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საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტის  

დამტკიცების შესახებ 
 

1. “საერთო სასამართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 49-ე 

მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე დამტკიცდეს საქართველოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს თანდართული რეგლამენტი. (26.02.2010 N 1/19) 

2. ეს გადაწყვეტილება ამოქმედდეს “საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 

20 აგვისტოს N341 ბრძანებულების ძალადაკარგულად გამოცხადებისთანავე. 

 

ვალერი ცერცვაძე 
საქართველოს იუსტიციის  

უმაღლესი საბჭოს მდივანი 

 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს  

რეგლამენტი 

                                          

თავი I 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტატუსი,  

შემადგენლობა და წევრთა უფლებამოსილების ვადა 

  

მუხლი 1. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტატუსი (3.07.2012 N 

1/120) 
საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო (შემდგომში – იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო) შექმნილია სასამართლოს (მოსამართლის) დამოუკიდებლობის, 

მართლმსაჯულების ხარისხისა და ეფექტიანობის უზრუნველყოფის, მოსამართლეთა 

თანამდებობაზე დასანიშნი კანდიდატურების შერჩევის, მოსამართლეთა 

თანამდებობაზე დანიშვნის, მოსამართლეთა თანამდებობიდან გათავისუფლების, 

მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზების, სასამართლო 

რეფორმის გასატარებლად წინადადებების შემუშავების, საერთო სასამართლოების 

საბიუჯეტო, მატერიალურ-ტექნიკური და სასამართლო ადმინისტრირების 

საკითხთა კოორდინირებისა და კანონით დადგენილი სხვა ამოცანების შესრულების 

მიზნით. 

 

მუხლი 2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობა (29.05.2013 N 1/91) 



1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შედგება 15 წევრისაგან. საბჭოს 8 წევრს კანონით 

დადგენილი წესით ირჩევს საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა 

თვითმმართველობის ორგანო, 5 წევრს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი, ხოლო 1 

წევრს ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს 

თავმჯდომარეობს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, რომელიც 

თანამდებობრივად არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი. (27.12.2013 N 1/230) 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შემადგენლობის ნახევარზე მეტს შეადგენენ 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა თვითმმართველობის 

ორგანოს მიერ კანონით დადგენილი წესით არჩეული წევრები.  

3. საქართველოს საერთო სასამართლოებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში 

წარმოადგენენ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე და საქართველოს 

მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეული 8 წევრი, მათ შორის, იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს მდივანი. საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ 

არჩეული წევრი შეიძლება იყოს მხოლოდ საერთო სასამართლოს მოსამართლე. 

საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ არჩეული წევრი არ შეიძლება 

იყოს უზენაესი სასამართლოს სადისციპლინო პალატის წევრი ან რომელიმე 

სასამართლოს თავმჯდომარე. ასეთი წევრი ასევე არ შეიძლება იყოს სასამართლოს 

თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ან მოადგილე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 

ეს თანამდებობა მას თანამდებობრივად უკავია კოლეგიის ან პალატის 

თავმჯდომარეობის გამო. საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის მიერ 

არჩეულ წევრთაგან სამზე მეტი არ შეიძლება იყოს კოლეგიის ან პალატის 

თავმჯდომარე. 

4. საქართველოს პარლამენტი კონკურსის საფუძველზე, ფარული კენჭისყრით 

ირჩევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 5 წევრს. კანდიდატები შეირჩევიან 

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მოღვაწე 

პროფესორებისა და მკვლევრებისაგან, საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის 

წევრებისაგან ან/და საქართველოს არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული 

პირების მიერ წარდგენილი პირებისაგან, შესაბამისი ორგანიზაციის კოლეგიური 

ხელმძღვანელი ორგანოს რეკომენდაციის საფუძველზე. ზემოაღნიშნული 

არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის ერთ-ერთი 

სფერო კონკურსის გამოცხადებამდე არანაკლებ ბოლო 2 წლის განმავლობაში უნდა 

იყოს წარმომადგენლობითი უფლებამოსილებით მონაწილეობა სასამართლოებში 

განხორციელებულ საქმეთა წარმოებაში. თითოეული ზემოთ ჩამოთვლილი 

ორგანიზაცია უფლებამოსილია საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს არაუმეტეს 

3 კანდიდატურისა. საქართველოს პარლამენტის წევრის, მოსამართლისა და 

პროკურორის კანდიდატად წარდგენა არ შეიძლება. კანდიდატურების წარდგენის, ამ 

პუნქტითა და მე-3 მუხლით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის, 

მათი განხილვისა და პარლამენტის პლენარული სხდომისთვის წარდგენის წესი და 

ვადა განისაზღვრება საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტით. (27.12.2013 N 1/230) 

5. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს კონკურსის საფუძველზე ნიშნავს 

საქართველოს პრეზიდენტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი წევრის 



უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე არაუადრეს 1 თვისა და არაუგვიანეს 1 

კვირისა, ხოლო მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შემთხვევაში - 

უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. პირველ შემთხვევაში 

კანდიდატურები საქართველოს პრეზიდენტს წარედგინება იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 30-ე დღიდან 10 დღის 

განმავლობაში, ხოლო მეორე შემთხვევაში - მისი უფლებამოსილების შეწყვეტიდან 10 

დღის ვადაში. კონკურსის შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს საქართველოს 

პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ოფიციალურ ვებგვერდზე და მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებათა მეშვეობით. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის 

კანდიდატის წარმდგენი ორგანიზაცია უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მუხლის მე-4 

პუნქტით დადგენილ მოთხოვნებს. აღნიშნული ორგანიზაცია უფლებამოსილია 

საქართველოს პრეზიდენტს წარუდგინოს არაუმეტეს 1 კანდიდატურისა. (27.12.2013 N 

1/230) 

 

მუხლი 3. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრობის აუცილებელი პირობები 
(27.12.2013 N 1/230) 

საქართველოს პარლამენტმა/საქართველოს პრეზიდენტმა იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრად შეიძლება აირჩიოს/დანიშნოს საქართველოს მოქალაქე, 

რომელსაც აქვს უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის ან მასთან 

გათანაბრებული აკადემიური ხარისხით/უმაღლესი განათლების დიპლომით, 

სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილება, მაღალი რეპუტაცია და 

რომელიც სამართლის დარგის აღიარებული სპეციალისტია. იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს წევრად არჩევისას საჭიროა წევრობის კანდიდატის წინასწარი წერილობითი 

თანხმობა. 

