ანგარიში და რეკომენდაციები
უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა შერჩევისას
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის
როლსა და ჩართულობაზე

ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარის, დავით ასათიანის
მხარდაჭერით
ანგარიშზე მუშაობდნენ:
სსიპ "საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის"
აღმასრულებელი მდივანი - გიორგი ჭეხანი
საკომიტეტო საქმიანობის, კომუნიკაციისა და ანალიტიკურ
საკითხთა დეპარტამენტის უფროსი - თამთა დევდარიანი
სსიპ "საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის"
მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმების
კომიტეტის სამუშაო ჯგუფის წევრები:
ლოლა კურკუმული
ეკა ლომიძე
სოფიო სოხაძე
ხატია ყურუა
ანა ხუფენია
ეკატერინე გეწაძე
ნინო ანდრიაშვილი
შორენა კაპანაძე

ანგარიში და რეკომენდაციები უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა შერჩევისას საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის როლსა და ჩართულობაზე
შესავალი
ადვოკატებსა და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას (შემდგომში
- ასოციაცია) ფუნდამენტური როლი აქვთ ადამიანის უფლებათა და
ძირითად თავისუფლებათა დაცვის, ეფექტიანი და ხარისხიანი
მართლმსაჯულების განხორცილების პროცესში, რაც, თავის მხრივ,
წარმოადგენს სამართლებრივი სახელმწიფოს ერთ-ერთ აუცილებელ
კომპონენტს.
ასოციაციის მისიაა საქართველოში ხარისხიანი და სანდო
მართლმსაჯულების
სისტემის
დამკვიდრების
ხელშეწყობა,
იურიდიული პროფესიის დამოუკიდებლობისა და საადვოკატო
საქმიანობაში მაღალი პროფესიული სტანდარტების უზრუნველყოფის
გზით. ამ მიზნით, ასოციაციის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა
მართლმსაჯულების განხორციელებისა და კანონის უზენაესობის
განმტკიცების ხელშეწყობა.
აღნიშნულის
გათვალისწინებით,
ასოციაციაში
შექმნილია
„მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმის კომიტეტი“
(შემდგომში-კომიტეტი), რომლის მიზანია ადვოკატთა კორპუსის
ჩართულობის ხელშეწყობა დამოუკიდებელი და ხარისხიანი
მართლმსაჯულების მისაღწევად.
გამომდინარე იქიდან, რომ მოსამართლეთა, განსაკუთრებით კი
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა, დანიშვნის
პროცესს
ფუნდამენტური
მნიშვნელობა
აქვს
სასამართლო
ხელისუფლების
დამოუკიდებლობის
უზრუნველყოფისა
და
გაძლიერებისათვის, რაც, თავის მხრივ, წარმოადგენს ხარისხიანი და
სანდო მართლმსაჯულების სისტემის დამკვიდრების ერთ-ერთ
აუცილებელ წინაპირობას. ასოციაციამ, როგორც მართლმსაჯულების
სისტემის ერთ-ერთმა მონაწილემ, კომიტეტის წევრთაგან შექმნა
სამუშაო ჯგუფი, რომლის მიზანია რეკომენდაციების შემუშავება
მოსამართლეთა
შერჩევის
პროცესში
ასოციაციის
როლის
გაძლიერებაზე.

3

წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს კომიტეტის საქმიანობის
ანგარიშს, რომელშიც განხილული იქნება ოთხი ძირითადი თემა:
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის ზოგადი მიმოხილვა;
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის როლი
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში (არსებული პრაქტიკა
და რეგულაციები);
მოსამართლეთა
შერჩევის
პროცესში
ასოციაციის
მონაწილეობის გამოწვევები და დადებითი ასპექტები;
რეკომენდაციები მომავალში ჩასატარებელ მოსამართლეთა
შერჩევის პროცესში ასოციაციის როლის გაზრდის შესახებ.
თემა I. მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის ზოგადი მიმოხილვა
2018 წლის 16 დეკემბერს ძალაში შესული საკონსტიტუციო
ცვლილებებით, მნიშვნელოვნად შეიცვალა საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევისა და დანიშვნის წესი,
რომლის
თანახმადაც,
მოსამართლეობის
კანდიდატის
პარლამენტისთვის
წარდგენის
უფლებამოსილება
გადაეცა
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოს.
საქართველოს
ადვოკატთა ასოციაცია იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის
შემადგენლობაში შემავალი ის ინსტიტუცია, რომელმაც თავიდანვე
გამოთქვა უარყოფითი დამოკიდებულება უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა
ნომინირების
უფლებამოსილების
გადაცემაზე
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის, ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ
2017
წლის
ივნისში,
ოფიციალური
წერილით
მიმართა
საკონსტიტუციო კომისიასა და ვენეციის კომისიას.1
განხორცილებული
საკონსტიტუციო
რეფორმის
საფუძველზე,
ახლებურად განისაზღვრა უზენაესი სასამართლოს შემადგენლობაც
და
მოსამართლეთა
უფლებამოსილების
ვადაც.
კერძოდ,
მოსამართლეთა რაოდენობა გაიზარდა 16-დან არანაკლებ 28-მდე და
10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა შეიცვალა უვადო (საპენსიო
ასაკის მიღწევამდე) უფლებამოსილების ვადით.

1

მიმართვის ტექსტი იხილეთ: https://gba.ge/files/to_venice_comission.pdf
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2018 წლის 24 დეკემბერს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ, მიუხედავად
იმისა, რომ არ არსებობდა კანდიდატთა შერჩევის კრიტერიუმებისა
და პროცედურების განმსაზღვრელი კანონმდებლობა, პარლამენტს
დასანიშნად
წარუდგინა
10
მოსამართლეობის
კანდიდატი.
