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დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქართულმა საჯარო სამსახურმა ბევრი რეფორმა 
განიცადა. ცვლილებების ბოლო ტალღა ამჟამადაც მიმდინარეობს - 2015 წლის 11 
ნოემბერს მიღებულ იქნა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ სრულიად ახალი კანონი, 
რომლის ძირითადი დებულებები 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში.  

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ ანგარიშში წარმოდგენილია საჯარო 
სამსახურთან დაკავშირებულ ორი თემის ანალიზი, შეფასებები და რეკომენდაციები, 
რომლებიც, შესაბამისად, ორ ბლოკად არის დაყოფილი. პირველი თემა შეეხება 
საკადრო პოლიტიკას, მეორე კი საჯარო მოსამსახურეთა ქონებრივი მდგომარეობის 
შესახებ დეკლარაციებს. 

I ბლოკი:  საკადრო პოლიტიკა  

 „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალი კანონის მიღება საკადრო პოლიტიკის 

რეგულირების კუთხით მთლიანობაში დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოვალეობის შემსრულებლის მანკიერი 

ინსტიტუტის გარდაქმნა, მოხელის ყოველწლიური შეფასების და 

სერთიფიცირების სისტემების დანერგვა;  

 დადებით მხარეებთან ერთად, ახალი რეგულაციები გარკვეულ პრობლემასაც 

წარმოშობს. კერძოდ, აღსანიშნავია გამოსაცდელი ვადის ზედა ზღვრის დღეს 

მოქმედი 6-დან 12 თვემდე გაზრდა. 12 თვიანი გამოსაცდელი ვადა კვალიფიციურ 

კადრს შეუმცირებს მოტივაციას დაიწყოს მუშაობა საჯარო სამსახურში და 

უფლებამოსილების პოლიტიკური მიზნებით გამოყენების რისკს ზრდის ზემდგომი 

თანამდებობის პირების მხრიდან; 

 რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკის პრაქტიკაში განხორციელებას, გასული 

წლების განმავლობაში ბევრი ორგანიზაციისა და დაინტერესებული მხარის მიერ 

სერიოზული პრობლემები იქნა დაფიქსირებული, რომელთა აღმოსაფხვრელად 

მხოლოდ, „საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალი კანონის ამოქმედება არ იქნება 

საკმარისი;  

 გასული რამდენიმე წლის მანძილზე განსაკუთრებით ხარვეზიანი იყო 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების ფუნქციონირება, რომელთაც კანონით 

საკმაოდ დიდი დისკრეცია აქვთ მინიჭებული, რაც ხშირ შემთხვევაში ბოროტად 

იქნა გამოყენებული. პრობლემები იყო კონკურსისა და ატესტაციის პროცესის 

გამჭვირვალობისა და გარე დაკვირვების უზრუნველყოფის კუთხითაც. 

ადგილობრივმა თვითმმართველობის ბევრმა ორგანომ უფლება არ მისცა ან 

მნიშვნელოვნად შეუზღუდა პროცესზე დაკვირვების შესაძლებლობა 

დაინტერესებულ მხარეებს. სერიოზული ხარვეზები დაფიქსირდა კომისიების 

გადაწყვეტილებების მიღების მხრივაც; 

 პრობლემების არსებობას ადასტურებს, ასევე, ის ფაქტი, რომ მხოლოდ 2015 წლის 

განმავლობაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ იურიდიული 

წარმომადგენლობით 30 კონკურსანტის და ატესტაციის მონაწილის საქმე იქნა 

სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში წარმოებაში მიღებული, საიდანაც 16 
საქმე მოგებულ იქნა, დანარჩენი 14 კი მიმდინარეა.   

კანონმდებლობისა და მისი იმპლემენტაციის კუთხით დარჩენილი პრობლემების 

შესამსუბუქებლად შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება მიგვაჩნია 
მიზანშეწონილად:  

● გამოსაცდელი ვადის ზედა ზღვარი 12 თვიდან კვლავ 6 თვემდე უნდა შემცირდეს; 
● კონკურსის პროცესის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად „საჯარო 

სამსახურში კონკურსის ჩატარების შესახებ” მთავრობის დადგენილებაში მკაფიო 



 

4 

ჩანაწერი უნდა გაკეთება, რომელიც საკონკურსო კომისიებში საჯაროობის მაღალ 
სტანდარტებს უზრუნველყოფს; 

● საჯარო სამსახურში ნეპოტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით უფრო ქმედითი 
ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, კერძოდ, საჭიროა ნეპოტიზმის საკითხის 
კანონმდებლობაში ნათლად გამოკვეთა და კრიმინალიზება.  

 

II ბლოკი: საჯარო მოსამსახურეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის 
გამჭვირვალობა  

ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების ელექტრონული სისტემა ბევრ 

ქვეყანას არ გააჩნია, შესაბამისად, ამ ინსტიტუტის მხოლოდ არსებობის ფაქტიც კი 

მნიშვნელოვანი მიღწევაა. წლების განმავლობაში ამ ინსტიტუტის ყველაზე არსებითი 

ხარვეზი დეკლარაციების სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგის სისტემის არარსებობა 

იყო. ახალი რეგულაციებით, 2017 წლიდან აღნიშნული ფუნქცია საჯარო სამსახურის 
ბიუროს გაუჩნდება, რაც დადებითაв უნდა შეფასდეს.  

მიუხედავად ამისა, კვლავ რჩება ზოგიერთი საკითხი, რაც ჩვენი აზრით, უკეთ უნდა 

დარეგულირდეს, რათა ამ ინსტრუმენტს ქვეყნის ანტიკორუფციული პოლიტიკაში უფრო 

მეტი დატვირთვა ჰქონდეს. უფრო კონკრეტულად შემდეგი რეკომენდაციების 
გათვალისწინება მიგვაჩნია მიზანშეწონილად: 

● მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების ვადის კორექტირება - კანონის თანახმად, 
შემოთავაზებული ცვლილება (და შესაბამისად მონიტორინგის სისტემაც) 
ამოქმედდება 2017 წლის 1 იანვრიდან. ეს გადაწყვეტილება მთლიანობაში 
გამართლებულია, რადგანაც ცხადია, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს საკმაოდ 
დიდი დრო დასჭირდება მონიტორინგის სისტემის მოსამზადებლად. ამავე დროს, 
სასურველია, რომ ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმების მხრივ დღეს 
არსებული სრული ვაკუუმი 2017 წლამდე არ შენარჩუნდეს. ამდენად სასურველია, 
განხილულ იქნეს კომპრომისული ვარიანტი. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ 
უფრო ადრე (თუნდაც 2016 წლის 1 იანვრიდან) ამოქმედდეს საჯარო სამსახურის 
ბიუროს მიერ დასაბუთებული წერილობითი განცხადების საფუძველზე 
თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების მექანიზმი, ხოლო 
თავად ბიუროს მიერ დეკლარაციების პროაქტიულად მონიტორინგი 2017 წლიდან 
დაიწყოს; 

● ქონებრივი დეკლარაციის წარმდგენ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალის 
გაფართოება და მასში ადგილობრივი საკრებულოს წევრებისა და მინისტრისა და 
სახელმწიფო მინისტრის მრჩევლების ჩართვა - საკრებულოს წევრები წონად 
გადაწყვეტილებებს იღებენ და მნიშვნელოვან ძალაუფლებას ფლობენ 
მუნიციპალიტეტებში. მაგრამ, სხვა თანამდებობის პირებისაგან განსხვავებით, 
ისინი სახელმწიფოსაგან ანაზღაურებას არ იღებენ  და ამიტომ მათზე უნდა 
ვრცელდებოდეს დეკლარაციის გამარტივებული ფორმით წარდგენის 
ვალდებულება - ინტერესების დაფიქსირება - რომლის მიზანიც მხოლოდ 
ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტის გამოვლენაა. საკრებულოს წევრების 
იძულებამ, რეგულარულად წარადგინონ  ქონებრივი დეკლარაციების უფრო 
სრულყოფილი ფორმები, ზოგიერთ მათგანს  პოლიტიკაში ჩართვა საერთოდ 
შეიძლება გადააფიქრებინოს;  

● თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალის გაფართოება მასში იმ 
პირების ჩართვით, რომლებზეც  უნდა გავრცელდეს ქონების გასაჯაროების 
ნორმები - თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალი, რომლებზეც 
დღეის მდგომარეობით ვრცელდება ქონებრივ დეკლარაციის მოთხოვნები, ძალზე 
შეზღუდულია. საქართველოში გავრცელებულ დიდი ოჯახების ტრადიციას თუ 
გავითვალისწინებით, თანამდებობის პირის გადაწყვეტილებებზე ძლიერი 
გავლენა შეიძლება მოახდინოს ნათესავმა და ოჯახის წევრმა, რომელიც 
აუცილებელი სულაც არ არის, მასთან ცხოვრობდეს. თანამდებობის პირის 
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ქონებრივ დეკლარაციაში მისი მშობლების, და-ძმისა და ფინანსურად 
დამოუკიდებელი შვილების ინტერესის ჩანაწერის (მათთან ასოცირებული 
კომპანიებისა და ორგანიზაციების დასახელება) დამატება საჯარო სექტორში 
ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმისა და კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული კიდევ 
ერთი ძლიერი მექანიზმი იქნება; 
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დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ქართულმა საჯარო სამსახურმა1 ბევრი რეფორმა 
განიცადა. ცვლილებების ბოლო ტალღა ამჟამადაც მიმდინარეობს - 2015 წლის 11 
ნოემბერს მიღებულ იქნა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ სრულიად ახალი კანონი, 
რომლის დებულების აბსოლუტური უმრავლესობა 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა ძალაში.  

