
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად საქართველოს 
პარლამენტისათვის წარსადგენი კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის მოძიებისას გამოსაყენებელი 

სპეციალური კითხვარის ფორმა 

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ესაჭიროება თქვენი პასუხები საქართველოს უზენაესი 
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად წარსადგენი კანდიდატის შესაფასებლად. გთხოვთ, 
შეავსოთ წინამდებარე კითხვარი და დაუბრუნოთ იგი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს.  

შენიშვნა: ტექსტი უნდა შეივსოს ქართული ანბანით, 11-იანი  შრიფტით 
 

 

რესპოდენტის სახელი, გვარი:       

  

დაწესებულება:       

  

კანდიდატის სახელი, გვარი:  

      

 

 

 

 

  

   აღნიშნულ კანდიდატთან ბოლო პერიოდში არ მქონია ურთიერთობის რაიმე   გამოცდილება 
და  არ მაქვს კომენტარის გაკეთების სურვილი.  
 

 

 

 

საიდან და რამდენი ხანია იცნობთ   კანდიდატს?  

          

 
 
 

მის პირად თვისებებს:  არ იცნობთ     იცნობთ საშუალოდ       იცნობთ კარგად          

 
 
 

მის პროფესიულ კვალიფიკაციას:  არ იცნობთ   იცნობთ საშუალოდ   იცნობთ კარგად          

 



 
 
 

ის არის თქვენი: 

(შესაძლებელია ორი ან მეტი გრაფის აღნიშვნა) 

 ყოფილი ან ამჟამინდელი თანამშრომელი   

 

 კოლეგა                     ყოფილი სტუდენტი   

      

 

 სხვა                    

(დააკონკრეტეთ) 

 

გთხოვთ,  კანდიდატი შეაფასოთ შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით:   

კეთილსინდისიერება  

1. პატიოსნება, კეთილსინდისიერება, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობის შესაბამისი 
შეგნება, გამჭვირვალობა, კორექტულობა და სიზუსტე სამსახურებრივი ან სხვა მოვალეობების, 
ფინანსური ან სხვა ვალდებულებების შესრულებისას, სიმართლისმოყვარეობა: 

 
 არ აკმაყოფილებს    აკმაყოფილებს    სრულად აკმაყოფილებს    მიჭირს შეფასება  

 
2. პრინციპულობა, გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღების უნარი და ზეგავლენის მიმართ 

მედეგობა, პიროვნული სიმტკიცე, შეუვალობა, ასევე პოლიტიკური ან სხვა ნიშნით 
მიუკერძოებლობა, სამართლიანობა: 

 არ აკმაყოფილებს       აკმაყოფილებს     სრულად აკმაყოფილებს    მიჭირს შეფასება  

 

3. თავდაჭერილობა, საკუთარი ემოციების მართვის უნარი, სასამართლოში წარმართული 
დავები, რომლებშიც იგი მონაწილეობდა, როგორც მხარე, მის წინააღმდეგ 
სისხლისსამართლებრივი ბრალდების არსებობა, სამოსამართლო ეთიკის დაცვა, 
მოსამართლის მაღალი წოდების შესაბამისი ქცევა და იმიჯი, ქცევა მის მიმართ 
დისციპლინური სამართალწარმოების მიმდინარეობისას: 

 არ აკმაყოფილებს     აკმაყოფილებს    სრულად აკმაყოფილებს   მიჭირს შეფასება  

 

 



4. საქმიანი და მორალური რეპუტაცია და ავტორიტეტი იურიდიულ წრეებსა და საზოგადოებაში, 
იურიდიულ წრეებთან ურთიერთობის ხასიათი და ხარისხი: 

 არ აკმაყოფილებს     აკმაყოფილებს     სრულად აკმაყოფილებს   მიჭირს შეფასება  

 

 

კომპეტენტურობა 

1. მატერიალური და საპროცესო კანონმდებლობების, ადამიანის უფლებების სამართლის (მათ 
შორის, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის) ცოდნის 
დონე: 

 ცუდი     მინიმალური    საშუალო     კარგი      ძალიან კარგი    მიჭირს შეფასება  

 

 

2. ანალიტიკური აზროვნების უნარი და პროფესიული გამოცდილება, გადაწყვეტილებების 
დასაბუთებულობა და დამაჯერებლობა: 
 

 ცუდი    მინიმალური   საშუალო   კარგი    ძალიან კარგი   მიჭირს შეფასება  

 

3. აზრის ნათლად და გასაგებად გადმოცემის, ლოგიკური მსჯელობისა და ანალიზის უნარი,   
გამართულად მეტყველების უნარი, სხვისი აზრის მოთმინებით მოსმენის უნარი, ღიაობა, 
განსხვავებული აზრის მოსმენის შესაძლებლობა:  

 ცუდი   მინიმალური   საშუალო   კარგი    ძალიან კარგი    მიჭირს შეფასება 

4. პუნქტუალობა, შრომისმოყვარეობა, დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, სტრესულ 
სიტუაციაში მუშაობის უნარი, მიზანდასახულობა, მენეჯერული უნარ-ჩვევები: 

 ცუდი   მინიმალური   საშუალო   კარგი    ძალიან კარგი    მიჭირს შეფასება  

5. სიახლეების მიმართ ღიაობა, თვითგანვითარების უნარი, საოფისე კულტურა, ახალი ცოდნისა 
და უნარების შეძენის ინტერესი, პროფესიული წვრთნის პროგრამებში მონაწილეობა, შეძენილი 
ცოდნისა და უნარების პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენება: 

 ცუდი   მინიმალური   საშუალო    კარგი   ძალიან კარგი    მიჭირს შეფასება  



6. ინიციატივის გამოჩენის უნარი, იდეებისა და წინადადებების წამოყენება, სამეცნიერო და სხვა 
პუბლიკაციები, იურიდიული პროფესიისა და საზოგადოების წინაშე დამსახურება: 

 ცუდი    მინიმალური    საშუალო  კარგი   ძალიან კარგი    მიჭირს შეფასება  

 

 

თარიღი: 

  

ხელმოწერა: 

 

 