აღნიშნულმა გამოიწვია სამოქალაქო საზოგადოების, მმართველი
პარტიის შიგნით არსებული გარკვეული ჯგუფების, საპარლამენტო
ოპოზიციის, ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო
ორგანიზაციების უკმაყოფილება და უარყოფითი შეფასებები. ისინი,
ვინც აკრიტიკებდნენ კანდიდატების წარდგენის ამ პროცესს,
აცხადებდნენ, რომ შერჩეულ კანდიდატებს, რომელთაგან ყველა
მოქმედი მოსამართლე იყო, გამოტანილი ჰქონდათ პოლიტიკურად
მოტივირებული
სასამართლო
გადაწყვეტილებები.
ისინი
წარმოადგენდნენ გავლენიან ჯგუფს, რომელიც სასამართლო
ხელისუფლებას აკონტროლებდა, ან მჭიდროდ უკავშირდებოდნენ
მას.1
აღნიშნულთან დაკავშირებით, 2018 წლის 26 დეკემბერს ადვოკატთა
ასოციაციამ გაავრცელა განცხადება,2 ხოლო 2019 წლის 3
თებერვალს ასევე გაიმართა ასოციაციის რიგგარეშე საერთო კრება
და მართლმსაჯულების სისტემაში არსებული გამოწვევებისა და
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა განწესების პროცესთან
დაკავშირებული საკითხების თაობაზე მიღებული იქნა ადვოკატთა
რიგგარეშე საერთო კრების სპეციალური რეზოლუცია.3
განვითარებული მოვლენების შედეგად, ათივე წარდგენილმა
კანდიდატმა უარი განაცხადა მათი კანდიდატურების განხილვაზე და
პარლამენტმა გამოთქვა მზაობა საკანონმდებლო რეგულაციების
შემუშავებასთან დაკავშირებით, რისთვისაც შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი.
ხსენებული სამუშაო ჯგუფის მიერ მომზადებულ კანონპროექტზე
დაკავშირებით OSCE/ODIHR-ისა და ვენეციის კომისიის მიერ
მომზადდა დასკვნები, რომლებშიც გაიწერა რეკომენდაციები
კანონპროექტის დახვეწასა და მის საერთაშორისო სტანდარტებთან
შესაბამისობაში მოყვანაზე. ამასთან, აღსანიშნავია რომ OSCE/ODIHR-ის მიერ მომზადებულ დასკვნაში უარყოფითად შეფასდა ის
ფაქტი,
რომ
კანონპროექტი
მიღებული
იყო
ნაჩქარევად
(იგულისხმება, რომ კანონპროექტი განსახილველად წარედგინა
პარლამენტს 11 მარტს, ხოლო პირველი მოსმენით მიღებული იქნა
1
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა წარდგენისა და დანიშვნის
პირველი ეტაპის ანგარიში, ივნისი-სექტემბერი, 2019; OSCE/ODIHR-ის ანგარიში,
გვ.7-8.
2
განცხადების ტექსტი იხ. შემდეგ ბმულზე
3
რეზოლუციის ტექსტი იხ. შემდეგ ბმულზე
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20 მარტს, მეორე მოსმენა კი დანიშნა 15 აპრილს), დაინტერესებული
პირების
სათანადო
ჩართულობის
გარეშე,
სათანადო
კონსულტაციებისა და სრულყოფილი „რეგულირების გავლენის
შეფასების” (RIA) გარეშე.5
პარალელურ რეჟიმში
საზოგადოების წარმომადგენლები,
საქართველოს
ადვოკატთა
ასოციაცია,
არასამთავრობო
ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი და ოპოზიციური პარტიები
მართავდნენ
შეხვედრებს
ვენეციის
კომისიისა
და
სხვა
საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, სადაც
განიხილავდნენ იმ საფრთხეებსა და რისკებს, რომლებსაც შეიცავდა
წარმოდგენილი კანონპროექტი.
კრიტიკის
მთავარ
ობიექტს
წარმოადგენდა ის გარემოება, რომ წარმოდგენილი პროექტი არ
ითვალისწინებდა საკმარისად ღია, გამჭვირვალე და დამსახურებაზე
დაფუძნებულ შერჩევის სისტემას და არ შეესაბამებოდა
საერთაშორისო სტანდარტებისა და რეკომენდაციებს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ადვოკატთა ასოციაციამ შეისწავლა,
განიხილა და გაანალიზა ვენეციის კომისიის დასკვნა, სრულად
გაიზიარა მასში გაწერილი რეკომენდაციები და აღნიშნა, რომ
დასკვნა სრულ თანხვედრაში იყო იმ ძირითად თეზისებთან,
რომლებიც ადვოკატთა საერთო კრებამ რეზოლუციის სახით
შეიმუშავა. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ასოციაციამ
ოფიციალური განცხადება გააკეთა 2019 წლის 17 აპრილს.6
2019 წლის 1 მაისს მიღებული იქნა საქართველოს ორგანული კანონი
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე; ასევე ცვლილებები იქნა
შეტანილი საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტში, რომელთა
საფუძველზეც განისაზღვრა, უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა
შერჩევისა და დანიშვნის სრულიად ახალი პროცედურა.
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს პარლამენტმა ნაწილობრივ
გაითვალისწინა OSCE/ODIHR-ისა და ვენეციის კომისიის დასკვნებში
მითითებული რამდენიმე რეკომენდაცია. კერძოდ, ცვლილებები
შეიცავს ისეთ ნორმებს, რომლებიც მეტ-ნაკლებად უზრუნველყოფს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან
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პარაგრაფები 91-98.