ბოლო წლების განმავლობაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ 
აქტიურად იყო ჩართული საჯარო სამსახურში მიმდინარე პროცესების მონიტორინგსა 
და ანალიზში. ამ ხნის განმავლობაში ორგანიზაციამ არა ერთი ანგარიში და 
პუბლიკაცია მიუძღვნა საჯარო სამსახურისთვის მნიშვნელოვან საკითხებს. გარდა ამისა, 
„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ“ იურიდიული დახმარება აღმოუჩინა 
ასამდე საჯარო მოხელეს მათი შრომითი უფლებების დაცვისას, რის შედეგადაც, ბევრი 
ადამიანი სამსახურში იქნა აღდგენილი ან სხვაგვარად მოხდა მათი ზიანის 
კომპენსირება. 

ზოგადად, საჯარო სამსახური საკმაოდ კომპლექსური თემაა და ძალიან ბევრ ასპექტს 
მოიცავს. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ წინამდებარე ანგარიშში 
წარმოგიდგენთ საჯარო სამსახურთან დაკავშირებულ ორი თემის ანალიზს, შეფასებებსა 
და რეკომენდაციებს, რომლებიც, შესაბამისად, ორ ბლოკად არის დაყოფილი: 

I ბლოკი:  საკადრო პოლიტიკა;  

II ბლოკი: საჯარო მოსამსახურეთა ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ 
ინფორმაციის გამჭვირვალობა.   

ანგარიშის თითოეული ბლოკის შეფასება, თავის მხრივ,  დაყოფილია ორ ფაზად: 

 საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩო; 

 კანონმდებლობისა და პოლიტიკის იმპლემენტაცია.   

რაც შეეხება მეთოდოლოგიას, საკანონმდებლო და პოლიტიკური ჩარჩოს თითოეულ 
განხილულ საკითხზე შედარებულია „საჯარო სამსახურის“ შესახებ კანონის ძველ და 
ახალ ვერსიებში არსებული რეგულაციები, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები.  
ხოლო რეგულაციების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის შესახებ გაკეთებული ანალიზი 
ეყრდნობა „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოსა“ და სხვა ორგანიზაციების 
საჯარო სამსახურში მიმდინარე პროცესების შესწავლის შედეგებს, ორგანიზაციის მიერ 
საჯარო მოსამსახურეთათვის გაწეული იურიდიული დახმარების გამოცდილებას და 
სხვადასხვა სტატისტიკურ ინფორმაციას.  

                                                                 
1 საჯარო სამსახური არის საქმიანობა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში - საჯარო ხელისუფლების ორგანოებში. 



 

 
 

7 

 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ მოქმედი კანონი საქართველოს პარლამენტმა 1997 წლის 

ოქტომბერში მიიღო, რის შემდეგაც მასში ასზე მეტი ცვლილება შევიდა. 

განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები ძირითადად არასისტემური იყო, 

შესაბამისად, ეს კანონი ვერ უზრუნველყოფს ძლიერი და პარტიული ზეგავლენისაგან 

თავისუფალი საჯარო სამსახურის ღერძის არსებობისთვის აუცილებელ სამართლებრივ 

მოწესრიგებას, რაც თავისთავად საჯარო სამსახურის რეფორმის საჭიროებას 
განაპირობებს.  

ამგვარი რეფორმის აქტუალობა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის 

წესრიგმაც2 გაამყარა, რომელიც საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წლის 

ივნისში ხელმოწერილი ასოცირების შესახებ შეთანხმებაზე დაყრდნობით ჩამოყალიბდა 

და 2014-2016 წლებში სხვადასხვა უწყებების მიერ ევროკავშირთან პოლიტიკური 

ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მიზნის მისაღწევად გასატარებელი 
ღონისძიებების დროში გაწერილ გეგმას წარმოადგენს.  

ასოცირების დღის წესრიგი, სხვა რეფორმებთან ერთად საჯარო სამსახურის რეფორმის 

კონცეფციის, საჯარო სამსახურის მარეგულირებელი ახალი კანონისა და ანაზღაურების 
/ შეფასების გამჭვირვალე სისტემის შექმნას ითვალისწინებს.3   

საჯარო სამსახურის რეფორმის კონცეფცია მთავრობის 2014 წლის 19 ნოემბრის N627 

დადგენილებით დამტკიცდა. კონცეფციის იმპლემენტაციის ხელშეწყობის მიზნით, 2015 

წლის 12 თებერვალის მთავრობის N198 განკარგულებით დამტკიცდა საჯარო 

სამართლის იურიდიული პირის (შემდგომში სსიპ) საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ 2015 

წელს განსახორციელებელ ღონისძიებათა სამოქმედო გეგმა, ხოლო 2015 წლის 11 

ნოემბერს მიღებულ იქნა „საჯარო სამსახურის“ შესახებ ახალი კანონი, რომელიც 
ძალაში სრულად 2017 წლის 1 იანვრიდან შევა. 

ანგარიშის ეს ქვეთავი აანალიზებს საჯარო სამსახურის მარეგულირებელი 

კანონმდებლობის იმ ნაწილებს, რომლებიც სახელმწიფო უწყებებში საკადრო 

პოლიტიკას განსასაზღვრად არსებითი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენი მოსაზრებები ეხება 

როგორც „საჯარო სამსახურის შესახებ“ მოქმედ, ისე ახალ კანონს, რომელიც 2017 

წლიდან ამოქმედდება. ძირითადი აქცენტი გაკეთებულია ახალ და ამჟამად მოქმედი 

რეგულაციების შედარებაზე. ზოგიერთ იმ საკითხზე, რომელსაც არსებითად მივიჩნევთ, 
ასევე, წარმოდგენილია, ჩვენი ორგანიზაციის შეფასება. 

 

მოქმედი რეგულაცია 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ დღეს მოქმედი კანონის მე-5-8 მუხლების შესაბამისად, 
სახელმწიფო სამსახურში მომუშავე პირები იყოფიან შემდეგი კატეგორიის მუშაკებად:  

● სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირი  - თანამდებობა, რომელიც 
პოლიტიკურია და არჩევის / დანიშვნის წესი განისაზღვრება საქართველოს 

                                                                 
2 საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი: 

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf  
3 იქვე  

http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/georgia/documents/eap_aa/associationagenda_2014_ka.pdf
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კონსტიტუციით, აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების 
კონსტიტუციებით;  

● მოხელე - პირი, რომელიც ინიშნება ან აირჩევა სახაზინო დაწესებულების 
(სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის) საშტატო თანამდებობაზე;  

● დამხმარე მოსამსახურე  - ტექნიკური მუშაკი, რომელიც შრომითი 
ხელშეკრულებით მიიღება დაწესებულების შტატით გათვალისწინებულ დამხმარე 
მოსამსახურის თანამდებობაზე;  

● შტატგარეშე მოსამსახურე  - პირი, რომელიც დანიშვნით ან შრომითი 
ხელშეკრულებით გარკვეული ვადით მიიღება სამსახურში არამუდმივ ამოცანათა 
შესასრულებლად. 

ახალი რეგულაცია 

რაც შეეხება ახალ კანონს, ის ერთმანეთისაგან მიჯნავს ა) სახელმწიფო სამსახურს და ბ) 
საჯარო სამსახურს. მე-3 მუხლის მიხედვით:  

○ სახელმწიფო სამსახური არის საქმიანობა დაკავშირებული საკანონმდებლო, 
აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლების, ასევე, სახელმწიფო 
ზედამხედველობისა და კონტროლის განხორციელებასთან, როდესაც არჩევითი / 
დანიშვნითი თანამდებობის პირის სამართლებრივი სტატუსი და 
უფლებამოსილება განისაზღვრება შესაბამისი საკანონმდებლო აქტით. 
შესაბამისად, პოლიტიკური თანამდებობის პირები, მაგ.: მინისტრი ითვლება 
სახელმწიფო მოსამსახურედ და მისი უფლება-მოვალეობები განისაზღვრება 
შესაბამისი კანონმდებლობით და არა „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით. 

○ საჯარო სამსახური არის საქმიანობა დაკავშირებული საჯარო სამართლებრივი 
უფლებამოსილების (მმართველობითი ფუნქციის) განხორციელებასთან. საჯარო 
სამსახურად ითვლება ასევე, საქმიანობა ისეთი ორგანოების აპარატებში, 
რომლებიც საკანონმდებლო, აღმასრულებელ და სასამართლო ხელისუფლებას 
ან ზედამხედველობისა და კონტროლს ახორციელებენ. ახალი კანონი საჯარო 
სამსახურად მიიჩნევს ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობის 
დაწესებულებების იმ ორგანოებში და იმ სსიპ-ების საქმიანობას, რომლებიც 
დაკავშირებულია მმართველობითი ფუნქციის განხორციელებასთან  (გარდა 
კულტურულ, საგანმანათლებლო-სამეცნიერო, რელიგიურ და წევრობაზე 
დაფუძნებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა). 

საჯარო მოსამსახურეები, თავის მხრივ, იყოფიან: ა) პროფესიულ საჯარო მოხელეებად, 
ბ) საჯარო სამსახურში ადმინისტრაციული ხელშეკრულებისა და გ) შრომითი 
ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულ პირებად: 

● პროფესიული საჯარო მოხელე  უვადოდ ინიშნება მოხელისათვის განკუთვნილ 
საჯარო სამსახურის საშტატო თანამდებობაზე და ახორციელებს საჯარო-
სამართლებრივ უფლებამოსილებებს, როგორც მის ძირითად პროფესიულ 
საქმიანობას;  

● შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირს შრომითი ხელშეკრულების 
საფუძველზე მინიჭებული აქვს საჯარო დაწესებულების დამხმარე ან არამუდმივი 
ამოცანების შესრულების უფლებამოსილება;  

● ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი  ახორციელებს იმ 
საჯარო სამართლებრივ უფლებამოსილებებს, რომელიც ხელს უწყობს 
პოლიტიკურ თანამდებობის პირს უფლებამოსილებების განხორციელებაში 
დარგობრივი/სექტორული რჩევების მიცემის, ინტელექტუალურ-ტექნიკური 
დახმარების და ორგანიზაციულ-მენეჯერული ფუნქციების შესრულების გზით.  