 

მუხლი 4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა უფლებამოსილების ვადა 
(27.12.2013 N 1/230) 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადაა 4 წელი. ერთი 

და იგივე პირი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არ შეიძლება აირჩეს 

(დაინიშნოს) ზედიზედ ორჯერ. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრმა არ შეიძლება 

შეასრულოს თავისი მოვალეობა უფლებამოსილების ვადის ამოწურვის შემდეგ. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი წევრი უნდა აირჩეს (დაინიშნოს) იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს შესაბამისი წევრის უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე 

არაუადრეს 30 კალენდარული დღისა და ამ ვადის ამოწურვიდან არაუგვიანეს 7 

კალენდარული დღისა, ხოლო მისი უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის 

შემთხვევაში – უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 1 თვისა. თუ 

საქართველოს პარლამენტის მიერ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ახალი წევრის 

არჩევისას ეს ვადები მთლიანად ან ნაწილობრივ დაემთხვა საქართველოს 

პარლამენტის სესიებს შორის პერიოდს, ამ პუნქტით არჩევნებისთვის განსაზღვრული 

ვადა შესაბამისი დროით გაგრძელდება. 

 



მუხლი 5. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის 

დაწყება (29.05.2013 N 1/91) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილება იწყება მისი 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრად არჩევის (დანიშვნის) დღიდან. (27.12.2013 N 1/230) 

 2. თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ვადის 

გასვლის დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მისი უფლებამოსილების ვადა შეწყდება 

მომდევნო სამუშაო დღის 18 საათზე. 

 

მუხლი 6. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობრივი 

შეუთავსებლობა (27.12.2013 N 1/230) 

საქართველოს პარლამეტის მიერ არჩეულ/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

დანიშნულ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს არ შეიძლება ეკავოს რაიმე სხვა 

თანამდებობა სახელმწიფო სამსახურში ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

ორგანოში, ეწეოდეს სამეწარმეო საქმიანობას, უშუალოდ ახორციელებდეს 

სამეწარმეო საქმიანობის სუბიექტის მუდმივმოქმედი ხელმძღვანელი, 

სამეთვალყურეო, საკონტროლო, სარევიზიო ან საკონსულტაციო ორგანოს წევრის 

უფლებამოსილებას ან ეწეოდეს სხვა ანაზღაურებად საქმიანობას, გარდა სამეცნიერო, 

პედაგოგიური და შემოქმედებითი საქმიანობისა. იგი არ შეიძლება იყოს 

პოლიტიკური გაერთიანების წევრი ან/და მონაწილეობდეს პოლიტიკურ 

საქმიანობაში.  

 

მუხლი 7. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების 

შეწყვეტის საფუძვლები (29.05.2013 N 1/91) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის უფლებამოსილების შეწყვეტის 

საფუძვლებია: 

ა) პირადი განცხადება; 

ბ) მისი თანხმობით სხვა თანამდებობაზე გადაყვანა ან არჩევა; 

გ) სასამართლოს მიერ ქმედუუნაროდ ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის 

მქონედ აღიარება; 

დ) მის მიმართ საბოლოოდ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ 

ძალაში შესვლა; 

ე) საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა; 

ვ) კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების ვადის ამოწურვა; 

ზ) გარდაცვალება; 

თ) წელიწადში 4 თვეზე მეტი ხნის განმავლობაში თავისი უფლებამოსილების 

განხორციელების შეუძლებლობა; 

ი) მოვალეობის სისტემატური შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება; 

კ) შეუთავსებელი თანამდებობის დაკავება ან შეუთავსებელი საქმიანობა; 

ლ) წევრად არჩევა ან დანიშვნა არაუფლებამოსილი ორგანოს მიერ ან ამ 

კანონით დადგენილი წესის დარღვევით. 



2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს თანამდებობიდან ათავისუფლებს 

შესაბამისად საქართველოს პარლამენტი ან საქართველოს მოსამართლეთა 

კონფერენცია. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ა“–„ზ“ ქვეპუნქტებში მითითებული 

რომელიმე გარემოების არსებობისას საქართველოს პარლამენტი ან საქართველოს 

მოსამართლეთა კონფერენცია ასეთი გარემოების არსებობის შესახებ ინფორმაციას 

იღებს ცნობად, გადაწყვეტილების მიღების გარეშე, ხოლო ამ მუხლის პირველი 

პუნქტის „თ“–„ლ“ ქვეპუნქტებში მითითებული რომელიმე გარემოების არსებობისას – 

კენჭს უყრის გადაწყვეტილებას იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის 

უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ. საქართველოს პარლამენტი აღნიშნულ 

გადაწყვეტილებას იღებს ფარული კენჭისყრით, სრული შემადგენლობის 

უმრავლესობით. 

3. გარდა ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საფუძვლებისა, 

მოსამართლის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების საფუძველია მოსამართლის თანამდებობიდან მისი ვადამდე 

გათავისუფლება (გადაყენება). 

