგანიზაციო კომისიის
წარმომადგენელს.

2. ნაშრომის ჩაბარების შემდეგ ყველა რვეული დაიშიფრება, მოეხსნება
თავფურცელი და დაილუქება სპეციალურ ყუთში საორგანიზაციო კომისიის მიერ.

3. ყუთის გახსნა, რომელშიც მოთავსებულია რვეულის თავფურცლები, მოხდება
საორგანიზაციო კომისიის მიერ წერითი ნამუშევრების გასწორების შემდეგ და
მოხდება რვეულების, თავფურცლების და საგამოცდო ბლანკების იდენტიფიკაცია
მათზე აღნიშნული შესაბამისი კოდების (ნომრების) მიხედვით.

4. წერითი ნაშრომის გასწორება ხდება საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის



წევრების მიერ. წერითი გამოცდის შედეგების შემოწმებისას დაცულია
გამოსაცდელისა და გამომცდელის ორმხრივი ანონიმურობის პრინციპი.

თავი IV.
საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია

მუხლი 28. საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შექმნა და მისი
უფლებამოსილება

1. საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების შეფასების მიზნით იქმნება
საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია (შემდგომში - საგამოცდო კომისია).

2. საგამოცდო კომისიის შემადგენლობას ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო.

3. საგამოცდო კომისიას ხელმძღვანელობს თავმჯდომარე, რომელსაც საგამოცდო
კომისიის წევრთაგან ნიშნავს საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.

4. საგამოცდო კომისიის საქმიანობის სამართლებრივი რეგულირება
ხორციელდება დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭო.

თავი V.
საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოცხადების წესი და

ზედამხედველობა გამოცდის მიმდინარეობაზე

მუხლი 29. საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოცხადების დრო
1. საკვალიფიკაციო გამოცდის დღეს ყველა გამოსაცდელი უნდა გამოცხადდეს

გამოცდის ჩატარების ადგილზე დილის 9 საათზე და გაიაროს რეგისტრაცია.
გამოსაცდელებმა თან უნდა იქონიონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და
საგამოცდო ფურცელი.

2. პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტისა და საგამოცდო ფურცლის
გარეშე გამოცხადებული პირი გამოცდაზე არ დაიშვება.

3. რეგისტრაციის დასრულებისთანავე იხურება შენობის შესასვლელი კარები და
დაგვიანებული პირები გამოცდაზე არ დაიშვებიან.

4. ტესტური გამოცდა დაიწყება რეგისტრაციის დამთავრებიდან არა უგვიანეს
ერთი საათისა, ხოლო წერითი გამოცდა - რეგისტრაციის დამთავრებიდან არა
უგვიანეს ორი საათისა.

მუხლი 30. საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოუცხადებლობის შედეგები
საკვალიფიკაციო გამოცდაზე გამოუცხადებლობა პირს უფლებას ართმევს

მოითხოვოს დამატებითი გამოცდის ჩატარება, მიუხედავად იმისა გამოცდაზე
გამოუცხადებლობა საპატიო მიზეზით იყო გამოწვეული თუ არა.

მუხლი 31. საგამოცდო დარბაზში ადგილის დაკავების წესი
1. საგამოცდო დარბაზში შესვლამდე გამოსაცდელები იღებენ ადგილის



დაკავებისათვის განკუთვნილ დანომრილ ბარათებს, რომლის მიხედვით იკავებენ
ადგილს საგამოცდო დარბაზში.

2. საგამოცდო დარბაზში ადგილის თვითნებურად დაკავების შემთხვევაში
გამოსაცდელი მოიხსნება გამოცდიდან.

მუხლი 32. საგამოცდო დარბაზში შესვლის უფლება
საგამოცდო დარბაზში დაიშვებიან მხოლოდ გამოსაცდელები და სპეციალური

საშვის მქონე პირები.

მუხლი 33. საკვალიფიკაციო გამოცდიდან გაძევების შედეგები
საკვალიფიკაციო გამოცდაზე წესრიგის დარღვევის გამო გამოსაცდელის

გაძევების შემთხვევაში მას უფლება არა აქვს მონაწილეობა მიიღოს მომდევნო ორ
საკვალიფიკაციო გამოცდაში.

მუხლი 34. საჯაროობა საკვალიფიკაციო გამოცდების ჩატარებისას
1. საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებისას საზოგადოებრივი კონტროლისა და

საჯაროობის უზრუნველყოფის მიზნით გამოცდაზე მეთვალყურეებად დაიშვებიან
საზოგადოებრიობის წარმომადგენლები.

2. დაინტერესებულმა პირებმა საკვალიფიკაციო გამოცდის დაწყებამდე ხუთი
დღით ადრე უნდა გაიარონ აკრედიტაცია საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი
საბჭოს საორგანიზაციო კომისიაში და მიიღონ საგამოცდო დარბაზში შესასვლელი
საშვი.

3. მეთვალყურეები საგამოცდო დარბაზში დაიკავებენ მათთვის სპეციალურად
გამოყოფილ ადგილებს. საგამოცდო პროცესში ჩარევის უფლება მათ არა აქვთ. ამ
მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში მეთვალყურე დათხოვილი იქნება საგამოცდო
დარბაზიდან.

დანართი 2 (3.04.2012 N 1/59)

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამა
ნაწილი I. შინაარსი
1. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი.
2. სისხლის სამართალი.
3. სისხლის სამართლის პროცესი.
4. სამოქალაქო სამართალი.
5. სამოქალაქო საპროცესო სამართალი.
6. ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი.
7. ადამიანის უფლებების შესახებ საერთაშორისო აქტები და საქართველოს

საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები.
8. სასამართლო კონტროლი სისხლის საპროცესო იძულების ღონისძიებებზე,

საგამოძიებო მოქმედებებსა და ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობაზე.
9. საქართველოს სამოსამართლო ეთიკის კოდექსი.



ნაწილი II. საქართველოს საკონსტიტუციო სამართალი
თემა I. საქართველოს კონსტიტუცია.
თემა II. საქართველოს კონსტიტუციური კანონი ,,აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის სტატუსის შესახებ”.
თემა III. საქართველოს ორგანული კანონი ,,აჭარის ავტონომიური

რესპუბლიკის კონსტიტუციის დამტკიცების თაობაზე”.
თემა IV. საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი

თვითმმართველობის შესახებ”.
თემა V. საქართველოს კანონი ,,საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის

შესახებ’’.
თემა VI. საქართველოს კანონი ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“.
თემა VII. საქართველოს პარლამენტის დადგენილება ,,საქართველოს
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