 

 
 

9 

 

2.1. თანამდებობათა რანგები და კლასები 

მოქმედი რეგულაცია 

არსებული კანონმდებლობა საჯარო სამსახურში თანამდებობათა რანგირებას 
შემდეგნაირად ახდენს: 

 მთავარი საჯარო თანამდებობა; 

 წამყვანი საჯარო თანამდებობა; 

 უფროსი საჯარო თანამდებობა; 

 უმცროსი საჯარო თანამდებობა. 

რანგების მიხედვით საჯარო თანამდებობათა კონკრეტული ნუსხა განისაზღვრება 

საჯარო სამსახურის თანამდებობათა რეესტრით, რომელიც საქართველოს მთავრობის 
მიერ მტკიცდება. 

არსებული კანონი მოხელეთა საკლასო ჩინებსაც ითვალისწინებს, რომელიც აღნიშნავს 

მოხელის პროფესიული დონისა და მონაცემების შესაბამისობას განსაზღვრული 

თანამდებობისთვის წაყენებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან. კანონი განსაზღვრას 
ოთხ საკლასო ჩინს: 

 მთავარ საჯარო თანამდებობაზე – სახელმწიფო მრჩეველი, პირველი კლასის 

სახელმწიფო მრჩეველი, სახელმწიფო მრჩეველი. 

 წამყვან საჯარო თანამდებობაზე – პირველი, მეორე, მესამე კლასის მრჩეველი. 

 უფროს საჯარო თანამდებობაზე – საჯარო სამსახურის პირველი, მეორე, მესამე 

კლასის მრჩეველი. 

 უმცროს საჯარო თანამდებობაზე – საჯარო სამსახურის პირველი, მეორე, მესამე 
კლასის რეფერენტი. 

საკლასო ჩინის მინიჭება ან ჩამორთმევა ხდება მოხელის მიერ ატესტაციის გავლის 

შედეგების მიხედვით. მოხელეს, რომელსაც მიენიჭა საკლასო ჩინი, მიეცემა 

თანამდებობრივი სარგოს დანამატი. სხვა თანამდებობაზე (სხვა დაწესებულებაში) 

გადასვლისას მოხელეს უნარჩუნდება საკლასო ჩინისათვის გათვალისწინებული 

დანამატი, ხოლო თანამდებობიდან გადადგომისას უნარჩუნდება საკლასო ჩინი 
მითითებით „გადამდგარი“. 

ახალი რეგულაცია 

ახალი კანონის მიხედვით, მოხელის თითოეული თანამდებობა ნაწილდება შემდეგ 
იერარქიულ რანგებში:  

 პირველი რანგი - მაღალი მმართველობითი დონე;   

 მეორე რანგი - საშუალო მმართველობითი დონე;  

 მესამე რანგი -უფროსი სპეციალისტის დონე; 

 მეოთხე რანგი - უმცროსი სპეციალისტის დონე.  

რანგებში თანამდებობათა განაწილება ხდება პასუხისმგებლობის ხარისხის, 

მოვალეობათა განხორციელების სირთულის, კომპეტენციების, აუცილებელი 

კვალიფიკაციისა და სამუშაო გამოცდილების გათვალისწინებით. აღნიშნული 

ფაქტორების გათვალისწინებით საქართველოს მთავრობა შეიმუშავებს მოხელის 

თანამდებობათა რანგებში განაწილების უნიფიცირებულ წესს და დაადგენს შესაბამის 

რანგს მიკუთვნებულ  თანამდებობათა / კარიერული საფეხურების იერარქიულ 

ჩამონათვალს.  

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2521948#DOCUMENT:1;
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რანგების გარდა, მოხელეს შესაძლებელია მიენიჭოს კლასი. თუმცა, არსებული 

კანონმდებლობისაგან განსხვავებით, კლასის მინიჭება ხდება მის მიერ  შესრულებული 

სამუშაოს შეფასების შედეგებისა და წელთა ნამსახურების მიხედვით, ხოლო კლასების 

სრული ოდენობა ოთხის ნაცვლად, შეადგენს თორმეტს. იმ მოხელეს, რომელსაც მიენიჭა 

კლასი მიეცემა თანამდებობრივი სარგოს დანამატი. სხვა საჯარო დაწესებულებაში ან 

იმავე საჯარო დაწესებულებაში სხვა თანამდებობაზე გადასვლისას მოხელეს 
უნარჩუნდება მინიჭებული კლასი და საკლასო დანამატი.   

საჯარო დაწესებულების რეორგანიზაციის, ლიკვიდაციის ან სხვა საჯარო 

დაწესებულებასთან შერწყმის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო უფრო დაბალ  

რანგში გადაყვანის შემთხვევაში მოხელეს ასევე უნარჩუნდება მინიჭებული კლასი და 

საკლასო დანამატი, ხოლო რეზერვში ჩარიცხვისას, მას უნარჩუნდება მინიჭებული 

კლასი საკლასო დანამატის გარეშე. კლასების მინიჭების წესი და პირობები ასევე 
განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.    

თითოეული რანგისათვის მთავრობის დადგენილებით განისაზღვრება შესაბამისი 

მოთხოვნები, რომლითაც დგინდება სათანადო ცოდნა, კვალიფიკაცია და 

გამოცდილება. დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები უნდა შემოიღოს 

დაწესებულების ხელმძღვანელმა, თითოეული თანამდებობის სპეციფიკის და სამუშაო 
აღწერილობების გათვალისწინებით.   

2.2. კონკურსის გარეშე თანამდებობაზე დანიშვნა 

მოქმედი რეგულაცია 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 29-ე მუხლი განსაზღვრავს პირის 

საჯარო სამსახურეობრივ თანამდებობაზე დანიშვნის ზოგად წესს მხოლოდ კონკურსის 

გზით. ამავე კანონის 30-ე მუხლში კი ჩამოთვლილია ის თანამდებობი, რომლებზეც 

შეიძლება პირის უკონკურსოდ დანიშვნა: 

 საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს 

პარლამენტის თავმჯდომარის, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ 

თანამდებობაზე დასანიშნი ან ასარჩევი მოხელეები. ასევე, აფხაზეთისა და 

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი 

ორგანოების მიერ ასარჩევი მოხელეები; 

 მინისტრის მოადგილეები, თანაშემწეები, მრჩევლები;  

 პირები, რომლებიც დანიშნული არიან თანამდებობის პირის (ორგანოს) 

უფლებამოსილების ვადით;  

 თანამდებობაზე დროებით შემცვლელები;  

 დროებით მოვალეობის შემსრულებლები (არა უმეტეს 3 თვის ვადით) იმ ვაკანტურ 

თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს. იმავე 

თანამდებობაზე განმეორებით დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნა 

დაუშვებელია; 

 მოხელეები – სამსახურებრივი დაწინაურების შემთხვევაში;  

 მოხელეები – იმავე დაწესებულების სხვა სტრუქტურულ ერთეულში გადაყვანისას, 

თუ მათ მიერ კონკურსის წესით დაკავებული თანამდებობისა და დასაკავებელი 

თანამდებობისათვის ერთი და იგივე საკონკურსო მოთხოვნებია წაყენებული. 

ახალი რეგულაცია 

ახალ კანონს რაც შეეხება, პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ მასში თანამდებობაზე 

დროებითი შემცვლელები და დროებით მოვალეობის შემსრულებლების ცნებები აღარ 

არსებობს. იმ ფუნქციების შესრულება, რომელიც საჭიროა დაწესებულების 
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ფუნქციონირებისთვის და რომელზეც არავინ მუშაობს, რომელიმე მოხელეს ან 
რეზერვში მყოფ პირს შეიძლება დაეკისროს დროებით შესასრულებლად.  

კონკურსის გარეშე შესაძლებელია მხოლოდ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით პირის 

აყვანა. აღსანიშნავია, რომ ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ცნებას „საჯარო 

სამსახურის” შესახებ მოქმედი კანონი არ იცნობს თუმცა, კანოპროექტით განსაზღვრული 

მიდგომა ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების მიმართ მსგავსია 

მოქმედი კანონის მიდგომისა იმ პირებთან მიმართებაში, რომლებიც დანიშნული არიან 
თანამდებობის პირის (ორგანოს) უფლებამოსილების ვადით. 

ჩვენი შეფასება: 

დროებითი მოვალეობის შემსრულებლის მანკიერი ინსტიტუტის გარდაქმნა 

მნიშვნელოვან წინგადადგმულ ნაბიჯად მიგვაჩნია, ვინაიდან წლების განმავლობაში 

პრაქტიკაში სწორედ ეს რეგულაცია ქმნიდა საჯარო სამსახურში პროტექციონიზმისა და 
კონკურსის გვერდის ავლით მოხელის თანმდებობაზე დანიშვნის საფუძველს.  

2.3. კონკურსი თანამდებობის დასაკავებლად 

მოქმედი რეგულაცია 

საჯარო სამსახურში პირის თანამდებობაზე დანიშვნა „საჯარო სამსახურის შესახებ” 

საქართველოს კანონით რეგულირდება და ის მხოლოდ კონკურსის წესით ხდება, გარდა 

გამონაკლისი შემთხვევებისა. 2012 წლამდე საჯარო სამსახურში თანამდებობაზე 

დასანიშნად კონკურსის ჩატარება არასავალდებულო პროცედურა იყო და მისი 

ჩატარების საჭიროებას სახელმწიფო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის 

დაწესებულების ხელმძღვანელი წყვეტდა. საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარება 

სავალდებულო „საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის“ 2012 წლის 29 ივნისის 

ცვლილებებით გახდა, თუმცა კანონით გათვალისწინებული რეგულაციების სრულად 

ამოქმედება ოთხჯერ გადაიდო4 და საბოლოოდ 2014 წლის 31 დეკემბერს შევიდა 
ძალაში.  

აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდისთვის ცენტრალური ხელისუფლების და ადგილობრივი 

თვითმმართველობის ერთეულებში კონკურსები ფაქტობრივად არ ტარდებოდა, 

მაგალითად 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან 2013 წლის 1 მარტამდე 6557 დანიშნულ 

საჯარო მოსამსახურიდან მხოლოდ 257 (4%) დაინიშნა კონკურსის წესით.5  კანონის 

ჩანაწერის ამოქმედების არაერთხელ გადადებისა და მასში ცვლილებების შეტანის 
შედეგად საბოლოოდ შემდეგი ვადები განისაზღვრა: 

 „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ 

საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებულ იმ თანამდებობაზე, 

რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს და რომელზედაც დანიშნულია 

დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, პირის კონკურსის წესით დანიშვნის 

ვადად საბოლოო განისაზღვრა 2014 წლის 1 ივლისი; 

 ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის იმ თანამდებობაზე, რომელიც 

კონკურსის წესით უნდა შეივსოს, კონკურსის ჩატარების საბოლოო ვადად 

განისაზღვრა 2014 წლის 31 დეკემბერი; 

                                                                 
4 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, ადგილობრივ თვითმმართველობებში სავალდებულო კონკურსების ჩატარების 

ვადებმა მეოთხედ გადაიწია, 2014 წლის 2 ოქტომბერი: http://goo.gl/TcgXm9  
5 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 2013 

წლის 12 აგვისტო: http://www.transparency.ge/en/node/3284  

http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://goo.gl/TcgXm9
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
http://www.transparency.ge/en/node/3284
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 კონკურსის წესით შესავსებ სხვა თანამდებობაზე, რომელზედაც დანიშნულია 

დროებით მოვალეობის შემსრულებელი, − პირი კონკურსის წესით უნდა 
დანიშნულიყო 2014 წლის 1 იანვრამდე. 

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების მოქმედი წესი რეგულირდება „„საჯარო 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული კონკურსის 

ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ მთავრობის დადგენილებით, რომელიც 

კონკურსის ჩატარების პროცესს ფაქტობრივად მთლიანად ანდობს დაწესებულებას 

სადაც ვაკანსიაა გამოცხადებული, კერძოდ, დადგენილებით გათვალისწინებულია 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შექმნა, რომლის თავმჯდომარედ, როგორც წესი, 

ინიშნება იმავე დაწესებულების ხელმძღვანელი ან მისი მოადგილე, რომელიც თავის 

მხრივ ერთპიროვნულად განსაზღვრავს კომისიის შემადგენლობას და რაოდენობას. 

კომისიის დაკომპლექტებისას დადგენილების მოთხოვნები მინიმალურია და 

თავმჯდომარეს ავალდებულებს გაითვალისწინოს კომისიაში  მოხელეთა პროფესიული 

კავშირების წევრების და დამოუკიდებელი სპეციალისტების მონაწილეობა, თუმცა მათი 
შერჩევაც კომისიის თავმჯდომარის ერთპიროვნული დისკრეციაა.  

ჩამოთვლილი გარემოებები ქმნის ნეპოტიზმის თუ პროტექციონიზმის მაღალ რისკს. 

დადგენილება ასევე არ ითვალისწინებს კონკურსის გასაუბრების ეტაპის აუდიო-ვიდეო 

ჩაწერის სავალდებულოობას, რაც გარკვეულწილად შეამცირებდა ზემოაღნიშნულ 

რისკებს და სასამართლო დავის შემთხვევაში უზრუნველყოფდა დამატებითი 
მტკიცებულებების არსებობას.  

ახალი რეგულაცია 

ახალი კანონით, საჯარო სამსახურში პირის კონკურსის გზით აყვანა განსხვავებულად 

რეგულირდება. თუმცა, სანამ უშუალოდ კონკურსთან დაკავშირებულ რეგულაციებზე 

გადავალთ, აღსანიშნავია, რომ კანონით შემოდის საჯარო სამსახურში მოხელის 

თანამდებობაზე დასაქმების მსურველთა სავალდებულო სერტიფიცირება, რომელიც 

ტარდება ექვს თვეში ერთხელ მაინც, ხოლო ჩატარების წესი, სტანდარტი და თემატიკა 

განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით. სერტიფიცირების 

წარმატებით გავლის შედეგად გაიცემა სერტიფიკატი, რომელიც წარმოადგენს 

აუცილებელი ზოგადი უნარებისა და ცოდნის დამადასტურებელ დოკუმენტს და მისი 

ვადაა ხუთი წელი, ხოლო პირის მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნის შემთხვევაში 

მოქმედებს უვადოდ. 

პირი მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე ინიშნება მხოლოდ კონკურსის საფუძველზე. 

თუმცა, ღია კონკურსი გათვალისწინებულია მხოლოდ მეოთხე (საწყისი) რანგისთვის 

თანამდებობაზე დანიშვნისას, ხოლო ზემდგომი (მესამე, მეორე, პირველი) რანგის 

თანამდებობაზე დანიშვნა ხდება შიდა კონკურსის საფუძველზე. შიდა კონკურსის ცნებას 

მოქმედი კანონი არ იცნობს, იგი საჯარო სამსახურის სისტემის მასშტაბით ცხადდება და 

გულისხმობს კანდიდატის შერჩევას საჯარო სამსახურში დასაქმებული მოხელეებიდან, 

შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებიდან (თუ მინიმუმ ერთი წელი მუშაობს 
საჯარო სამსახურის სისტემაში) და მოხელეთა რეზერვში ჩარიცხული პირებიდან.  

ზემდგომი რანგის თანამდებობაზე შეიძლება გაიმართოს ღია კონკურსი, გამონაკლისის 
სახით, თუ:  

 შიდა კონკურსის საფუძველზე არ გამოვლინდა  შესაფერისი კანდიდატი;  

 არსებობს ვარაუდი, რომ შესაბამისი ვაკანტური თანამდებობისათვის დადგენილი 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნების გათვალისწინებით, შიდა 
კონკურსით კანდიდატი ვერ გამოვლინდება.   
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ამ შემთხვევაში საჯარო დაწესებულება მიმართავს ბიუროს, რომელიც აფასებს ღია 

კონკურსის გამოცხადების მიზანშეწონილობას ადამიანური რესურსების მართვის 
ერთიან ელექტრონულ სისტემაში მონაცემების გადამოწმების საფუძველზე.  

ღია კონკურსის გამოცხადების, განცხადების წარდგენის წესები და ვადები არსებული 

კანონმდებლობის მსგავსია. რაც შეეხება საკონკურსო კომისიას, განსხვავებით 

არსებული რეგულირებისაგან, დაწესებულების ხელმძღვანელი არ შეიძლება იყოს 

საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარე. თავმჯდომარედ  ინიშნება დაწესებულების 
მაღალი რანგის მოხელე დაწესებულების ხელმძღვანელის მიერ.  

საკონკურსო კომისიის შემადგენლობაში სავალდებულოა მონაწილეობდნენ საჯარო 

დაწესებულების ადამიანური რესურსების მართვის ერთეულის წარმომადგენელი, 

საჯარო დაწესებულების იმ სტრუქტურული ერთეულის წარმომადგენელი, რომელშიც 

არსებობს ვაკანსია, მოხელეთა პროფესიული კავშირის წევრი (მისი არსებობის 

შემთხვევაში) ან/და დამოუკიდებელი მოწვეული სპეციალისტი, რომელიც 

სამსახურებრივად არ არის დაკავშირებული შესაბამის დაწესებულებასთან და 

წარმოადგენს დარგის სპეციალისტს. ბიუროს წარმომადგენელს, ბიუროს უფროსის 
დავალებით, უფლება აქვს დაესწროს კონკურსს.  

კონკურსანტი ფასდება შემდეგი ეტაპების მიხედვით: წერით დავალება; ტესტირება; 

გასაუბრება, ხოლო საკონკურსო კომისიის მიერ შეფასების შედეგები აისახება 

საკონკურსო კომისიის სხდომის ოქმში.   

2.4. გამარტივებული კონკურსი თანამდებობის დასაკავებლად 

მოქმედი რეგულაცია 

მოქმედ კანონი არ ითვალისწინებს გამარტივებული კონკურსის ცნებას. 

ახალი რეგულაცია 

ახალ კანონს შემოაქვს გამარტივებული კონკურსის საშუალებით პირის დასაქმება 

საჯარო სამსახურში, რომელიც გამოიყენება პირის შრომითი ან ადმინისტრაციული 

(მხოლოდ სსიპ-ის, საქვეუწყებო დაწესებულების ან ტერიტორიული ორგანოს 

ხელმძღვანელ თანამდებობებზე) ხელშეკრულებით აყვანისას. გამარტივებული 

კონკურსი ითვალისწინებს, ბიუროს მიერ ადმინისტრირებულ ვებგვერდზე (www.hr.gov.ge) 

ვაკანსიის განთავსებას და განაცხადების წარდგენისათვის ათი სამუშაო დღის ვადის 

განსაზღვრას. განცხადებების გადარჩევის შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღება 
კანდიდატებთან გასაუბრების საფუძველზე. 

2.5. ადამიანური რესურსების მართვის ერთეული 

მოქმედი რეგულაცია  

მოქმედი კანონი იცნობს კადრების სამსახურის ცნებას, რომლის ფუნქციებს უფრო 

ტექნიკური ხასიათი აქვს. კადრების სამსახურის ფუნქციები მოიცავს: ვაკანტურ 

სახელმწიფო თანამდებობაზე კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარებას, მოსამსახურეთა 

პირადი საქმეების წარმოებას, მოსამსახურეებისთვის კონსულტაციების გაწევას და 

მოსამსახურეთა პროფესიული მომზადების დონის ანალიზის და მათ გადამზადების 
(კვალიფიკაციის შეცვლის) თუ კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებას. 