 

მუხლი 8. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის სოციალური დაცვის 

გარანტიები (29.05.2013 N 1/91) 

1. საქართველოს პარლამეტის მიერ არჩეულ/საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 

დანიშნულ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს თავისი მოვალეობის 

შესრულებისათვის ეძლევა ანაზღაურება საქართველოს სააპელაციო სასამართლოს 

მოსამართლის თანამდებობრივი სარგოს ოდენობით. (27.12.2013 N 1/230) 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრ მოსამართლეს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს წევრის უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელებისათვის იუსტიციის 

უმაღლესმა საბჭომ შესაძლებელია დაუწესოს დანამატები.  

3. ამ მუხლით გათვალისწინებული ღონისძიებები ფინანსდება იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოსათვის გამოყოფილი საბიუჯეტო ასიგნებების ფარგლებში. 

 

თავი II 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილება 

 

მუხლი 9. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კომპეტენცია 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო:  

ა) თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს რაიონული 

(საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეებს, რაიონული 

(საქალაქო) სასამართლოს თავმჯდომარეს, სააპელაციო სასამართლოს 

თავმჯდომარესა და მის მოადგილეს, რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს 

კოლეგიის თავმჯდომარეს, სააპელაციო სასამართლოს პალატისა და საგამოძიებო 

კოლეგიის თავმჯდომარეს;  

ბ) ამტკიცებს: 

ბ.ა) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურას და მოსამსახურეთა 



საშტატო ნუსხას;  

ბ.ბ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელის და დამხმარე 

მოსამსახურის თანამდებობრივ სარგოებსა და თანამდებობათა დასახელებებს; 

ბ.გ) საერთო სასამართლოების (გარდა საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოსი) აპარატების სტრუქტურას და მოსამსახურეთა საშტატო რაოდენობას, 

აპარატების მოხელის და დამხმარე მოსამსახურის თანამდებობრივ სარგოებს და 

თანამდებობათა დასახელებებს; (3.07.2012 N 1/120) 

ბ.გ1) იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო 

სასამართლოებში სტაჟირების გავლის წესს; (3.07.2012 N 1/120) 

ბ.გ2) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს, რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო 

სასამართლოების აპარატების მოსამსახურეთა შეფასების წესს; (3.07.2012 N 1/120) 

ბ.დ) საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სტრუქტურასა და საქმიანობის 

წესს;  

ბ.ე) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესსა და 

საკვალიფიკაციო საგამოცდო პროგრამას;  

ბ.ვ) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შემადგენლობასა 

და დებულებას;  

ბ.ზ) მოსამართლის ფიცის ტექსტს; 

ბ.თ) სასამართლოს მანდატურის სამსახურებრივ ფორმას და სამკერდე ნიშანს;  

ბ.ი) მოსამართლის თანამდებობრივ განმასხვავებელ ნიშნებს და მოსამართლის 

ჩაცმულობის ფორმას; 

ბ.კ) მოსამართლის სამსახურებრივი მოწმობის ფორმას.  

გ) განსაზღვრავს:  

გ.ა) რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების სამოქმედო 

ტერიტორიას; 

გ.ბ) რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლეთა 

რაოდენობას; 

გ.გ) მაგისტრატი მოსამართლეების სამოქმედო ტერიტორიას და რაოდენობას; 

გ.დ) მაგისტრატი მოსამართლეების შემადგენლობას რაიონულ (საქალაქო) 

სასამართლოში; 

გ.ე) სასამართლო კოლეგიების შემადგენლობას;  

გ.ვ) სააპელაციო სასამართლოს პალატებსა და საგამოძიებო კოლეგიაში 

მოსამართლეთა რაოდენობას და შემადგენლობას; 

გ.ზ) რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეთა სპეციალიზაციას; 

გ.თ) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიის შემადგენლობას;  

დ) ქმნის: 

დ.ა) რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებს; 

დ.ბ) სპეციალიზებულ სასამართლო კოლეგიებს;  

დ.გ) მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისიას; 

ე) საქმეთა წარმოების განსაკუთრებული ინტენსიურობის მქონე რაიონულ 



(საქალაქო) სასამართლოში, სადაც ორზე მეტი მოსამართლეა, უფლებამოსილია 

განახორციელოს მოსამართლეთა უფრო ვიწრო სპეციალიზაცია; 

ვ) ადგენს სასამართლო კოლეგიებში მოსამართლეთა რაოდენობას; 

ზ) შეიმუშავებს და ამტკიცებს საერთო სასამართლოების ორგანიზაციული 

მუშაობის წესს;  

თ) განიხილავს სასამართლოს სტატისტიკის ანალიზის მასალებს; 

ი) კანონით გათვალისწინებული წესით, თავისი უფლებამოსილების 

ფარგლებში, საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ ახორციელებს 

დისციპლინურ სამართალწარმოებას; 

კ) ისმენს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარის ანგარიშს; 

ლ) იღებს გადაწყვეტილებას კანონით დადგენილი წესით მოსამართლეების 

წახალისების შესახებ;  

მ) შეიმუშავებს წინადადებებს სასამართლო რეფორმის საკითხებზე;  

ნ) თანხმობას აძლევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს საერთო 

სასამართლოების დეპარტამენტის თავმჯდომარისა და თავმჯდომარის 

მოადგილეების დანიშვნაზე; 

ო) რაიონულ (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლის 

თანამდებობაზე ვაკანსიის არსებობისას აცხადებს კონკურსს და განსაზღვრავს 

მოსამართლეობის კანდიდატების რეგისტრაციის ვადას; 

