
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად 
საქართველოს პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შერჩევის პროცედურაში 

მონაწილეობისათვის წარსადგენი განცხადების ფორმა 
 

 

პერსონალური მონაცემები 
 

სახელი:       

  

გვარი:       

  

სახელის/გვარის შეცვლის 
შემთხვევაში 

 

მიუთითეთ ძველი 
სახელი/გვარი 

 

სახელი, გვარი:       

  

სქესი:  მამრობითი                        მდედრობითი 

მონიშნეთ  

 

 

დაბადების თარიღი, ადგილი:      /      /                   
    

ოჯახური სტატუსი:  დასაქორწინებელი     განქორწინებული  

 

 დაქორწინებული       ქვრივი      სხვა 

 
 

 

საქართველოს  მოქალაქის 

 

პირადი ნომერი: 

 

      

პირადობის მოწმობა/ გაცემის თარიღი:       

ID ბარათი: მოქმედების ვადა:       



 დოკუმენტ. ნომერი:       

 გამცემი ორგანო:       

რეგისტრაციის  ქალაქი/მუნიციპ.:       

მისამართი: სოფელი/დაბა: 

ქუჩა/მკრ.რაიონი: 

კორპუსი/ბინა: 

      

      

      

საცხოვრებელი 

მისამართი: 

ქალაქი/მუნიციპ.: 

სოფელი/დაბა: 

      

      

 ქუჩა/მკრ.რაიონი:       

 კორპუსი/ბინა:       
 

ტელეფონი: ბინა:       

 მობილური:       
 

ელექტრონული        

მისამართი: 

ინფორმაცია განათლების შესახებ 
 

საშუალო განათლება: საჯარო/კერძო სკოლა:       

 სწავლ. დაწყება:       

 სწავლ. დამთავრება:       
 

უმაღლესი განათლება: 

ბაკალ
ავრ

იატ
ი 

სასწ. დაწესებულება:       

 ფაკულტეტი:       

 სწავლ. დაწყება:       

 სწავლ. დამთავრება:       

 აკადემიური ხარისხი:       



  კვალიფ. დამადასტ.   

 დოკუმენტის სახე: 

გაცემის თარიღი/ნომერი: 

      

       

 

 

მაგისტ
რ

ატ
უ

რ
ა 

სასწ. დაწესებულება:       

 ფაკულტეტი:       

 სწავლ. დაწყება:       

 სწავლ. დამთავრება:       

 აკადემიური ხარისხი:       

 კვალიფ. დამადასტ.   

 დოკუმენტის სახე:       

 გაცემის თარიღი/ნომერი:       

 

 
დ

ო
ქტ

ო
რ

ანტ
უ

რ
ა 

სასწ. დაწესებულება:       

 ფაკულტეტი:       

 სწავლ. დაწყება:       

 სწავლ. დამთავრება:       

 აკადემიური ხარისხი:       

 დისერტაციის თემა:       

 

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება 
 

 

შენიშვნა: მიუთითეთ სამუშაო გამოცდილება კვალიფიკაციის მინიჭების შემდგომ  
 



მუშაობის 
წლები 

თანამდებობა ორგანიზაცია 

 

უშუალო ხელმძღვ. 
სახელი/გვარი,  

ტელ., ელ. ფოსტა 

გათავისუფ
ლების 
საფუძველი 

საქმიანობ
ის 
შინაარსი 

                                    

 
 
 

 
 

დამატებითი განათლება და პროფესიული წვრთნა 
 

შენიშვნა: მიუთითეთ ინფორმაცია გავლილი სტაჟირების, ტრენინგების, სემინარების, სასწავლო კურსების, საკვალიფიკაციო 
გამოცდის, საერთაშორისო კონფერენციების და ა.შ. შესახებ 
 
 

 

თემა თარიღი ადგილი ორგანიზაციის 
დასახელება 

დაფინანსების 

წყარო 

                              

 
 

 

ინფორმაცია მიღწევების შესახებ 
 

ეწევით თუ არა პედაგოგიურ საქმიანობას ან ხართ 
თუ არა რაიმე სამართლებრივი სალექციო კურსის 
ავტორი? 