ახალი რეგულაცია  

ახალი კანონით გათვალისწინებულია ყველა საჯარო დაწესებულებაში ადამიანური 

რესურსების მართვის ერთეულის არსებობა, რომელის საქმიანობას კოორდინაციასა და 

მეთოდურ დახმარებას უწევს ბიურო. მისი ფუნქციები იქნება: ადამიანური რესურსების 

http://www.hr.gov.ge/
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მართვა, შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავებაში ხელშეწყობა, დაგეგმვა და 
ადმინისტრირება.  

2.6. გამოსაცდელი ვადა 

მოქმედი რეგულაცია 

მოქმედი კანონით, პირი გამოსაცდელი ვადით თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს 

არა უმეტეს ექვსი თვისა. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში მოწმდება მოხელის 

პროფესიული ჩვევების, შესაძლებლობების და პირადი თვისებების შესაბამისობა 

დაკავებულ თანამდებობასთან. არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში 

მოხელე შეიძლება განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან გამოსაცდელი 
ვადის განმავლობაში.  

ახალი რეგულაცია  

ახალი კანონის მიხედვით კი, პირი მაქსიმუმ თორმეტთვიანი გამოსაცდელი ვადით 

ინიშნება საჯარო სამსახურში. იმ შემთხვევაში თუ გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ  პირს 

გამოსაცდელი ვადის დამთავრებამდე ხელი შეეშალა ვალდებულებათა შესრულებაში, 

ჯანმრთელობის მდგომარეობის, დეკრეტული შვებულების, უბედური შემთხვევის ან სხვა 

ობიექტური მიზეზის არსებობის გამო, შესაძლებელია გამოსაცდელი ვადის 

ერთჯერადად, არა უმეტეს ექვსი თვის ვადით გაზრდა საჯარო, დაწესებულების 
ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით. გამოსაცდელი ვადა ითვლება შრომით სტაჟში.  

გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში სამუშაოს შეფასების სისტემის საფუძველზე 

უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მოწმდება გამოსაცდელი ვადით მიღებული პირის 

პროფესიული ჩვევების, შესაძლებლობებისა და პირადი თვისებების შესაბამისობა 
დაკავებულ თანამდებობასთან.  

კონკურსების ჩატარების წესი და პირობები, საკონკურსო კომისიების ფორმირებისა და 

საქმიანობის დეტალური წესი, მოხელის გამოსაცდელ ვადასთან დაკავშირებული 

საკითხები  საქართველოს მთავრობის დადგენილებით - „საჯარო სამსახურში 
კონკურსის ჩატარების წესის შესახებ“ იქნება განსაზღვრული.  

ჩვენი შეფასება: 

დღეს მოქმედი კანონით განსაზღვრული 6 თვიანი გამოსაცდელი ვადა შესაბამისობაშია 
შრომის კოდექსით განსაზღვრულ გამოსაცდელი ვადის ხანგრძლივობასთან. 

12 თვიანი გამოსაცდელი ვადა კვალიფიციურ კადრს შეუმცირებს მოტივაციას დაიწყოს 

მუშაობა საჯარო სამსახურში და უფლებამოსილების პოლიტიკური მიზნებით 

გამოყენების რისკს ზრდის ზემდგომი თანამდებობის პირების მხრიდან. კომპლექსურად 

კი სერტიფიკატის აუცილებლობა და გამოსაცდელი ვადა შესაძლებელია საჯარო 

სამსახურში ახალი კადრების შესვლის დამატებით დამაბრკოლებელ გარემოებად 
იქცეს. 

2.7. მოხელის დაწინაურება 

მოქმედი რეგულაცია 

მოქმედი კანონის 76-ე მუხლის მიხედვით, უფრო მაღალ თანამდებობაზე მოხელის 

კანდიდატურის წამოყენება შეუძლია მის უშუალო ხელმძღვანელ თანამდებობის პირს, 

თუ იგი სამსახურში მიღებულია კონკურსის წესით და დაკავებულ თანამდებობაზე 

მსახურობს ერთი წელი მაინც. თუ თანამდებობა, რომელზეც უნდა დანიშნონ მოხელე 
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დაწინაურებისას კონკურსს ექვემდებარება, მაშინ სავალდებულოა ატესტაცია. ერთ 

თანამდებობაზე რამდენიმე დასაწინაურებელი მოხელის წარდგენისას თანამდებობაზე 

ინიშნება ის მოხელე, რომელსაც ატესტაციის შედეგების მიხედვით უფრო მაღალი 

შეფასება აქვს. 

ახალი რეგულაცია  

ახალი კანონის მიხედვით, მოხელის დაწინაურება ხდება ქვედა რანგიდან ზედა რანგში 

გადასვლისას ან იმავე რანგის დაბალი თანამდებობიდან მაღალ თანამდებობაზე 

გადანაცვლებისას. მოხელის დაწინაურება ხორციელდება შიდა კონკურსის 
საფუძველზე.  

2.8.  მოხელის წახალისება 

მოქმედი რეგულაცია 

მოქმედი კანონით, მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა სანიმუშო 

შესრულებისათვის, ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის, 

განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვის წესდება 
წახალისების შემდეგი ფორმები: 

ა) მადლობის გამოცხადება; 

ბ) ერთდროული ფულადი ჯილდო; 

გ) ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება; 

დ) თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის ამაღლება. 

ახალი რეგულაცია  

ახალი რეგულაციის მიხედვით, წახალისება ხდება მოხელის მიერ შესრულებული 

სამუშაოს შეფასების შედეგების შესაბამისად. კანონპროექტი ითვალისწინებს მოქმედი 

კანონმდებლობით ჩამოთვლილ ფორმებს, გარდა თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის 

ამაღლებისა, ასევე ერთდროული ფულადი ჯილდოს ნაცვლად წახალისების ფორმად 

შემოდის პრემია, რომელიც დღეს მოქმედი კანონმდებლობით შრომითი გასამრჯელოს 
წარმოადგენს. 

2.9. მოხელის ატესტაცია და შეფასება 

ერთ-ერთი მთავარი განმასხვავებელი მოქმედ და ახალ კანონებს შორის ის არის, რომ 

მოქმედი კანონი მოხელის ატესტაციას, ხოლო ახალი კანონი მოხელის შეფასების 

სისტემას ამკვიდრებს. 

მოქმედი რეგულაცია 

მოხელის ატესტაცია არის მისი პროფესიული ჩვევების, კვალიფიკაციის, 

შესაძლებლობისა და პირადული თვისების დაკავებული (ან დასაკავებელი) 

თანამდებობისადმი წაყენებულ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება. ატესტაციას 

ექვემდებარება მოხელე სამ წელიწადში ერთხელ, ასევე კანდიდატი მოხელის 
თანამდებობაზე, თუ თანამდებობა კონკურსის წესით უნდა დაიკავონ.  

ატესტაციას არ ექვემდებარება მოხელე, რომელიც სამსახურში მიიღება განსაზღვრული 

ვადით, ასევე ის მოხელეები, რომლებსაც თანამდებობაზე ნიშნავს ან ირჩევს, 

შესაბამისად, საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, 

საქართველოს პარლამენტი ან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, 
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აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი წარმომადგენლობითი 
ორგანოები. 

ახალი რეგულაცია  

ახალმა კანონმა უარი თქვა ატესტაციაზე და შემოიღო შეფასების სისტემა. შესაბამისად, 

მოხელის კარიერული განვითარების უზრუნველყოფის, პროფესიული უნარ-ჩვევების 

ამაღლების, წახალისების და ადექვატური კვალიფიკაციის ამაღლების საჭიროებათა 

დადგენის მიზნით, საჯარო დაწესებულებები ვალდებულები ხდებიან მოახდინონ ყველა 

რანგის მოხელეებისა და მათ მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასება წელიწადში 

ერთხელ მაინც „პროფესიული საჯარო მოხელის სამუშაოს შეფასების წესის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დამტკიცებული წესის შესაბამისად. 

შესრულებული სამუშაოს შეფასებას ექვემდებარება ასევე გამოსაცდელი ვადით 

მიღებული მოხელე კვარტალში ერთხელ.   

შეფასების პროცესი წარიმართება მოხელის უშუალო უფროსის ჩართულობით და 

გამოიყენება ოთხდონიანი შეფასების სისტემა:   

 შესრულებული სამუშაოს საუკეთესო შესრულება - საუკეთესოდ შესრულდა 

მოვალეობა ან/და მოსალოდნელზე მეტი სამუშაო;  

 შესრულებული სამუშაოს კარგი შეფასება - კარგად შესრულდა მოვალეობა;  

 შესრულებული სამუშაოს დამაკმაყოფილებელი შეფასება - ნაწილობრივ კარგად 

შესრულდა მოვალეობა, საჭიროებს გაუმჯობესებას;  

 შესრულებული სამუშაოს არადამაკმაყოფილებელი შეფასება - არ შესრულდა 

მოვალეობები.  

მოხელის შესრულებული სამუშაოს შეფასება ხდება როგორც წერილობით, ისე 

გასაუბრების გზით. შესაფასებელი მოხელის უარი შესრულებული სამუშაოს შეფასებაზე 

ითვლება მძიმე დისციპლინურ გადაცდომად.  საჯარო დაწესებულება ვალდებულია 
ბიუროს წარუდგინოს მოხელეების მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების ანგარიში. 

2.10. მოხელის პროფესიული განვითარება  

მოქმედი რეგულაცია 

მოქმედი კანონით, სახელმწიფო მოსამსახურეს ხუთ წელიწადში ერთხელ 

თანამდებობრივი სარგოს შენარჩუნებით ეძლევა სასწავლო შვებულება სამ თვემდე 
ვადით კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. 

ახალი რეგულაცია  

ახალი კანონით კი, საჯარო დაწესებულება უზრუნველყოფს მოხელის პროფესიული 

განვითარების სავალდებულო პროგრამებში მონაწილეობას საჯარო დაწესებულების 

მიზნებიდან გამომდინარე და ხელს უწყობს მის საჯარო სამსახურის სისტემის გარეთ 
არსებულ პროფესიული განვითარების პროგრამებში მონაწილეობას.   