პ) განიხილავს რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების 

თავმჯდომარეთა მიერ წარმოდგენილ მასალებს სასამართლო პრაქტიკის, 

მოქალაქეთა განცხადებების, საჩივრებისა და წინადადებების განზოგადების შესახებ, 

იღებს შესაბამის გადაწყვეტილებებს უფლებამოსილების ფარგლებში; 

ჟ)   ამოღებულია (26.02.2010 N 1/19) 

რ) ატარებს იუსტიციის უმაღლეს სკოლაში იუსტიციის მსმენლად მისაღებ 

კონკურსს;  

ს) საქართველოს მთავრობას წარუდგენს სახელმწიფო ბიუჯეტში საერთო 

სასამართლოებისა და საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის დაფინანსების 

ნაწილის პროექტს;   

ს1) ადგენს საერთო სასამართლოს მოსამართლისა და იუსტიციის უმაღლეს 

საბჭოში საქართველოს პარლამენტის მიერ არჩეული წევრისათვის სამსახურებრივი 

მივლინების ხარჯების ანაზღაურების წესს; (29.05.2013 N 1/91) 

ტ) საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა კონფერენციას 

დასამტკიცებლად წარუდგენს საქართველოს მოსამართლეთა კონფერენციის ქარტიას 

და რეგლამენტს, აგრეთვე სამოსამართლო ეთიკის კოდექსს. 

უ) იღებს გადაწყვეტილებებს საერთო სასამართლოების სისტემის გამართულ 

ფუნქციონირებასა და ადმინისტრირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, 

აღნიშნული საფუძვლით საერთო სასამართლოების დეპარტამენტს აძლევს შესაბამის 

დავალებებს. (10.06/2008 N 1/117) 

 



მუხლი 10. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხვა 

 უფლებამოსილებანი 

1. კანონით გათვალისწინებულ უფლებამოსილებათა განსახორციელებლად 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო: 

ა) შეიმუშავებს სასამართლოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონპროექტებს;  

ბ) განიხილავს სასამართლოს საქმიანობასთან დაკავშირებულ კანონპროექტებს 

და შეიმუშავებს სათანადო დასკვნებს;  

გ) უფლებამოსილების ფარგლებში შეიმუშავებს წინადადებებს მოსამართლეთა 

კონფერენციის ან სახელმწიფო ორგანოების მიერ მის წინაშე დასმულ საკითხებზე; 

დ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციების ეფექტურად 

განსახორციელებლად ქმნის დროებით კომისიებს;  

ე) ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სამუშაო გეგმებს; 

ვ) შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს, რომელიც 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ფუნქციებთანაა დაკავშირებული;  

ზ) შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებსა და წინადადებებს, რომელიც 

საერთო სასამართლოების ორგანიზაციული მუშაობის წესთანაა დაკავშირებული; 

თ) ახორციელებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა 

უფლებამოსილებებს. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ საკითხებზე იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს შესაბამისი გადაწყვეტილებები.  

3. “საერთო სასამართლოებში საქმეთა განაწილებისა და უფლებამოსილების სხვა 

მოსამართლისათვის დაკისრების წესის შესახებ” საქართველოს კანონის    მე-13 

მუხლის საფუძველზე, მოსამართლის სხვა სასამართლოში მივლინების შემთხვევაში, 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება 

მოსამართლის თანაშემწისა და სხდომის მდივნის შესაბამის სასამართლოში 

მივლინების შესახებ. 

4. რაიონულ (საქალაქო) სასამართლოში თავმჯდომარის დანიშვნამდე, ხოლო იმ 

სასამართლოში, სადაც შექმნილია სასამართლო კოლეგიები, – სასამართლო 

კოლეგიის თავმჯდომარის დანიშვნამდე, აგრეთვე სააპელაციო სასამართლოს, 

სასამართლოს პალატის ან საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარის დანიშვნამდე, 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას სხვა მოსამართლისათვის 

თავმჯდომარის უფლებამოსილების დაკისრებისა და დაკისრებული 

უფლებამოსილების განხორციელებისაგან გათავისუფლების შესახებ. 

 

თავი III 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა  

და გადაწყვეტილების მიღება 

 

მუხლი 11. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის მოწვევა (29.05.2013 N 1/91) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს საჭიროებისამებრ, მაგრამ 

არანაკლებ 3 თვეში ერთხელ, იწვევს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ან მისი 



დავალებით – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარის მიერ თავისი მოვალეობის შესრულების შეუძლებლობისას ან სხვა 

შემთხვევაში, თუ არსებობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის მოწვევის 

კანონით დადგენილი აუცილებლობა, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომას იწვევს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა 

შეიძლება მოწვეულ იქნეს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა 1/3-ის 

მოთხოვნითაც.  

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს თავმჯდომარეობს უზენაესი 

სასამართლოს თავმჯდომარე, ხოლო ამ მუხლის პირველი პუნქტით 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. 

 

მუხლი 111. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის საჯაროობა  (17.02.2014 N 

1/22) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომა ღიაა, გარდა კანონით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა.  

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებულია უზრუნველყოს სხდომის 

აუდიო-, ვიდეოჩაწერა. იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ მოთხოვნისთანავე უნდა 

უზრუნველყოს საჯარო სხდომის აუდიო-, ვიდეოჩანაწერის დაინტერესებული 

პირისათვის ხელმისაწვდომობა.  

3. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებმა შესაძლებელია განახორციელონ 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის გახსნის ფოტოგადაღება და ვიდეო-, 

აუდიოჩაწერა. 