6
განცხადების ტექსტი შეგიძლიათ იხ. შემდეგ ბმულზე

აცილებას. ასევე, არამოსამართლე კანდიდატები გათავისუფლდნენ
მოსამართლეთა საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩაბარებისაგან. თუმცა,
ძირითადი ხარვეზები, მიღებული კანონით, უცვლელი დარჩა. მათ
შორის აღსანიშნავია-იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში კანდიდატთა
შერჩევის პროცესის ფარული კენჭისყრის საფუძველზე ჩატარება,
საბჭოს წევრების მიერ კანდიდატთა კანონით დადგენილი
კრიტერიუმების
მიხედვით
შეფასების
გათვალისწინების
არასავალდებულოობა კანდიდატის პარლამენტისათვის წარდგენის
შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, მიღებული გადაწყვეტილების
დაუსაბუთებლობის შესაძლებლობა, რაც, თავის მხრივ, ზრდის რისკს,
რომ საბჭომ კანდიდატის წარდგენის შესახებ გადაწყვეტილება
დააფუძნოს გარე გავლენებს და არა ობიექტურ კრიტერიუმებს,
რომელთა საფუძველზეც უნდა მოხდეს თითოეული კანდიდატის
შეფასება. ამასთან, მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს ის
გარემოება,
რომ
კანდიდატებს
არ
აქვთ
შესაძლებლობა,
გაასაჩივრონ საბჭოს გადაწყვეტილება, რომელიც ფაქტობრივად
გულისხმობს
ამა
თუ
იმ
კანდიდატის
საქართველოს
პარლამენტისთვის არწარდგენას.
აღსანიშნავია, რომ ხსენებული კანონის მიღების დღეს ამერიკის
შეერთებული
შტატების
საელჩომ
შეაფასა
საქართველოს
პარლამენტის მიერ საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და მისიების
რეკომენდაციების გაუთვალისწინებლობა. ხსენებულ განცხადებაში
აღნიშნულია, რომ „ამ რეკომენდაციების მიზანი იყო საქართველოს
სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობისა და მართლმსაჯულების
ინსტიტუტების მიმართ საზოგადოების ნდობის გაძლიერება. ჩვენ
მოვუწოდებთ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რომ მოსამართლეთა
კანდიდატები შეარჩიოს საგულდაგულო განხილვის საფუძველზე და
ვურჩევთ პარლამენტს, რომ წარდგენილი კანდიდატები ყურადღებით
შეაფასოს“.7
2019 წლის სექტემბრში იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ საქართველოს
პარლამენტს წარუდგინა 20 კანდიდატი საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე უვადოდ ასარჩევად.
დადებითად უნდა შეფასდეს საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის გადაწყვეტილება, მოსამართლეთა შერჩევის
პროცესის
ღიად,
საზოგადოების
დაინტერესებული
პირების
მაქსიმალური
ჩართულობით
ჩატარების
თაობაზე,
რამაც
შესაძლებლობა მისცა საქართველოს მოსახლეობას, დაკვირვებოდა
პროცესს სრულად და ობიექტურად შეეფასებინა როგორც შერჩევის
პროცესი, ისე კანდიდატები.
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აღნიშნულის განხორცილებისა და წარდგენილი კანდიდატების
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის
დადგენის ხელშესაწყობად, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის მიერ შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც.
აკადემიური სფეროსა და არასამათავრობო ორგანიზაციების
წარმომადგენლებთან ერთად, პროცესის მეტი გამჭირვალობისთვის
შეყვანილ იქნა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, მისი
თავმჯდომარის წარმომადგენლობით.
აღნიშნულის მიუხედავად, როგორც შერჩევის პროცესი, ისე არჩეული
კანდიდატების ნაწილი, კვლავ კრიტიკის ობიექტი გახდა, როგორც
ადგილობრივი
არასამთავრობო
ორგანიზაციების,
ისე
საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამ მხრივ მნიშვნელოვანია
USAID-ის საქართველოს მისიის ხელმძღვანელის პიტერ უიბლერის
განცხადება, რომელიც გააკეთა 2020 წლის 14 თებერვალს,
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის 2019
წლის
ყოველწლიური
ანგარიშის
წარდგინებაზე
სიტყვით
გამოსვლისას. კერძოდ, მან საქართველოს პარლამენტს მოუწოდა,
„გადახედოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის არჩევის
საკანონმდებლო საკითხებს, რათა უზრუნველყოს შესარჩევი
პროცესის სრული შესაბამისობა გადაწყვეტილებასთან, რაც, თავის
მხრივ,
ხელს
შეუწყობს
ქართული
საზოგადოების
ნდობას
სასამართლოს გადაწყვეტილებებისადმი“.8
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის შესახებ
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციამ თავისი პოზიცია ჩამოაყალიბა
2019 წლის 11 დეკემბრის წერილში, სადაც მკაფიოდ გამოკვეთა
პროცესის დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ასოციაციამ
დადებითად შეაფასა კანდიდატთა ნომინირებისა და შერჩევის
პროცესის გამჭირვალობის
ხარისხი. უარყოფითად შეაფასა ის
ფაქტი,
რომ
საქართველოს
იუსტიციის
უმაღლეს
საბჭოში
კანდიდატების შერჩევისას, როგორც თავდაპირველი 50 კანდიდატის,
ასევე პარლამენტისათვის წარსადგენი 20 კანდიდატის შერჩევისას
სიაში ვერ მოხვდა არაერთი მაღალი კვალიფიკაციისა და რეპუტაციის
მქონე იურისტი.