 დიახ              არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ კურსის დასახელება, უმაღლესი სასწავლებელი, კურსის ხანგრძლივობა) 

      

 

 

ხართ ან ყოფილხართ თუ არა სამართლებრივი 
ჟურნალის სარედაქციო ჯგუფის წევრი ან გაქვთ თუ 
არა გამოქვეყნებული სამართლებრივი სტატიები? 

 დიახ              არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ჟურნალი (რეფერირებადი/არარეფერირებადი), სახელწოდება, გამოცემა, თარიღი) 

      

 

 

ხართ თუ არა სამართლებრივი მონოგრაფიის/ 
წიგნის ავტორი ან თანაავტორი? 

 დიახ              არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ სახელწოდება, გამომცემელი, გამოცემის წელი, თანაავტორი) 



      

 

 

 

ხართ თუ არა რაიმე სტიპენდიის, ჯილდოს ან 
საპატიო წოდების მფლობელი? 

 დიახ              არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ სახე/მინიჭების თარიღი) 

      

 

 

 
ენების ცოდნა 
 
 

 

მიუთითეთ ენა 

კითხვა  მინიმალური    საშუალო    კარგი    ძალიან კარგი   

საუბარი  მინიმალური    საშუალო    კარგი    ძალიან კარგი   

წერა  მინიმალური    საშუალო    კარგი    ძალიან კარგი   

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა 

 
 

მიუთითეთ 
კომპ. პროგრამა 

 მინიმალური    საშუალო    კარგი   

 
 
პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წევრობა 
 
 

ხართ ან ყოფილხართ თუ არა რომელიმე 
პოლიტიკური პარტიის წევრი: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ) 
 

 

პოლიტიკური პარტია:       

წევრობის პერიოდი:       

თანამდებობა:       

 



 

ხართ თუ არა რომელიმე  

საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წევრი: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ) 
 
ორგანიზაცია:       

წევრობის პერიოდი:       

თანამდებობა:       

 
 

ინფორმაცია ოჯახის წევრების შესახებ 
შენიშვნა: მიუთითეთ ინფორმაცია მშობლების, მეუღლის, შვილების, და-ძმის, მეუღლის მშობლებისა და მეუღლის და-ძმის შესახებ. 
აღნიშნული ინფორმაცია მიუთითეთ იმ შემთხვევაშიც, თუ ეს პირები თქვენთან ერთად არ ცხოვრობენ. 
ასევე, მიუთითეთ ინფორმაცია იმ პირების შესახებ, რომლებიც არ არიან თქვენთან ნათესაურ კავშირში, მაგრამ მუდმივად 
ცხოვრობენ თქვენთან ერთად.  

 
 

ნათესაური 
კავშირი 

სახელი, გვარი დაბად. თარიღი, 

ადგილი 

სამუშაო ადგილი, 
თანამდებობა 

საცხ. მისამართი ტელეფონი, 

ელ. ფოსტა 

                                    

 

ინფორმაცია ოჯახის წევრების სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის შესახებ 
 

სახელი, გვარი განაჩენის 
თარიღი 

გამომტანი 
სასამართლო 

სსკ-ის მუხლი, სასჯელის 
სახე და ზომა 

ნასამ. მოხსნის ან 
გაქარწყლების თარიღი 

                              

 
 

სამართალწარმოება თქვენს მიმართ 

 

ხართ თუ არა ნასამართლევი? 