 

მუხლი 12. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ საკითხის გადაწყვეტის წესი 
(29.05.2013 N 1/91) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია განიხილოს საკითხი და 

მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ მის სხდომას ესწრება საბჭოს წევრთა ნახევარზე მეტი. 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ 

მას მხარს დაუჭერს მის სხდომაზე დამსწრე საბჭოს წევრთა უმრავლესობა, გარდა 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხმების 

თანაბრად გაყოფის შემთხვევაში გადაწყვეტილება მიღებულად არ ჩაითვლება. 

3. სადისციპლინო საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულად ითვლება, თუ მას 

ფარული კენჭისყრით მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული შემადგენლობის არანაკლებ 

2/3-ისა. 

4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პირს მოსამართლედ დანიშნავს, თუ მის 

კანდიდატურას ფარული კენჭისყრით მხარს დაუჭერს საბჭოს სრული 

შემადგენლობის არანაკლებ 2/3-ისა. 

 

მუხლი 13. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე საკითხთა განხილვის წესი 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს 

კამათში და გამოთქვას მოსაზრება დღის წესრიგის ყველა საკითხზე. 



2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ან საბჭოს წევრთა 

წინასწარი შეთანხმებით იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე დღის წესრიგის 

საკითხთან დაკავშირებით შეიძლება მოწვეულ იქნეს გარეშე პირი. 

3. პირადი განცხადების საფუძველზე მოსამართლის თანამდებობიდან 

გათავისუფლების (უფლებამოსილების შეწყვეტის), ასევე მოსამართლის 

უფლებამოსილების განსახორციელებლად სხვა სასამართლოში მოსამართლის 

მივლინების საკითხის გადაწყვეტისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ვალდებულია 

საბჭოს სხდომაზე მოიწვიოს შესაბამისი მოსამართლე, რომელიც უფლებამოსილია 

იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წარუდგინოს საკუთარი მოსაზრებები განსახილველ 

საკითხთან დაკავშირებით. (29.11.2014 N 1/207) 

  

მუხლი 14. კენჭისყრა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებებს იღებს კენჭისყრით. საკითხს 

კენჭისყრაზე აყენებს სხდომის თავმჯდომარე.  

2. კენჭისყრა ღიაა, გარდა მე-12 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტებით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილებით ფარული კენჭისყრა შეიძლება ჩატარდეს სხვა საკითხებზეც. 

ფარული კენჭისყრა ტარდება ბიულეტენების მეშვეობით. იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს წევრთა 2/3-ის თანხმობით, ფარული კენჭისყრა შეიძლება ჩატარდეს 

ელექტრონული სისტემის მეშვეობით. (17.02.2014 N 1/22) 

 

მუხლი 141. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომის მოწვევა  
(19.11.2014 N 1/102 ) 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში, 

მის კომპეტენციას მიკუთვნებულ საკითხთან დაკავშირებით ჩაატაროს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომა. გაფართოებული სხდომის მოწვევა 

დასაშვებია ნებისმიერ საკითხზე, რაც უკავშირდება ძირეული მიდგომების, 

პრინციპებისა თუ მეთოდოლოგიის შემუშავებას სასამართლო რეფორმის, 

მართლმსაჯულების შეუფერხებელი საქმიანობის, დამოუკიდებლობისა და 

ეფექტიანობის ამაღლების, სასამართლოს სტრატეგიული განვითარების გეგმის, 

სამოსამართლო დისციპლინისა და ეთიკის და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებზე, ასევე 

ამ სფეროებში გასატარებელ კონკრეტულ ღონისძიებებს. 

2. გაფართოებული სხდომის მოწვევის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.  

3. განსახილველი საკითხის შინაარსიდან გამომდინარე, საბჭოს გაფართოებულ 

სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად შეიძლება მოწვეულ იქნეს საერთო 

სასამართლოს ნებისმიერი მოსამართლე, ყოფილი მოსამართლე, მოსამართლეთა 

გაერთიანება, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელი, სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ან მისი 

სტრუქტურული ქვედანაყოფის ხელმძღვანელი, სხვა უწყების (საქართველოს 

პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა, საქართველოს პროკურატურა, საქართველოს 



ადვოკატთა ასოციაცია, სსიპ - იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, საერთო 

სასამართლოების მოსამართლეთა სადისციპლინო კოლეგია, საქართველოს უზენაესი 

სასამართლოს სადისციპლინო პალატა, საგანმანათლებლო დაწესებულება, 

საზოგადოებრივი ორგანიზაცია) თუ აკადემიური წრეების წარმომადგენელი და სხვა 

პირი (ამა თუ იმ დარგის ექსპერტი, სპეციალისტი და სხვა).  

4. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრს უფლება აქვს წამოაყენოს საბჭოს 

გაფართოებულ სხდომაში მონაწილეობის მისაღებად მოსაწვევ პირთა 

კანდიდატურები ან დაასახელოს უწყება, რომლის წარმომადგენლის მოწვევაც 

მიაჩნია მიზანშეწონილად.  

5. საერთო სასამართლოების ნებისმიერ მოსამართლეს ან მოსამართლეთა 

ჯგუფს, ასევე ნებისმიერ დაინტერესებულ უწყებას ან სხვა პირს, უფლება აქვს 

წერილობით მიმართოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ამა თუ იმ საკითხზე საბჭოს 

გაფართოებული სხდომის მოწვევის წინადადებით და დაასაბუთოს მისი 

მიზანშეწონილობა. მათ ასევე აქვთ უფლება, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მიმართონ 

საბჭოს გაფართოებულ სხდომაში მონაწილეობის მიღების თხოვნით. იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო სხდომაზე განიხილავს მოსამართლეების, სხვა უწყებების ან გარეშე 

პირების მიერ წარმოდგენილ წინადადებებს გაფართოებული სხდომის მოწვევისა თუ 

მასში მონაწილეობის თაობაზე. 