ადვოკატთა ასოციაციამ ასევე აღნიშნა, რომ
„პრაქტიკაში
გამოვლინდა და გამოწვევად რჩება კანდიდატთა როგორც
კვალიფიკაციის, ისე კეთილსინდისიერებისა და სამოსამართლო
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თვისებების
შეფასების
ობიექტური,
ერთგვაროვანი
და
სისტემატიზებული
მეთოდოლოგიისა
და
კრიტერიუმების
არარსებობა”. ადვოკატთა ასოციაციამ მოუწოდა საქართველოს
პარლამენტს, „უდიდესი სიფრთხილით, წინდახედულობითა და
მაღალი პასუხიმგებლობით მიუდგეს თითოეული კანდიდატის
შეფასებასა და შერჩევას, როგორც მათთან გასაუბრებებისა და
მოსმენების
სიღრმისეული
ანალიზის,
ასევე
კანდიდატების
პროფესიული წარსულისა და მათი პიროვნული თვისებების
სრულყოფილი შესწავლის საფუძველზე. იურიდიული პროფესიის
მოლოდინია,
რომ
საქართველოს
პარლამენტი
უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლედ არ აირჩევს იმ კანდიდატებს,
რომლებიც
არ
გამოირჩევიან
მაღალი
კვალიფიკაციით,
პროფესიული რეპუტაციით, კეთილსინდისიერებითა და პიროვნული
სიმტკიცით“.
თემა II.
საქართველოს
მოსამართლეთა
შერჩევის
არსებული პრაქტიკა)

ადვოკატთა
პროცესში

ასოციაციის როლი
(რეგულაციები
და

სამწუხაროდ, მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მკაფიოდ
გაწერილ
ნორმებს
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში ადვოკატთა ასოციაციის
უფლებამოსილებების და როლის თაობაზე. ფაქტობრივად, მხოლოდ
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 46-ე მუხლისა და 205-ე
მუხლის მე-2 და 21-ე პუნქტებით გათვალისწინებულ ნორმათა
შინაარსი აძლევს ადვოკატთა ასოციაციას შესაძლებლობას,
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის
კეთილი ნების არსებობის შემთხვევაში, ჩაერთოს საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატთა
საქართველოს კონსტიტუციასთან ან/და სხვა კანონის მოთხოვნებთან
შესაბამისობის ხელშესაწყობად შექმნილ სამუშაო ჯგუფში. სწორედ
აღნიშნულის გათვალისწინებით იქნა ასოციაცია შეყვანილი ზემოთ
მითითებული სამუშაო ჯგუფის შემადგენლობაში.
ამასთან, როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციაში შექმნილია „მართლმსაჯულების და სასამართლო
რეფორმების კომიტეტი“, რომლის ერთ-ერთი ამოცანაა (კომიტეტის
დებულების 3.1.4 პუნქტი) „საქართველოს საერთო სასამართლოებში
მოსამართლეთა გამწესების თაობაზე ადვოკატთა ასოციაციის
მოსაზრებების/სარეკომენდაციო შეფასებების შემუშავება და
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წარდგენა შესაბამისი ინსტიტუციებისთვის“. თუმცა, სამწუხაროდ,
დღეის მდგომარეობით, არ არსებობს შეფასების მეთოდოლოგიისა
და პროცედურების განმსაზღვრელი დოკუმენტი, რომლის შექმნაც
ერთი მხრივ, მნიშვნელოვნად გაადვილებს და გამჭვირვალეს გახდის
კომიტეტის საქმიანობას ამ კუთხით და, მეორე მხრივ, გაზრდის
ასოციაციის
როლს
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში.
ქვემოთ წარმოგიდგენთ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მიერ
2019 წელს განხორციელებულ აქტივობებს საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევასთან დაკავშირებით:
2019 წლის 08 აპრილს კომიტეტის სხდომაზე ერთ-ერთ საკითხად
განხილული იქნა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის
აპარატის
მიერ
შემუშავებული
კანონპროექტი
„საერთო
სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში
ცვლილების შეტანის თაობაზე“, რა დროსაც კომიტეტის წევრთა
მიერ გამოიყო კანონპროექტით გათვალისწინებული ძირითადი
მნიშვნელოვანი
ასპექტები
და
განისაზღვრა
კომიტეტის
სამომავლო სამუშაო გეგმა.
კომიტეტის 2019 წლის 27 ივნისის სხდომაზე მიღებული იქნა
გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 2019 წლის 7
ივნისის გადაწყვეტილების საფუძველზე უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად დარეგისტრირებული
პირების შესახებ არსებული საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვისა
და შესწავლის თაობაზე.
2019 წლის 23 ივლისს, ადვოკატთა ასოციაციის ორგანიზებით,
USAID-ის აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის მიერ
პროექტის - “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში“
(PROLoG)-მხარდაჭერითა და თანამშრომლობით, გაიმართა
კონფერენცია „სანდო მართლმსაჯულება, დემოკრატია და
ეკონომიკური განვითარება: გამოწვევები და შესაძლებლობები".
კონფერენციაში მონაწილეობდნენ: საქართველოს ადვოკატთა
ასოციაციის თავმჯდომარე დავით ასათიანი, საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძე, ამერიკის
შეერთებული შტატების ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი
ელიზაბეთ რუდი, საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, საქართველოს პარლამენტის
წევრები, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე
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ნინო ბაქაქური, საქართველოს სახალხო დამცველი, საქართველოს
ბიზნეს
ომბუდსმენი,
საქართველოს
ბიზნესასოციაციის
აღმასრულებელი დირექტორი, საქართველოში ამერიკის სავაჭრო
პალატის
პრეზიდენტი,
მოსამართლეები
და
ადვოკატები.