 

 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ განაჩენის თარიღი,  
გამომტანი სასამართლო, სსკ-ის მუხლი, ბრალდების არსი, სასჯელის სახე და ზომა 
ნასამართლობის მოხსნის ან გაქარწყლების თარიღი) 
 



      
 

 

გაქვთ თუ არა ნასამართლობა გაქარწყლებული ან 
მოხსნილი: 

 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ განაჩენის თარიღი,  
გამომტანი სასამართლო, სსკ-ის მუხლი, ბრალდების არსი, სასჯელის სახე და ზომა 
ნასამართლობის მოხსნის ან გაქარწყლების თარიღი) 
 

      
 

ყოფილხართ თუ არა  მოსარჩელე, მოპასუხე ან 
მესამე პირი სასამართლო დავაში: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ სამართალწარმოებაში თქვენი სტატუსი, 
 გადაწყვეტილების თარიღი, გამომტანი სასამართლო, დავის არსი და შედეგი) 
 

      

 
 

 

დაგკისრებიათ თუ არა საურავი სესხის 
გადაუხდელობის გამო: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ ბანკის დასახელება,  
საურავის ოდებობა) 
 
 

      

 

 

 

გქონიათ თუ არა პრობლემები გადასახადის 
გადაუხდელობის, დაგვიანებით გადახდის ან 
წარმოქმნილი საურავის გამო: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ მიზეზი, ჯარიმის/ საურავის ოდენობა) 
 

      

 

 

ყოფილხართ თუ არა სახდელდადებული 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისათვის: 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ) 
 

      

 



 

გქონიათ თუ არა დაკისრებული დისციპლინური 
სახდელი: 

 

 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ თარიღი, საფუძველი, 
დაკისრებული სახდელი) 
 

      
 

 

არის თუ არა დისციპლინური სახდელი 
გაქარწყლებული? 

 

 დიახ             არა 

 

თვითშეფასება 

 
რას მიიჩნევთ თქვენს ყველაზე დიდ მიღწევად კარიერაში? 
      
 

ჩამოაყალიბეთ თქვენი ხედვა ზოგიერთ მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით:  
 მოსამართლეობის კანდიდატთა შესარჩევი კრიტერიუმებიდან მიუთითეთ სულ მცირე 

სამი კრიტერიუმი რომელშიც წარმატებულად გრძნობთ თავს. 
 რატომ არის მოსამართლედ მუშაობა თქვენთვის მნიშვნელოვანი და რა წარმოდგენა გაქვთ 

ზოგადად მოსამართლის სტატუსზე.  
 თქვენი დანიშვნის შემთხვევაში რა სარგებლის მოტანა შეგიძლიათ სასამართლო 

სისტემისთვის და რატომ თვლით, რომ თქვენი კანდიდატურა შეესაბამება დადგენილ 
სტანდარტებს. 

 
      

 
 

 
არსებობს თუ არა პირად ცხოვრებასთან ან პროფესიულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული რაიმე სხვა გარემოება ან 
ინფორმაცია, რომელიც მიგაჩნიათ რომ მხედველობაში უნდა 
იქნეს მიღებული იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ? 

 დიახ             არა 

(დადებით შემთხვევაში დააკონკრეტეთ) 
 
      

 



 
 

რეკომენდატორები 

 

შენიშვნა: მიუთითეთ რეკომენდატორები (არანაკლებ 3), რომლებთანაც შესაძლებელი იქნება დაზუსტდეს თქვენი კვალიფიკაციისა 
და სხვა უნარების შესახებ ზოგიერთი ინფორმაცია. გთხოვთ, რეკომენდატორებად ნუ მიუთითებთ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 
წევრებს.  

 
სახელი, გვარი:       

სამსახ. ან პირადი დამოკიდებულება:       

ტელეფონი:       

ელ. ფოსტა:       

 
 