საჯარო დაწესებულება პროფესიული განვითარების საჭიროებას განსაზღვრავს ყოველი 

წლის დასაწყისში, საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული პროფესიული 

განვითარების სტანდარტის საფუძველზე, დაწესებულების საჭიროებების ანალიზისა და 

მოხელეთა შესრულებული სამუშაოს შეფასების შედეგად.  

მოხელეს უფლება აქვს, დამატებით, თავად განსაზღვროს მისი პროფესიული 

განვითარებისათვის აუცილებელი სასწავლო პროგრამის საჭიროება და 
დაწესებულებასთან შეთანხმებით მოითხოვოს სასწავლო შვებულება.  
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თუ პროფესიული განვითარების პროგრამის ხანგრძლივობა აღემატება სამ თვეს და 

ფინანსდება საჯარო დაწესებულების მიერ მოხელესა და საჯარო დაწესებულებას შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მოხელეს უფლება არა აქვს, საკუთარი 

ინიციატივით გათავისუფლდეს საჯარო სამსახურიდან ამ პროგრამის დასრულებიდან 

ერთი წლის განმავლობაში გარდა იმ შემთხვევისა თუ მოხელე საჯარო დაწესებულებას 
დაუბრუნებს პროფესიული განვითარებისათვის გაწეულ ხარჯებს.  

2.11.  შრომის ანაზღაურება  

მოქმედი რეგულაცია 

საჯარო სამსახურის შესახებ მოქმედი კანონის 37-ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, 

მოსამსახურის შრომითი გასამრჯელო (ხელფასი) მოიცავს თანამდებობრივ სარგოს, 

პრემიას და კანონით გათვალისწინებულ დანამატებს. 

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 15 ივლისის №449 დადგენილებით დამტკიცდა 

საჯარო დაწესებულებებში პრემიის ოდენობის განსაზღვრის წესი რომლითაც საჯარო 

დაწესებულებაში დასაქმებულ პირებზე გასაცემი პრემიის ოდენობა, გაცემის წესი და 
პირობები განისაზღვრა. 

აღნიშნული დადგენილებით დაწესდა ლიმიტი პირზე ერთჯერადად გაცემული პრემიის 

ოდენობაზე, ასევე შეიზღუდა პრემიის გაცემის პერიოდულობა, განისაზღვრა პრემიის 

გაცემაზე უფლებამოსილი პირები და დაზუსტდა პრემიის გაცემის მიზნები და 

საფუძველი. 

დადგენილება არ ეხება დანამატებს, რომლის დანიშვნაზე გადაწყვეტილება 

სახელმწიფო დაწესებულების ხელმძღვანელის დისკრეციას წარმოადგენს.  

ახალი რეგულაცია 

ახალი კანონის მიხედვით, მოხელის შრომითი გასამრჯელო მოიცავს თანამდებობრივ 

სარგოსა და დანამატს, პრემია აღარ წარმოადგენს შრომითი გასამრჯელოს ნაწილს და 
ხდება წახალისების ერთ-ერთ ფორმა. 

საჯარო დაწესებულებაში შრომითი და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით 

დასაქმებულ პირთა რაოდენობა და შრომის ანაზღაურების ზღვრული ოდენობა, ასევე 

მუნიციპალიტეტის გამგებლის/მერის და მისი მოადგილის თანამდებობრივი სარგოების 

ოდენობების ფარგლები, საკრებულოს თავმჯდომარისა და საკრებულოს სხვა 

თანამდებობის პირების თანამდებობრივი სარგოების ქვედა და ზედა ზღვარი, უნდა 

განისაზღვროს „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ 

საქართველოს კანონით. რაც შეეხება მოხელთა იერარქიულ რანგებში არსებული 

თანამდებობრივი სარგოების ოდენობას, იგი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით, ზემოხსენებული კანონით დადგენილ ფარგლებში. 

სახელფასო დანამატი ეძლევა მოხელეს მისი კლასის გათვალისწინებით, ასევე 

თანამდებობის პირის დავალებით შესრულებული ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

შესაბამისად, განსაკუთრებით საპასუხისმგებლო ფუნქციური დატვირთვის შესაბამისად 

და დამატებითი ფუნქციების დაკისრებისას, მათ შორის ღამის საათებში, დასვენების 

დღეებსა და მძიმე სამუშაო პირობებში მუშაობის გამო. დანამატის საერთო ოდენობა 

განისაზღვრება „საჯარო დაწესებულებაში შრომის ანაზღაურების შესახებ“ 
საქართველოს კანონით. 

რაც შეეხება პრემიას, როგორც ზემოთ აღინიშნა იგი აღარ არის შრომითი გასამრჯელოს 

ნაწილი, არამედ გამოიყენება როგორც წახალისების ფორმა და დამოკიდებულია 

მოხელის მიერ გაწეული სამუშაოს შეფასების შედეგებზე. 
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მოქმედი რეგულაცია 

არსებული კანონი მოიცავს პირის სამსახურიდან გათავისუფლების შემდეგ საფუძვლებს: 

● საკუთარი ინიციატივით; 
● ხელშეკრულების ვადის გასვლისას; 
● დაწესებულების ლიკვიდაციისას; 
● რეორგანიზაციისას თუ ეს შტატების შემცირებას იწვევს (მხედველობაში მიიღება 

ატესტაციის შედეგები); 
● დაწესებულების შტატებით გათვალისწინებულ თანამდებობათა შემცირებისას ან 

არაკანონიერად განთავისუფლებული მოხელის სამსახურში აღდგენისას; 
● გამოსაცდელი ვადის არადამაკმაყოფილებელი შედეგების საფუძველზე; 
● ატესტაციის შედეგების საფუძველზე; 
● იმ დოკუმენტის არქონისას, რომელიც აუცილებელია მოცემული თანამდებობის 

დასაკავებლად; 
● სახელმწიფო ენის არადამაკმაყოფილებელი ცოდნის და ნორმალური 

ურთიერთობის შეუძლებლობის გამო; 
● როდესაც მოხელის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ იძლევა საშუალებას 

სათანადოდ შეასრულოს სამსახურებრივი მოვალეობანი; 
● არადამაკმაყოფილებელი პროფესიული ჩვევების გამო; 
● საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა 

მოხმარების ფაქტზე  პერიოდული, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით შემოწმების 
შედეგად საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ 
ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილ ნივთიერებათა მოხმარების 
დადასტურებისას, გარდა მოხელის მიერ ამ ნივთიერებათა სამკურნალო მიზნით 
მოხმარების შემთხვევისა;  

● გათვალისწინებული დისციპლინური გადაცდომისათვის; 
● სამსახურებრივ მოვალეობათა დარღვევისათვის თუ მის მიმართ უკვე მოქმედებს 

დისციპლინური პასუხიმგებლობის ნებისმიერი სხვა ზომა; 
● სამსახურებრივ მოვალეობების უხეში დარღვევისას; 
● ავადმყოფობის ან დასახიჩრების გამო სამსახურში ზედიზედ ოთხი თვის, ან 

კალენდარული წლის მანძილზე ექვსი თვის გამოუცხადებლობის გამო (ამ 
შემთხვევაში მოხელე შეიძლება გაათავისუფლონ სამსახურიდან მხოლოდ 
დროებითი შრომისუუნარობის ფურცლის მოქმედების პერიოდში); 

● სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენის კანონიერ ძალაში შესვლის გამო, 
რომლის თანახმადაც მას შეეფარდა სასჯელი განზრახ ჩადენილი 
დანაშაულისათვის, ან სასჯელი, რომელიც გამორიცხავს სამსახურის 
გაგრძელებას; 

● თუ მისი თანამდებობაზე არჩევის ან დანიშვნის დროს დაირღვა 
კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები; 

● თუ იგი აირჩიეს ან დანიშნეს სხვა დაწესებულებაში თანამდებობაზე, გარდა 
შემთხვევისა, როდესაც იგი ირჩევა ან ინიშნება სახელმწიფოს მონაწილეობით 
შექმნილი საწარმოს მართვისა და ზედამხედველობის ორგანოს წევრად; 

● მოქალაქეობის შეცვლის ან გარდაცვალების გამო. 
მოხელეს ერთი თვით ადრე უნდა ეცნობოს დაწესებულების ლიკვიდაციის, 
თანამდებობის შემცირების ან ატესტაციის არადამაკმაყოფილებელი შედეგების გამო 
სამსახურიდან განთავისუფლების შესახებ. ხოლო ხანგრძლივი შრომისუუნარობის გამო 
განთავისუფლების შესახებ მოხელეს წერილობით უნდა ეცნობოს განთავისუფლებამდე 
ორი კვირით ადრე მაინც. 
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ახალი რეგულაცია  

ახალი კანონი გათავისუფლების მსგავს საფუძვლებს შეიცავს. თუმცა, არის გარკვეული 
სიახლეებიც. მაგალითად, პირი აღარ თავისუფლდება სამსახურიდან არაკანონიერად 
გათავისუფლებული მოხელის სამსახურში აღდგენისას. რაც შეეხება მოხელის პირადი 
განცხადების საფუძველზე სამსახურიდან გათავისუფლებას, ამ დროს შესაბამისი აქტი 
გამოიცემა განცხადების რეგისტრაციიდან თოთხმეტ სამუშაო დღის გასვლის შემდეგ, და 
ამ პერიოდის განმავლობაში მოხელეს უფლება აქვს მოითხოვოს განცხადების 
განუხილველად დატოვება.  

გამომდინარე იქიდან, რომ ახალმა კანონმა უარი თქვა ატესტაციაზე და შემოიღო 
შეფასების სისტემა, გაჩნდა სამსახურიდან განთავისუფლების ახალი საფუძველი. 
კერძოდ, მოხელე თავისუფლდება თანამდებობიდან თუ მის მიერ შესრულებული 
სამუშაო ზედიზედ ორჯერ შეფასდება არადამაკმაყოფილებლად, ხოლო გამოსაცდელი 
ვადის განმავლობაში ორჯერ არადამაკმაყოფილებელი შეფასება თანამდებობიდან 
გათავისუფლებისთვის საკმარისია, მიუხედავად იმისა, აღნიშნული შეფასება მიღებული 
თუ არა ზედიზედ. 