კონფერენციის მონაწილეებმა იმსჯელეს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესის სწორად, გამჭვირვალედ,
ობიექტურად და სანდოდ წარმართვის მნიშვნელობაზე ქვეყნის
დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარებისთვის. დამსწრე
საზოგადოებას ასევე მიეცა საშუალება, წარმოეჩინა და განეხილა
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში ის
ძირითადი საკითხები, რომლებზეც ყურადღების გამახვილებას
ისურვებდა ადვოკატთა კორპუსი.
2019 წლის 13 სექტემბერს კომიტეტმა, 2019 წლის 27 ივნისის
სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოსგან გამოითხოვა სრული ინფორმაცია უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლის
თანამდებობაზე
ასარჩევად
საქართველოს პარლამენტისთვის წარსადგენ კანდიდატთა
შესახებ.
2019 წლის 17 სექტემბრის კომიტეტის სხდომაზე მიღებული იქნა
გადაწყვეტილება:
(ა) უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე
ასარჩევად საქართველოს პარლამენტისთვის წარდგენილი 20
კანდიდატის შესახებ ინფორმაციის დამუშავების შედეგად
შესაბამისი კითხვების მომზადების თაობაზე, ადვოკატთა
ასოციაციის
უფლებამოსილი
წარმომადგენლის
მიერ
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე
კანდიდატებისათვის დასასმელად;
(ბ) თითოეული
კანდიდატის
შესახებ შემაჯამებელი
სარეკომენდაციო
შეფასების
მომზადება,
მომავალში
საქართველოს
პარლამენტის
იურიდიულ
საკითხთა
კომიტეტისთვის წარსადგენად.
(გ) კომიტეტის წევრთა გადაწყვეტილებით, წევრებს შორის
განაწილდა პარლამენტისთვის წარდგენილი კანდიდატები და
განისაზღვრა ვადა შესაბამისი კანდიდატის შესახებ შეფასების
მოსამზადებლად, რაც მოიცავდა: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს
მიერ უკვე შერჩეული 20 კანდიდატის შესახებ ფონდი „ღია
საზოგადოება
საქართველოს“
მიერ
მომზადებული
„პორთფოლიოების“
გაცნობას,
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეთა კანდიდატებთან საქართველოს იუსტიციის
უმაღლესი საბჭოს სხდომაზე გასაუბრების აუდიო ოქმების
მოსმენას, კანდიდატთა მიერ წარდგენილი ავტობიოგრაფიების
გაცნობას. ამასთანავე, კომიტეტის წევრების მიერ შემუშავდა
რელევანტური კითხვები თითოეული კანდიდატისთვის.
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საქართველოს
პარლამენტში
წარდგენილი
კანდიდატების
მოსმენამდე, ადვოკატთა ასოციაციამ შესთავაზა ადვოკატთა
კორპუსს, ჩართულიყვნენ ამ პროცესში და წარმოედგინათ
თავიანთი
მოსაზრებები
ან/და
კითხვები
წარდგენილ
კანდიდატებთან დაკავშირებით. ამ მიზნით, ყველა ადვოკატს,
ასოციაციაში არსებული მათი საკონტაქტო მონაცემების მიხედვით,
გაეგზავნა შესაბამისი თხოვნა. ამ საკითხზე აქტიურად იმუშავა
ადვოკატთა კორპუსის ადმინისტრაციულმა რგოლმა. საბოლოოდ,
თითოეული კანდიდატისთვის შეირჩა კითხვების ის რაოდენობა,
რომელთა დასმასაც მოახერხებდა ადვოკატთა ასოციაციის
წარმომადგენელი საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე მისთვის განსაზღვრულ დროში.
კითხვები ძირითადად ეხებოდა მოსამართლეთა კვალიფიკაციას,
კანონიერებისა და სამართლიანობის პრინციპების მიმართ
კანდიდატის დამოკიდებულებას, სამოსამართლო უნარ-ჩვევების
ფლობას, კანდიდატის დამოკიდებულებას პროცესის მონაწილეთა,
მათ შორის, ადვოკატთა მიმართ.
საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის
სხდომაზე თითოეული კანდიდატის გასაუბრებას ესწრებოდა
ადვოკატთა ასოციაციის არაუმეტეს სამი წარმომადგენელი, რა
დროსაც ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენელმა თითოეულ
კანდიდატს დაუსვა ადვოკატთა კორპუსისათვის მნიშვნელოვანი
კითხვები.
კომიტეტის 2019 წლის 31 ოქტომბრის სხდომაზე მიღებული
გადაწყვეტილების
შესაბამისად,
კანდიდატთა
შეფასების
მომზადების
მიზნით,
შესწავლილი
იქნა
საქართველოს
პარლამენტის
იურდიულ
საკითხთა
კომიტეტის
სხდომაზე
კანდიდატთან გასაუბრების ვიდეოჩანაწერები (შემდგომში შესასწავლი მასალა), ასევე გაანალიზდა კანდიდატთა მიერ
მიღებული პრეცედენტული გადაწყვეტილებები.
ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარისთვის აღნიშნულ საკითხზე
მოსაზრებების/შეფასების წარდგენის მიზნით, მართლმსაჯულებისა
და სასამართლო რეფორმის კომიტეტმა შეისწავლა ამერიკის
ადვოკატთა
ასოციაციის
ფედერალური
მართლმსაჯულების
მუდმივმოქმედი
კომიტეტის
პრაქტიკა,
ვინაიდან
მსგავსი
გამოცდილება ამ დრომდე საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციას
არ გააჩნდა; ამასთან, მოქმედი კანონმდებლობით არ არის
პირდაპირ/კონკრეტულად განსაზღვრული პარლამენტის მიერ
კანდიდატის შეფასების კრიტერიუმები. აღსანიშნავია, რომ
ამერიკის
ადვოკატთა
ასოციაციის
ფედერალური
მართლმსაჯულების ინფორმაციის საფუძველზე, მუდმივმოქმედი
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კომიტეტი
1953
წლიდან
ახორციელებს
მოსამართლეების
კანდიდატთა
დამოუკიდებელ
და
ყოველმხრივ
შეფასებას
„სამართლიანობის“,
„პროფესიული
კომპეტენციისა“
და
„სამოსამართლო უნარ-ჩვევების“ კრიტერიუმებით, რის შემდეგაც
აძლევს შემდეგი სახის შეფასებებს „ძალიან კვალიფიციური“,
„კვალიფიციური“ და „არ არის კვალიფიციური“. გამომდინარე
იქიდან, რომ ზემოთ მითითებული კრიტერიუმები არ ეწინააღმდეგება
„საერთო სასამართლოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული
კანონით
დადგენილ
შეფასების
კრიტერიუმებს
და
მათ
მახასიათებლებს, კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, საქართველოს
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე ასარჩევად
წარდგენილი კანდიდატები შეეფასებინა ამერიკის ადვოკატთა
ასოციაციის
პრაქტიკით
დადგენილი
კრიტერიუმების
გათვალისწინებითა და შესაფასებელი მასალიდან მიღებული
ინფორმაციის საფუძველზე.
კომიტეტის წევრების მიერ გაწეული სამუშაოს შედეგად,
კანდიდატთა შესახებ საბოლოო ანალიზისა და შეჯამების
საფუძველზე, კომიტეტმა მიიღო დასკვნა, რომელიც წარმოადგენს
მოსამართლეთა კანდიდატების საბოლოო შეფასების ანალიზს.
აღნიშნული დოკუმენტი წარედგინა ადვოკატთა ასოციაციის
თავმჯდომარეს.
აღსანიშნავია,
რომ
დოკუმენტი
იყო
სარეკომენდაციო და მის მიზანს წარმოადგენდა ადვოკატთა
ასოციაციის თავმჯდომარის მიერ პარლამენტის იურიდიულ
საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარისათვის დასკვნისა და
კანდიდატთა შეფასებების გაცნობა, უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლის
თანამდებობაზე
ასარჩევად
კანდიდატების
კენჭისყრამდე.
თემა III.
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში ასოციაციის
მონაწილეობის გამოწვევები და დადებითი ასპექტები
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატების შეფასების პროცესში თავი იჩინა გარკვეულმა
პრობლემებმა, რაც გამოწვეული იყო როგორც ცალკეული
საკანონმდებლო ხარვეზებით, ასევე შესაბამისი გამოცდილებისა და
პრაქტიკის არქონით. ქვემოთ წარმოდგენილი იქნება ის ძირითადი
პრობლემატური საკითხები, რომლებზეც ყურადღების გამახვილება
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია.
საქართველოს
უზენაესი
სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატთა შერჩევა იმ სახით, როგორც წარიმართა 2019 წელს,
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ფაქტობრივად,
სიახლეს
წარმოადგენდა
ქართული
მართლმსაჯულების
ისტორიაში,
რის
გამოც,
ბუნებრივია,
მართლმსაჯულებისა და სასამართლო რეფორმების კომიტეტის
წევრებს პირველად მოუხდათ მუშაობა კანდიდატთა შეფასებაზე.
შესაბამისი გამოცდილების არქონა იყო კომიტეტის წევრების
ერთ-ერთი გამოწვევა.
არ არსებობდა წინასწარ კარგად დამუშავებული სქემა, რომლის
მიხედვითაც უნდა მომხდარიყო კანდიდატთა შეფასება, კერძოდ: არ
იყო ცნობილი, საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოდან
კანდიდატთა შესახებ გამოთხოვილი ინფორმაცია რამდენად
საკმარის
ბაზისს
წარმოადგენდა
შეფასებისა
და
კვლევის
საწარმოებლად; საბჭოს მიერ მოწოდებული მასალებიდან რომელი
იყო უფრო მნიშვნელოვანი შეფასების პროცესში; რას უნდა
დათმობოდა განსაკუთრებული ყურადღება და მოპოვებული
ინფორმაციის რა ნაწილი იყო შედარებით ნაკლებად ღირებული
კვალიფიციური დასკვნის შედგენისას.
შეფასების ერთიანი სტანდარტის არქონა: კომიტეტის წევრებს არ
ჰქონდათ ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა მომხდარიყო თითოეული
კანდიდატის
შეფასება,
საბოლოო
დასკვნის
გაკეთებამდე;
თითოეული კომპონენტი, რომლის შესწავლაც უხდებოდათ წევრებს
(მაგალითად: კანდიდატების პროფესიული ბიოგრაფია, მათ მიერ
მიღებული ცალკეული გადაწყვეტილებები, უშუალოდ იუსტიციის
უმაღლეს საბჭოში წარმართული გასაუბრებების შედეგად კითხვებზე
გაცემული პასუხები და გამოვლენილი პროფესიული კომპეტენცია),
როგორ უნდა ასახულიყო საბოლოო შეფასებაში/დასკვნაში ასევე,
როგორი უნდა ყოფილიყო თითოეული კანდიდატის საბოლოო
შეფასება, რადგან აქაც არ არსებობდა ერთიანი სტანდარტი.