 
თანდართული დოკუმენტების ნუსხა 
განცხადებასთან ერთად უნდა იქნეს წარმოდგენილი შემდეგი დოკუმენტები: 
ა) ავტობიოგრაფია; 
ბ) დიპლომის ასლი თანდართული ნიშნების ფურცლით; 
გ) სამედიცინო დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ (ფორმა №100); 
დ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა; 
ე) ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან/ნამსახურობის ნუსხა; 
ვ) სამართლებრივი დოკუმენტები (სამეცნიერო და სხვა სახის პუბლიკაციები, სამართლებრივი 
დასკვნა/მოსაზრება, სასამართლო გადაწყვეტილება და ა.შ.) კომპეტენტურობის კრიტერიუმის 
ცალკეული მახასიათებლების, მათ შორის, წერის უნარის შესაფასებლად; 
ზ) სერტიფიკატები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); 
თ) კანდიდატის სანოტარო ფორმით დამოწმებული თანხმობა ინფორმაციის 
მოძიებაზე/გადამოწმებაზე და საქართველოს პარლამენტისათვის გადაცემაზე/გასაჯაროებაზე 
შემდეგი სახით: 
 კვალიფიკაცია, კომპეტენცია, პირადი და პროფესიული კეთილსინდისიერება 
 ვაღიარებ და ვადასტურებ, რომ საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს (შემდგომში 
- საბჭო) წარმომადგენელებს უფლება აქვთ გადაამოწმონ კანდიდატის თაობაზე ჩემი 
განცხადებით წარდგენილი ინფორმაციისა და სხვა დოკუმენტაციის სიზუსტე და სისრულე. 
 ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ საბჭოს გააჩნია ჩემი კეთილსინდისიერებისა და 
პროფესიული კვალიფიკაციის სრულყოფილი გამოკვლევის ვალდებულება ჩემი პირადი და 
პროფესიული ღირსების პატივისცემის დაცვით. ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ ასეთი 
გამოკვლევის განხორციელებისას, საბჭოს წარმომადგენლები შეიძლება დაუკავშირდნენ და 
გაესაუბრონ სხვადასხვა პირებს, მათ შორის, ყოფილ და ამჟამინდელ კოლეგებსა და 
თანამშრომლებს, დამქირავებლებს, ყოფილ და ამჟამინდელ სამუშაო ხელმძღვანელებს, საბანკო 
დაწესებულებებს, სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს, სახელისუფლო დაწესებულებებისა და 



დისციპლინური ორგანოების აპარატის მოხელეებს, სამართლის პედაგოგებსა და სხვა პირებს, 
რომლებიც სხვადასხვა დროს მუშაობდნენ ამა თუ იმ ინსტიტუტებში, დაწესებულებებსა და 
ორგანიზაციებში, რომლებიც მოხსენიებული მაქვს წინამდებარე განცხადებაში, ასევე 
გამოითხოვონ ჩემი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია იმ სამეწარმეო 
სუბიექტისგან, რომელიც საქმიანობს საკრედიტო ინფორმაციის სფეროში.  
 ვეთანხმები და ვადასტურებ, რომ საბჭოს წარმომადგენლებს შეუძლიათ ინფორმაციის 
მოძიებისას  ნებისმიერ პირთან დაკავშირება ან/და ინფორმაციის გამოთხოვა.  
 მე სახელდებით ვაძლევ საბჭოს და მისი სახელით მოქმედ კომპეტენტურ პირებს 
ნებართვას, დაუკავშირდნენ და ინტერვიუ ჩამოართვან ყველა იმ პირს, რომლებიც საბჭოს 
შესაბამისად მიაჩნია ჩემი კვალიფიკაციის, კომპეტენციისა და პატიოსნების გამოსაკვლევად. მე 
სპეციალურად ვრთავ ნებას ყველა პირს, გულწრფელად უპასუხოს ყველა დასმულ შეკითხვას და 
უზრუნველყოს ყველა მოთხოვნილი ინფორმაცია იმის მიუხედავად, არის თუ არა ეს ინფორმაცია 
პერსონალური ან კონფიდენციალური.   
 კონფიდენციალურობა 
 ვეთანხმები და ვადასტურებ ჩემი განაცხადის მხარდასაჭერად წარდგენილი 
ინფორმაციისა და დოკუმენტების, ისევე როგორც საბჭოს მიერ გამოკვლევის შედეგად 
მოძიებული ინფორმაციის, ასევე სხვა პირებისა თუ დაწესებულებების მიერ საბჭოსათვის 
გადაცემული ინფორმაციის საქართველოს პარლამენტისათვის გადაცემას/გასაჯაროებას.  
   
 
 

შევსების ადგილი, თარიღი: 

  

ხელმოწერა: 

 