საინტერესოა ასევე ადმინისტრაციული ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებული 
საკითხები. ხელშეკრულების შეწყვეტა ხდება: 

● ადმინისტრაციული ხელშეკრულების ვადის გასვლისას თუ იგი გარკვეული 
ვადითაა დადებული;  

● ადმინისტრაციული ხელშეკრულების დადებაზე ან კანდიდატურის წარდგენაზე 
უფლებამოსილი თანამდებობის პირის უფლებამოსილების შეწყვეტისას;  

● მხარეთა წერილობითი შეთანხმებისას;  
● უფლებამოსილი თანამდებობის პირის დასაბუთებული ერთპიროვნული 

გადაწყვეტილებით.  
ამ დროს სავალდებულოა პირის ერთი თვით ადრე გაფრთხილება წინასწარი 
დასაბუთებული წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.  
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: 

კარგი კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შემუშავება სახელმწიფო ინსტიტუტების 

ვალდებულების მხოლოდ ერთი ნაწილია. როგორც წესი, არანაკლები მნიშვნელობა 

ენიჭება მიღებული რეგულაციებისა და პოლიტიკის განხორციელებას. ქართულ საჯარო 

სამსახურში კანონის ჯეროვანი აღსრულების პრობლემა ყოველთვის იდგა, რის 

შედეგადაც, ბევრი უკანონო და უსამართლო ქმედებას ჰქონდა ადგილი ყველა 

ხელისუფლების დროს. საზოგადოების დამოკიდებულებაც ამ საკითხზე ყოველთვის 

მწვავე იყო. ანგარიშის მიმდინარე ქვეთავი ეხება საჯარო სამსახურში არსებული 

კანონმდებლობისა და პოლიტიკის შესრულებას გასული რამდენიმე წლის მანძილზე. 

რადგანაც ახალი კანონი ჯერ სრულად არ არის ძალაში შესული, მისი აღსრულების 
შეფასება, ბუნებრივია მომავლის საკითხია.  

 

1.1. მოვალეობის შემსრულებლის უპირატესობები 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დაკომპლექტების მოქმედი წესთან 

დაკავშირებული ის პრობლემები, რომლებიც პირველი ფაზის მიმოხილვისას იყო 

წარმოდგენილი, განსაკუთრებული სიმწვავით ვლინდება კონკურსის დროს მოვალეობის 

შემსრულებლების მიმართ უპირატესობის მინიჭების სახით, რასაც აღნიშნავდნენ 

კონკურსანტები, რომლებმაც მოგვმართეს იურიდიული დახმარებისთვის და 

მიიჩნევდნენ, რომ კონკურსის დროს წინასწარ იყო გადაწყვეტილი გამარჯვებულის 

ვინაობა. იგივე ტენდეცია გამოიკვეთა ჩვენი შექმნილი ელექტრონული კითხვარის 

მეშვეობით მიღებული ინფორმაციით, რომლის მეშვეობითაც ყველას შეეძლო 

მოეწოდებინა ინფორმაცია, მათი აზრით, არასამართლიანი კონკურსების შესახებ. 

სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, ამ მიმართულებით გაგვეგრძელებინა ჩვენი კვლევა და 

2013 წლის მარტის შემდეგ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებში ჩატარებული 

კონკურსების რაოდენობრივი და ზოგ შემთხვევაში თვისებრივი ანალიზიც 

გაგვეკეთებინა.  იმის ფონზე, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ახალი 

თანამშრომლების მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილმა გაირა კონკურსი6, ჩვენ 

ვივარაუდეთ, რომ ბევრ უწყებაში ეს მოვალეობის შემსრულებლები ადვილად 

დაინიშნებოდნენ კონკურსის წესითაც. ეს კი, თავის მხრივ, კიდევ უფრო მეტად 

გაამყარებდა საზოგადოების გარკვეული ჯგუფების აზრს, რომ საჯარო სამსახურში 

კონკურსები ძირითადად ფორმალურად ტარდება და პროტექციის გარეშე იქ მოხვედრა 

რთულია. სიტუაციას მეტ აქტუალობას სძენდა ის გარემოებაც, რომ ცენტრალური 

ხელისუფლების საჯარო მოსამსახურეებისთვის კონკურსის ჩატარების ბოლო ვადად  

2014 წლის 1 იანვარი7 განისაზღვრა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ 1 იანვრამდე ყველა 
მოვალეობის შემსრულებლის პოზიციაზე კონკურსი უნდა ჩატარებულიყო. 

ჰიპოთეზის გადამოწმების მიზნით, გამოვითხოვეთ საჯარო ინფორმაცია ცენტრალური 

ხელისუფლების თითქმის ყველა ორგანოდან 2013 წლის 1 მარტიდან 2014 წლის 1 

იანვრამდე მიმდინარე კონკურსების შესახებ. ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენდა, 

კონკრეტულ უწყებებში რამდენ თანამდებობას იკავებდა მოვალეობის შემსრულებელი 

და კონკურსის შედეგად რამდენმა მათგანმა შეინარჩუნა პოზიცია. 

                                                                 
6 2012 წლის 20 ოქტომბრიდან 2013 წლის პირველ მარტამდე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოებში 4483 მოსამსახურე დაინიშნა 

და აქედან მხოლოდ 230 (5%) კონკურსის წესით. 
7 არ  იგულისხმება „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით 

გათვალისწინებულ თანამდებობები. 
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გამოთხოვილი ინფორმაციის გადამუშავების შედეგად აღმოჩნდა, რომ საანგარიშო 

პერიოდში 24 საჯარო უწყებაში 1592 კონკურსით შესავსებ პოზიციას დროებით 

მოვალეობის შემსრულებლები იკავებდნენ. ამ 1592 მოვალეობის შემსრულებლიდან 

1376-მა ამავე პოზიციის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გაიმარჯვა, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ კონკურსში მონაწილე დროებით მოვალეობის შემსრულებელთა 86.5%-მა 

კონკურსის შედეგად თანამდებობა შეინარჩუნა. ეს მაჩვენებელი ძალიან მაღალია იმის 

ფონზე, რომ საჯარო სამსახურებში ამ პერიოდში www.hr.gov.ge-ზე გამოცხადებულ თითო 

ვაკანსიაზე საშუალოდ 62 კანდიდატს ჰქონდა განაცხადი წარდგენილი, ზოგიერთი 

სამინისტროს გარკვეულ თანამდებობზე კი აპლიკანტთა რაოდენობა რამდენიმე 
ასეულითაც კი განისაზღვრებოდა.8 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მხოლოდ სტატისტიკური მონაცემი, რა თქმა უნდა, არ არის 

საკმარისი იმის სამტკიცებელად, რომ ამ უწყებებში კონკურსი მხოლოდ ფორმალურად 

ან არასამართლიანად წარიმართა. თუმცა, მაღალი პროცენტული მაჩვენებელი 
გარკვეული დასკვნების გაკეთების საშუალებას ნამდვილად იძლევა. 

1.2. კონკურსები და ატესტაცია ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მუნიციპალიტეტებში 

ტესტირების ეტაპი 

„საჯაროს სამსახურის შესახებ“ კანონის 2014 წლის 2 ოქტომბრის ცვლილებით, 

ადგილობრივ თვითმმართველობის მუნიციპალიტეტებში კონკურსის ჩატარების 
საბოლოო ვადად, მეოთხე გადადების შემდეგ, განისაზღვრა 2014 წლის 31 დეკემბერი. 

კანონის თანახმად, საჯარო სამსახურში კონკურსი/ატესტაცია შესაძლებელია 

მოიცავდეს შემდეგ ეტაპებს: ა) განცხადების გადარჩევა ბ) წერითი დავალება გ) 

ტესტირება დ) გასაუბრება. ჩამოთვლილთაგან თუ რომელ მეთოდით ჩატარდება 

კონკურსი დამოკიდებულია შესაბამის დაწესებულებაში შექმნილ საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის გადაწყვეტილებაზე. თუმცა, 2014 წლის 26 ივლისის 

ცვლილებებით, პარლამენტმა 2015 წლის 1 ივლისამდე9 ტესტირება ადგილობრივი 

თვითმმართველობებში ჩატარებული კონკურსების სავალდებულო ეტაპად გამოაცხადა. 

ამავე ცვლილებით განისაზღვრა, რომ კონკურსის სხვა ეტაპებისგან განსხვავებით, 

ტესტირება არ უნდა ჩაეტარებინა მუნიციპალიტეტში შექმნილ საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისიას, ხოლო მთავრობას დაავალა 2014 წლის 15 სექტემბრამდე განესაზღვრა ის 
დაწესებულება რომელიც საქართველოს მასშტაბით ჩაატარებდა ტესტირების ეტაპს. 

ტესტირების ეტაპის სავალდებულოდ გამოცხადება და საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისიებისთვის მისი გამართვის ჩამოშორება უდავოდ წინგადადგმული ნაბიჯი იყო 

საჯარო სამსახურში კონკურსების გამჭვირვალობის და მიუკერძოებლობის გაზრდის 

თვალსაზრისით. როგორც მოგვიანებით გამოჩნდა ამ ნაბიჯმა გარკვეულწილად 

გაზარდა ნდობა პროცესის მიმართ. ტესტირების შედეგების მიმართ პრეტენზია 
აპლიკანტების მხრიდან ფაქტობრივად არ დაფიქსირებულა. 