გასაუბრების პროცესს, რომელიც წარიმართა საქართველოს
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, ასევე ჰქონდა გარკვეული ხარვეზები,
რაც, თავისთავად ცხადია, რომ პირდაპირ და უშუალო გავლენას
ახდენდა უკვე თავად კომიტეტის ფარგლებში ჩასატარებელ
შეფასების პროცესზე. მაგალითად, კანდიდატებთან გასაუბრების
დრო არ იყო მკაცრად განსაზღვრული, რის გამოც ყველა
კანდიდატთან გასაუბრება ჩატარდა სხვადასხვა ხანგრძლივობით;
ასევე, ხშირ შემთხვევაში, გასაუბრება საღამოს პერიოდშიც
გრძელდებოდა; არ არსებობდა კითხვების რაოდენობასა და
შინაარსთან დაკავშირებული ერთიანი სტანდარტი. გამომდინარე
აქედან, ლოგიკურია, რომ ცალკეულ შესაფასებელ კანდიდატთა მიერ
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უშუალოდ გასაუბრების პროცესში გაცემული პასუხები დასმულ
შეკითხვებზე
იყო
რაოდენობრივად
უფრო
მეტი
და
მრავალფეროვანი, სამართლის არა რომელიმე კონკრეტული
დარგიდან, არამედ სხვადასხვა დარგებიდან, ხოლო ცალკეული
კანდიდატების მისამართით დასმული შეკითხვები არ იყო
მრავალფეროვანი, რაც, ცხადია, არათანაბარ პირობებში აყენებდა
კანდიდატებს შეფასების პროცესში.
როგორც დასაწყისშივე აღინიშნა, შეფასების პროცესში სირთულეებს
ქმნიდა არა მხოლოდ შესაბამისი გამოცდილების არქონა, არამედ
ცალკეული საკანონმდებლო ხარვეზებიც, რაც, ასევე ლოგიკურად,
გავლენას ახდენდა შეფასების ხარისხზე.
უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის
პროცედურები არ იყო მკაფიოდ გაწერილი, რამაც გამოიწვია
საზოგადოების უნდობლობა შერჩევის პროცესისადმი. მაგალითად,
ბევრმა კვალიფიციურმა კანდიდატმა, ხანგრძლივი სამუშაო
გამოცდილებით, ვერ გადალახა შერჩევის საწყისი ეტაპი.
სამაგიეროდ, შემდგომ ეტაპზე გადავიდა ბევრი ისეთი კანდიდატი,
რომელთაც ნაკლები სამუშაო გამოცდილება თუ რეპუტაცია ჰქონდათ.
ვინაიდან კომიტეტის წევრებს არ ჰქონდათ ერთიანი სტანდარტი,
რომლის მიხედვითაც უნდა ეწარმოებინათ შეფასება, საბოლოოდ
მიღებული დასკვნები, როგორც სტილისტური, ასევე შინაარსობრივი
თვალსაზრისით, გარკვეულწილად განსხვავდებოდა ერთმანეთისა
გან. ამის გამო, წევრებს დამატებით მოუხდათ მუშაობა მიღებული
დასკვნების მაქსიმალურად დაახლოებაზე, რაც სათანადო ცოდნის,
გამოცდილებისა და რესურსის არქონის ფონზე, ვფიქრობთ, მაინც
იქნა მიღწეული.
საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის
განვლილ პროცესში დადებითად შეიძლება შეფასდეს ის გარემოება,
რომ საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის მართლმსაჯულებისა და
სასამართლო რეფორმის კომიტეტის მიერ შესწავლილი იქნა
ამერიკის ადვოკატთა ასოციაციის ფედერალური მართლმსაჯულების
მუდმივმოქმედი კომიტეტის საქმიანობა მოსამართლეთა შეფასების
პროცესში, კერძოდ კი გამოიკვლია საინფორმაციო დოკუმენტი
კომიტეტის საქმიანობის შესახებ (Backgrounder) და კომიტეტის მიერ
მომზადებული დასკვნები რამდენიმე კანდიდატთან დაკავშირებით.
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როგორც უკვე აღინიშნა, კომიტეტმა კანდიდატები შეაფასა
„პროფესიული კომპეტენციისა“ და „სამოსამართლო უნარ-ჩვევების“
კრიტერიუმებით, რა დროსაც იხელმძღვანელა ამერიკის ადვოკატთა
ასოციაციის ფედერალური მართლმსაჯულების მუდმივმოქმედი
კომიტეტის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების მახასიათებლებით
(კომპონენტებით).
აქვე მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, მოკლედ მივუთითოთ ამერიკის
ადვოკატთა
ასოციაციის
ფედერალური
მართლმსაჯულების
მუდმივმოქმედი კომიტეტის მიერ დადგენილი კრიტერიუმების
განმარტებები: „პროფესიული კომპეტენცია მოიცავს ისეთ თვისებებს,
როგორიც არის ინტელექტუალური შესაძლებლობები, განსჯის,
წერისა და ანალიტიკური უნარები, სამართლის ცოდნა და
პროფესიული გამოცდილების ფარგლები“.9
„უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატი უნდა
ფლობდეს
გამორჩეულად
მაღალი
ხარისხის
იურიდიულ
განათლებას, აკადემიურ ნიჭს, ანალიტიკურ და წერის უნარებს და,
საერთო ჯამში, იყოს საუკეთესო. მკაფიოდ და დამაჯერებლად წერის
უნარი, სამართლის ნორმათა ჰარმონიზაციის/შეფარდების უნარი და
ქვემდგომი ინსტანციის სასამართლოებისა და ადვოკატებისათვის
(იურისტებისთვის) არსებითი, მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო
მითითებებისა და განმარტებების მიცემა მომავალში განსახილველ
საქმეებთან დაკავშირებით, არის ის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი
უნარები, რომლებიც უნდა ჰქონდეს უზენაესი სასამართლოს
მოსამართლეობის
კანდიდატს.