6. საბჭოს გაფართოებულ სხდომაზე მოსაწვევი პირებისა და უწყებების სიას 

ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. თუ რომელიმე უწყების წარმომადგენლის 

მოწვევის თაობაზე წინადადება დაყენებულია კანდიდატურის ვინაობის 

დასახელების გარეშე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭო მიმართავს (წერილობით ან 

ზეპირად) შესაბამის უწყებას თხოვნით, საბჭოს გაფართოებულ სხდომაში 

მონაწილეობის მისაღებად მოავლინოს თავისი წარმომადგენელი და ამასთან, 

განუმარტავს განსახილველი საკითხის შინაარსსა და მნიშვნელობას. 

 

მუხლი 142. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომის ჩატარება 

და გადაწყვეტილების მიღება (19.11.2014 N 1/102 ) 

1. ინფორმაცია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომის დღის 

წესრიგის შესახებ ქვეყნდება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ოფიციალურ 

ვებგვერდზე.   

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გაფართოებული სხდომა ტარდება საბჭოს 

სხდომების ჩატარებისათვის ამ რეგლამენტით დადგენილი წესით. ნებისმიერ 

მოწვეულ პირს უფლება აქვს გამოთქვას საკუთარი აზრი განსახილველ საკითხზე, 

წარმოადგინოს თავისი წერილობითი მოსაზრება ან სხვა დოკუმენტი (ანგარიში, 

პროექტი, მოხსენება, სტატისტიკური მასალა, კვლევა, უწყების ოფიციალური 

პოზიცია და სხვა) და მოითხოვოს მათი დართვა სხდომის ოქმზე.  

3. განსახილველ საკითხთან დაკავშირებით სხდომაზე დაყენებული 

წინადადებებისა თუ გამოთქმული მოსაზრებების სიმრავლის შემთხვევაში, ან 

როდესაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ამას საჭიროდ მიიჩნევს, ცალკეულ 



საკითხებთან დაკავშირებით დომინანტური პოზიციების გამოვლენის მიზნით 

სხდომის თავმჯდომარე უფლებამოსილია მოაწყოს სარეიტინგო გამოკითხვა, 

რომლის შედეგებიც აისახება ოქმში. სარეიტინგო გამოკითხვაში იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრი არ მონაწილეობს.  

4. გაფართოებულ სხდომაზე განხილულ საკითხთან დაკავშირებით 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

სხდომაზე. გაფართოებულ სხდომაზე გამოთქმული მოსაზრებები და სარეიტინგო 

გამოკითხვის შედეგები არ არის სავალდებულო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსათვის, 

თუმცა საბჭო უფლებამოსილია მათ საფუძველზე მიიღოს და დაასაბუთოს თავისი 

გადაწყვეტილება. 
 

თავი IV 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტები და მათი მომზადების, მიღების, აღრიცხვისა 

და სისტემატიზაციის ზოგადი წესები 

 

მუხლი 15. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტები 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტებია: 

ა) გადაწყვეტილება; 

ბ) წარდგინება; 

გ) წინადადება; 

დ) რეკომენდაცია; 

ე) კერძო სარეკომენდაციო ბარათი. 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო უფლებამოსილია თავის კომპეტენციას 

მიკუთვნებულ საკითხებზე მოამზადოს შესაბამისი სამართლებრივი აქტების 

პროექტები. 

3. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტებს შეიძლება დაერთოს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს ერთი ან რამდენიმე წევრის განსხვავებული აზრი. 

 

მუხლი 16. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტებზე ხელმოწერა 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას, გარდა ამ მუხლის მე-2 

პუნქტით დადგენილი შემთხვევებისა, წარდგინებას, წინადადებას, რეკომენდაციას 

და მოსამართლისადმი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კერძო სარეკომენდაციო 

ბარათს ხელს აწერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. 

 2. მოსამართლის თანამდებობაზე დანიშვნის და თანამდებობიდან 

განთავისუფლების, უფლებამოსილების სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების, 

სასამართლოს (სასამართლო კოლეგიის ან პალატის) თავმჯდომარის 

უფლებამოსილების, აგრეთვე სასამართლოს ლიკვიდაციის და მოსამართლის 

თანამდებობის შემცირების დროს მოსამართლის უფლებამოსილების დაკისრების ან 

დაკისრებული უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხებზე იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს გადაწყვეტილებებს ხელს აწერს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, 

ხოლო მისი არყოფნისას – იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. (26.02.2010 N 1/19) 



 

მუხლი 17. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილების რეკვიზიტები 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თითოეულ გადაწყვეტილებას უნდა ჰქონდეს 

შემდეგი რეკვიზიტები: 

ა) გადაწყვეტილების სათაური;  

ბ) გადაწყვეტილების მიღების თარიღი და ადგილი; 

გ) უფლებამოსილი თანამდებობის პირის გვარი, სახელი და ხელმოწერა;  

დ) სარეგისტრაციო ნომერი. 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებას თან უნდა დაერთოს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრთა შეთანხმების ფურცელი (ვიზირება). 

 

მუხლი 18. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტების დანიშნულებისამებრ 

გადაგზავნა 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტები, საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია 

გადაეგზავნოს შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებსა და იმ პირებს, ვისაც ეს 

დოკუმენტი პერსონალურად ეხება, ამასთან - გამოქვეყნებულ იქნეს “საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნეში”.    

 

მუხლი 19. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტების აღრიცხვა და 

სისტემატიზაცია 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აქტები საჭიროებენ სავალდებულო აღრიცხვას 

და სისტემატიზაციას, რომელსაც ახორციელებენ შესაბამისად საკადრო საკითხთა და 

საქმისწარმოების და სამოსამართლო ეთიკისა და დისციპლინური 

სამართალწარმოების დეპარტამენტები. 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებების აღრიცხვა და 

სისტემატიზაცია მოიცავს შემდეგი მონაცემების აღრიცხვას: 

ა) აქტის სათაური;  

ბ) აქტის მიღების თარიღი და ადგილი; 

გ) აქტისათვის მინიჭებული სარეგისტრაციო ნომერი; 

დ) აქტში ცვლილების ან დამატების შეტანის თარიღი. 

 

მუხლი 20. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის ოქმი 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის მიმდინარეობის შესახებ დგება ოქმი, 

რომელსაც ხელს აწერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი და ოქმის შემდგენი 

პირი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის არყოფნის შემთხვევაში იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს გადაწყვეტილებით ოქმს ხელს აწერს საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.    

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომის ოქმის შედგენაზე პასუხისმგებელია 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. ოქმის შედგენას იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მდივანი ავალებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის მოხელეს. 

3. ოქმში უნდა აისახოს, თუ ვის მიერ იქნა სხდომა მოწვეული, სხდომის 

მოწვევის თარიღი, დაწყების დრო და ხანგრძლივობა, სხდომის მონაწილეთა და 



თავმჯდომარის ვინაობა, საკითხის მომხსენებლისა და კამათში მონაწილეთა 

სიტყვების შინაარსი, გამოთქმული არგუმენტები, მიღებული გადაწყვეტილება და 

ისიც, თუ ვინ რას მისცა ხმა.  

 

თავი V 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის 

შესაქმნელად და კონკურსის მოსაწყობად 

 

მუხლი 21. საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისია 

1. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის შედეგების შეფასების მიზნით 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ქმნის საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიას. 

საკვალიფიკაციო საგამოცდო კომისია იქმნება გამოცდის ჩატარებამდე არა უადრეს 

ათი დღისა და მისი შემადგენლობა არ შეიძლება გამოცხადდეს გამოცდების 

შედეგების დამტკიცებამდე. 

2. საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარესა და კომისიის 

შემადგენლობას ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 

3. საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის წევრობის კანდიდატთა დასახელების 

უფლება აქვთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრი იმავდროულად არ შეიძლება იყოს საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის 

წევრი. 

4. თითოეულ დასახელებულ კანდიდატურას ცალკე ეყრება კენჭი. კენჭისყრამდე 

აუცილებელია კომისიის წევრობის კანდიდატის წერილობითი თანხმობა. 

5. თუ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე საკითხის განხილვის დროს 

ორმა ან მეტმა კანდიდატმა ხმების ერთნაირი რაოდენობა მიიღო, უპირატესობა 

მიენიჭება იმას, ვინც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს უფრო მეტი წევრის მიერ იყო 

დასახელებული, აქვს უფრო მაღალი სამეცნიერო ხარისხი, ანდა პრაქტიკული 

მუშაობის უფრო დიდი გამოცდილება. ამ გარემოებების გათვალისწინება 

შესაბამისად ასეთივე თანმიმდევრობით უნდა მოხდეს. 

6. საკვალიფიკაციო გამოცდის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით მიზნით 

იქმნება საკვალიფიკაციო გამოცდის საორგანიზაციო კომისია, რომელსაც 

ხელმძღვანელობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი. 

 

მუხლი 22. საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის მუშაობის, გამოცდების 

მოწყობის წესისა და საგამოცდო პროგრამების შემუშავება და დამტკიცება 

1. საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის საქმიანობის წესი განისაზღვრება 

საკვალიფიკაციო-საგამოცდო კომისიის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 

2. მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესსა და 

საკვალიფიკაციო პროგრამას ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 

 

მუხლი 23. მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის მოწყობის 



წესი 

მოსამართლეობის კანდიდატების შესარჩევი კონკურსის წესს განსაზღვრავს 

კონკურსის დებულება, რომელსაც ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო.  

 

თავი VI 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობა საქმის განხილვისა და სხვა 

თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განხორციელებისაგან მოსამართლის 

ჩამოცილებისა და დისციპლინური სამართალწარმოების განხორციელებისას 

 

მუხლი 24. საქმის განხილვისა და სხვა თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა 

განხორციელებისაგან მოსამართლის ჩამოცილება 

1. მოსამართლის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის ან 

თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ სადისციპლინო კოლეგიის 

გადაწყვეტილების მიღების მომენტიდან საკითხის საბოლოო გადაწყვეტამდე 

მოსამართლე ჩამოცილებული უნდა იქნეს საქმის განხილვისაგან და სხვა 

თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განხორციელებისაგან.  

2. მოსამართლის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის გამო 

მისი საქმის განხილვისა და სხვა თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა 

განხორციელებისაგან ჩამოცილების საფუძველია შესაბამისი ორგანოდან შემოსული 

შეტყობინება.  

3. რაიონული (საქალაქო) და სააპელაციო სასამართლოების მოსამართლის 

საქმეთა განხილვისაგან ჩამოცილების შესახებ გადაწყვეტილებას შესაბამისი 

წარდგინების საფუძველზე იღებს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 

თავმჯდომარე.  

4. ამ მუხლის მე-2 პუნქტში განსაზღვრულ მოსამართლეთა ჩამოცილება  საქმის 

განხილვისაგან ავტომატურად იწვევს მოსამართლეთა ჩამოცილებას სხვა 

თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განხორციელებისაგან.  

5. მოსამართლის საქმის განხილვისა და სხვა თანამდებობრივ 

უფლებამოსილებათა განხორციელებისაგან ჩამოცილების შემდეგ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო, თუ ეს აუცილებელია, იღებს ზომებს მოსამართლის მოვალეობის 

სხვა მოსამართლისათვის დაკისრების მიზნით. 