განხილული
საკითხების
მნიშვნელობა, დიაპაზონი და კომპლექსურობა, ისევე, როგორც
უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებების საბოლოობა და მთელი
ქვეყნის მასშტაბით მოქმედება არის იმ ფაქტორთა შორის, რომლებიც
მოითხოვს გამორჩეულ შესაძლებლობებს.“10

9

American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary:
What it is and How it Works (“Backgrounder”) 11 (2017); მე-2 ნაწილის „ა“
პუნქტი.
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American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary:
What it is and How it Works (“Backgrounder”) 11 (2017); მე-3 ნაწილის „ა“
პუნქტი.
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„სამოსამართლო
ხასიათის/უნარ-ჩვევების
შეფასებისას
კომიტეტი მხედველობაში იღებს კანდიდატის შემწყნარებლობას,
სიმტკიცეს, ფართო თვალსაწიერს, თავაზიანობას, მოთმინებას,
ყოველგვარი
მიკერძოებისგან
თავისუფლებას
და,
კანონის
შესაბამისად, თანასწორი მართლმსაჯულების განხორციელების
ვალდებულებას“.11
თემა IV.
რეკომენდაციები მომავალში ჩასატარებელ
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში ასოციაციის როლის
გაზრდაზე
მითითებულ ნაკლოვანებათა აღმოსაფხვრელად, მიზანშეწონილად
მიგვაჩნია შემდეგი ღონისძიებების გატარება:
1. შესაბამისი საკანონმდებლო
რეგულაციების შემუშავება,
რომლებიც
ხელს
შეუწყობს
საქართველოს
ადვოკატთა
ასოციაციის
როლის
გაძლიერებასა
და
ფუნქციების
რეგლამენტაციას
საქართველოს
უზენაესი
სასამრთლოს
მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში;
2. ასოციაციის კომიტეტის წევრთათვის შესაბამისი სასწავლო
ღონისძიებების
ჩატარება
აუცილებელი
უნარ-ჩვევების
ჩამოყალიბება-განვითარების მიზნით;
3. ასოციაციის
მიერ
საერთაშორისო
პრაქტიკით
გათვალისწინებული ერთიანი რეგულაციის (მეთოდოლოგიის)
შემუშავება, რომლითაც დადგინდება კანდიდატთა შეფასების
პროცედურა და ერთიანი სტანდარტი;
4. ზოგადი რეკომენდაციების შემუშავება კანდიდატებისათვის
დასასმელი კითხვების შინაარსთან დაკავშირებით; ასევე,
შესაბამისი კითხვარების შემუშავება, რაც მნიშვნელოვნად
შეუწყობს ხელს სამუშაო ჯგუფის წევრებს შეფასების პროცესში;
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American Bar Association, Standing Committee on the Federal Judiciary:
What it is and How it Works (“Backgrounder”) 11 (2017); მე-2 ნაწილის „ა“
პუნქტი.
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5. ასოციაციაში
სამუშაო ჯგუფების შექმნა/კოორდინაცია
კომიტეტის
მიერ
დადგენილი
კრიტერიუმების
მიხედვით
კანდიდატთა მონაცემების შესწავლისა და გაანალიზებისთვის.
ამასთან, მნიშვნელოვანია ჯგუფის წევრებისთვის სწავლების
ჩატარება შეფასების მეთოდოლოგიურ კომპონენტებზე. ასევე
მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, სამუშაო ჯგუფი დაკომპლექტდეს
შესაბამისი
სფეროს
სპეციალისტებისგან:
(მაგალითად
ფსიქოლოგები, სამეცნიერო მუშაკები და სხვა).
6. შეფასების პროცედურაში მნიშვნელოვანია, გაიწეროს:
შეფასების პროცესში ჩართული ჯგუფის შერჩევის წესი (ვინ
ჩაერთვება, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს და როგორ
ხდება შერჩევა);
შეფასების პროცესის დაგეგმვის მეთოდოლოგიური კომპონენტი
(როგორ ხდება დაგეგმვა, რა პერიოდით ადრე და სხვა);
შეფასების ბაზისთვის ინფორმაციის მოპოვების მეთოდოლოგიის
დადგენა (როგორ ხდება ინფორმაციის გამოთხოვა ოფიციალური
ორგანოდან და ინფორმაციის მოპოვება დამოუკიდებელი ღია
წყაროდან);
ინდივიდუალური და შემაჯამებელი შეფასების სისტემის დადგენა
(რა სისტემით ჩაატარებს ჯგუფის წევრი ინდივიდუალურ
შეფასებას და როგორ შეჯამდება ეს ინდივიდუალური
შეფასებები);
კომიტეტის წევრთა მიერ თითოეული კანდიდატის შეფასების
შესახებ
გადაწყვეტილების
მიღებისას
ძირითადი
სახელმძღვანელო
პრინციპები
(დამოუკიდებლობა,
მიუკერძოებლობა და სხვა);
საბოლოო
შეფასების
შესახებ
საზოგადოებისა
და
დაინტერსებული პირების ინფორმირების წესი (ვის მიეწოდება
შეფასების შესახებ ინფორმაცია, რა დოზით მიეწოდება ეს
ინფორმაცია, რა ფორმით ხდება მისი გავრცელება და სხვა).
კანდიდატთა
შეფასების
ერთიანი
სტანდარტი-შეფასების
კრიტერიუმები და თითოეული კრიტერიუმის მახასიათებელი
კომპონენტები.
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