6. მოსამართლის მიმართ სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის ან 

გამამართლებელი განაჩენის გამოტანისას იუსტიციის უმაღლესი საბჭო შესაბამისი 

სასამართლოდან ან გამოძიების ორგანოდან იღებს სათანადო დოკუმენტაციას. 

ამასთან, საბჭო ამოწმებს, ხომ არ არსებობს საფუძველი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მხრიდან მოსამართლის მიმართ დისციპლინური დევნის აღძვრისათვის. 

7. იმის მიუხედავად, მოსამართლის მიმართ აღიძვრება თუ არა დისციპლინური 

დევნა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ან საამისოდ უფლებამოსილი სხვა 

თანამდებობის პირების მიერ, მოსამართლის გამართლების შემთხვევაში, იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას მოსამართლისათვის თანამდებობრივ 

უფლებამოსილებათა აღდგენის შესახებ. 



 

მუხლი 25. დისციპლინური სამართალწარმოება 

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა მიმართ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო დისციპლინურ სამართალწარმოებას ახორციელებს “საქართველოს 

საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობისა და 

დისციპლინური სამართალწარმოების შესახებ”¨ საქართველოს კანონით დადგენილი 

წესით. 

 

თავი VII 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი 

 

მუხლი 26. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის არჩევა და მისი 

უფლებამოსილება 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მოსამართლე წევრებისგან 4 წლის ვადით ირჩევს საქართველოს მოსამართლეთა 

კონფერენცია. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანს არ შეიძლება იმავდროულად 

ეკავოს სასამართლოს თავმჯდომარის, მისი პირველი მოადგილის ან მოადგილის, 

კოლეგიის ან პალატის თავმჯდომარის თანამდებობა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

მდივანი ამ მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულ უფლებამოსილებებს 

ახორციელებს სამოსამართლო უფლებამოსილებების განხორციელების 

პარალელურად, ანაზღაურების გარეშე. (29.05.2013 N 1/91) 

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი: 

ა) ახორციელებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მუშაობის ორგანიზაციულ - 

ტექნიკურ უზრუნველყოფას; 

ბ) ხელმძღვანელობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატს, თანამდებობაზე 

ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

აპარატის მოხელეებს, აპარატის სხვა მოსამსახურეებს;  

გ) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანხმობით თანამდებობაზე ნიშნავს და 

თანამდებობიდან ათავისუფლებს საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის 

თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებს; 

დ) ამზადებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომებს; 

ე) თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ხელს აწერს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

გადაწყვეტილებებს და სამსახურებრივ დოკუმენტებს; 

ვ) ამ რეგლამენტის მე-2 მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭოს წევრებს შორის ანაწილებს საკურატორო სფეროებს; 

ზ) ორგანიზაციას უწევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრებისათვის 

მოქალაქეთა საჩივრებისა და განცხადებების განაწილებას; 

თ) უზრუნველყოფს სხდომის მასალების იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 

წევრებისათვის დროულ მიწოდებას;  

ი) იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შენობაში ახორციელებს სრულ 

ადმინისტრაციულ ფუნქციებს; 



კ) ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შინაგანაწესს; 

ლ) ორგანიზაციას უწევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დოკუმენტაციის 

დანიშნულებისამებრ დაგზავნას; 

მ) ორგანიზაციას უწევს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების სამუშაო 

შეხვედრებს; 

ნ) წყვეტს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის თანამშრომელთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხს; 

ო) გამოსცემს ბრძანებას მოსამართლის შვებულების, ახალი კალენდარული 

წლის დაწყებამდე შვებულების მომდევნო სამუშაო წელს გადატანის, შესაბამისი 

სასამართლოს თავმჯდომარის დასაბუთებული მოხსენებითი ბარათის საფუძველზე 

მოსამართლის შვებულებიდან გამოძახების, მოსამართლის მივლინების, აგრეთვე 

შრომისუუნარობის ფურცელზე ყოფნისას მოსამართლის მიმართ სამსახურებრივი 

ურთიერთობის შეჩერების შესახებ; (20.09.2011 N 1/136) 

პ) ასრულებს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა უფლებამოსილებებს. 

3. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივნის არყოფნის შემთხვევაში, საბჭოს 

მდივნის მოვალეობას, მისივე დავალებით, ასრულებს ამ რეგლამენტის მე-2 მუხლის 

მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ერთ-ერთი წევრი.  

 

თავი VIII 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატი, საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 

 

მუხლი 27. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატი 

1. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციულ-ტექნიკური 

უზრუნველყოფის მიზნით იქმნება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატი. 

იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის სტრუქტურას და მოსამსახურეთა საშტატო 

ნუსხას, აგრეთვე აპარატის მოხელის და დამხმარე მოსამსახურის თანამდებობრივ 

სარგოებსა და თანამდებობათა დასახელებებს ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭო.  

2. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს აპარატის საქმიანობის წესი განისაზღვრება 

დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. 

   

მუხლი 28. საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი 

1. საერთო სასამართლოების მატერიალურ-ტექნიკურ უზრუნველყოფას 

ახორციელებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული საჯარო სამართლის 

იურიდიული პირი – საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი. (3.07.2012 N 1/120) 

2. დეპარტამენტის თავმჯდომარესა და მის მოადგილეებს 3 წლის ვადით  

თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს იუსტიციის უმაღლესი 

საბჭოს მდივანი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანხმობით. 

3. საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის სტრუქტურა და საქმიანობის წესი 

განისაზღვრება დეპარტამენტის დებულებით, რომელსაც ამტკიცებს იუსტიციის 

უმაღლესი საბჭო. 



 
 