5 სექტემბერს მთავრობამ კანონით განსაზღვრულ ვადაში მიიღო 

დადგენილება,10რომლითაც ტესტირების ჩატარების უფლებამოსილება მიანიჭა ორ 

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს 

                                                                 
8 ვრცლად იხილეთ ანგარიში „რა შედეგით დასრულდა ცენტრალური ხელისუფლების საჯარო სამსახურებში გამართული 

კონკურსები”, 2014 წელი http://goo.gl/d9TeYu  
9 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონის 2015 წლის 24 ივნისის ცვლილებით ვადა გაგრძელდა 2016 წლის 1 ივლისამდე. 
10 საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 5 სექტემბრის №1536 განკარგულება „ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის 

თანამდებობაზე დასანიშნად პირის მიერ გასავლელი კონკურსისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელის ატესტაციის 

სავალდებულო ეტაპის – ტესტირების ჩატარების დროებითი წესის შესახებ“ https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2508690  

http://www.hr.gov.ge/
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და  საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს. ადგილობრივი თვითმმართველობის 

მუნიციპალიტეტებს მიეცათ უფლება თავად გადაწყვიტონ თუ რომელი მათგანისგან 
სურთ მიიღონ მომსახურება. 

ქვეყნის ყველაზე დიდმა ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა, თბილისის მერიამ, 

თავდაპირველად უპირატესობა გამოცდების ეროვნულ ცენტრს მიანიჭა, როდესაც 2 

ოქტომბრის მერის ბრძანებით საჯარო მოხელეთა ატესტაციის ჩატარების პროცედურები 

და ტესტირების მომსახურების მიმღები ორგანო განსაზღვრა, თუმცა მოგვიანებით, 2014 

წლის დეკემბერში და 2015 წლის ივნისში გამოცხადებულ კონკურსებზე ატესტაციის 

ჩატარება იუსტიციის სასწავლო ცენტრს მიანდო. სულ იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 

2014 წელს 30 ადგილობრივი მუნიციპალიტეტს გაუწია იგივე მომსახურება, 

დანარჩენებმა კი არჩევანი შეფასებისა და გამოცდებისა ეროვნული ცენტრის 
სასარგებლოდ გააკეთეს.  

აღსანიშნავია, რომ ზემოხსენებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირები 

ტესტირების ჩატარების მხოლოდ ტექნიკურ მხარეს უზრუნველყოფდნენ, ხოლო 

ტესტირების ეტაპის პროცედურული და შინაარსობრივი მხარე სრულად 

განსაზღვრავდა საჯარო სამსახურის ბიურო.11  

ტესტირების ეტაპის ორგანიზების მიმართ არ გამოთქმულა დასაბუთებული პრეტენზია 

და ორივე სსიპ-მა სათანადო დონეზე გაართვა თავი დასახულ ამოცანას, რაც ძველ 

პრაქტიკასთან შედარებით უდავოდ წინგადადგმული ნაბიჯია. ამაში მნიშვნელოვანი 

როლი ითამაშა იმ ფაქტორმა, რომ ტესტირებას ატარებდა დაწესებულებები, რომელიც 

დისტანცირებული იყო თვითმმართველობებში მიმდინარე პროცესებისგან, რასაც ვერ 

ვიტყვით კონკურსის შემდეგ ეტაპზე - გასაუბრებაზე. 

გასაუბრების ეტაპი. სრულფასოვანი მონიტორინგის პრობლემები 

მთავრობის დადგენილების თანახმად, ტესტირებისგან განსხვავებით, გასაუბრებებს 

მუნიციპალიტეტებში შექმნილ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები ატარებენ. 

საკონკურსო-საატესტაციო კომისიების დაკომპლექტების წესის მიხედვით, კომისიის 

თავმჯდომარედ, როგორც წესი, მუნიციპალიტეტის მერის/გამგებლის მოადგილე 

ინიშნება, რომელიც ფაქტობრივად თავისი შეხედულებისამებრ აკომპლექტებს 

კომისიას. მოქმედი წესით დაკომპლექტებული კომისიის რისკებზე ზემოთ უფრო 

ვრცლად უკვე ვისაუბრეთ, აღსანიშნავია რომ ეს რისკები ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტების შემთხვევაში უფრო იმატებს (ნაკლები საზოგადოებრივი 

კონტროლი, შედარებით დაბალი ხელფასები, ნაკლები კონკურენცია). ასევე, დამატებით 

ამძაფრებს პრობლემას კონკურსის ამ ეტაპის სპეციფიკა, გასაუბრებაზე სუბიექტურობის 

ელემენტის სრულიად აღმოფხვრა ფაქტიურად შეუძლებელია. ამ ფონზე კი კანონი არ 

ავალდებულებს კომისიებს გასაუბრების აუდიო-ვიდეო ჩაწერას და თითოეულ 

მუნიციპალიტეტში შექმნილი კომისია ინდივიდუალურად წყვეტს გასაუბრების ჩაწერის 
საკითხს. 

მას შემდეგ, რაც 2014 წლის 2 ოქტომბერს დაინიშნა თბილისის მერიის მოხელეთა 

ატესტაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ”, „სამართლიანი 

არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასთან” და „საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან” ერთად მერიას განცხადებით მიმართა 

ატესტაციის გასაუბრების ეტაპზე დაკვირვების ნებართვისთვის. მერიამ არასამთავრობო 

ორგანიზაციებს მხოლოდ ლიმიტირებული დაკვირვების საშუალება მისცა, კერძოდ 

თითო კომისიაზე12 სამი ორგანიზაციის მიერ გამოყოფილი მხოლოდ თითო წევრით და 

                                                                 
11 საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2014 წლის 10 სექტემბრის #73/სა ბრძანება. 
12 თბილისის მერიის საჯარო მოსამსახურეთა ატესტაციისთვის სამი კომისია შეიქმნა, რომლებიც პარალელურად მუშაობდნენ. 
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მხოლოდ ინტერვიუს ნაწილზე, გადაწყვეტილების მიღების ნაწილს ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი არ უნდა დასწრებოდა. დაკვირვების ეს საშუალება, როგორც 

მოგვიანებითაც დადასტურდა, არ იძლეოდა პროცესის სრული მასშტაბით შეფასების 

საშუალებას, რადგან სწორედ გასაუბრებების შეფასების ეტაპზე ხდება 

უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებების მიღება. გარდა ამისა, საკონკურსო-

საატესტაციო კომისიის, როგორც კოლეგიური ორგანოს, სხდომა არის საჯარო და 
ნებისმიერ პირს აქვს უფლება დაესწროს მას. 

მიუხედავად უკიდურესად შეზღუდული უფლებამოსილებისა, ჩვენი ორგანიზაციის 

წარმომადგენელი ესწრებოდა მერიაში ერთ-ერთი საატესტაციო კომისიის მუშაობას 

(როგორც აღვნიშნეთ თითო ორგანიზაცია მხოლოდ თითო კომისიაში დაუშვეს), 

უშუალოდ ინტერვიუს პროცესი მიმდინარეობდა დარღვევების გარეშე თუ 

არანორმირებულ სამუშაო დროს არ ჩავთვლით. თუმცა, როგორც მოსალოდნელი იყო, 
ამ პირობებში დაკვირვებით სრული სურათის შექმნა შეუძლებელი აღმოჩნდა.  

გასაუბრებაზე დამკვირვებელთა დაშვებაზე განსხვავებული მიდგომები იყო სხვადასხვა 

მუნიციპალიტეტებში. მაგალითად, ქუთაისის მერიაში თავად კონკურსანტს უნდა აერჩია 

სურდა თუ არა მის გასაუბრებას დასწრებოდა დამკვირვებელი, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტმა კონკურსანტთა პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით 
განაცხადა უარი დამკვირვებელთა დაშვებაზე. 

ძალიან მნიშვნელოვანია არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა”-ს დასკვნა 

ატესტაციებისა და კონკურსების შესახებ13, რადგანაც ორგანიზაციის აღმასრულებელი 

დირექტორი ზვიად დევდარიანი უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას კომისიის მუშაობაში, 

როგორც თბილისის მერიის საატესტაციო-საკონკურსო კომისიის წევრი, შესაბამისად 

მას ჰქონდა შესაძლებლობა, თვალი ედევნებინა ატესტაციის და მოგვიანებით 

კონკურსების მთელი პროცესისთვის. „სიდა”-ს დასკვნის თანახმად:  

● „მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვანია გასაუბრებებს სამსახურის 
ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ, კომისიის წევრებად მათი აბსოლუტური 
უმრავლესობით ყოფნა ტოვებს სუბიექტივიზმის რისკს. რეალურად, მხოლოდ 
კომისიის სამსახურის ხელმძღვანელები წარმოადგენდნენ იმ სუბიექტებს, 
რომლებსაც შეეძლოთ კონკურსანტების დარგობრივი ცოდნის შემოწმება. 
მნიშვნელოვანია, რომ სფეროების მიხედვით გარედან მოწვეულ კომისიის 
წევრების დახმარებითაც შეიძლებოდეს სპეციფიური ცოდნის შემოწმება; 

● კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის (მაგ. CV-ბიოგრაფიული მონაცემები) 
გაცნობის წინასწარი შესაძლებლობა არ იყო და ფაქტობრივად, კანდიდატთან 15 
წუთიანი კომუნიკაცია იყო მასთან დაკავშირებით წარმოდგენის შექმნის 
ერთადერთი შესაძლებლობა; 

● მიუხედავად იმისა, რომ კომისიაში განხილვები ღიად და მიუკერძოებლად 
მიმდინარეობდა, შეუძლებელი გახდა იმის მონიტორინგი, თუ როგორ აისახა ეს 
განწყობები კომისიის წევრების მიერ დაწერილ ქულებსა და ინდივიდუალურ 
ოქმებში და შემდგომში, ამ ოქმების შედეგად შეწონილი საბოლოო ქულები 
რამდენად გახდა კანდიდატების შერჩევის საფუძველი. საბოლოო შემაჯამებელი 
ოქმების დაუყოვნებლივ გაფორმების გარეშე, ტექნიკურად დარჩა იმის 
შესაძლებლობა, რომ:  

o მომხდარიყო მოგვიანებით ოქმების ძირითადი რაოდენობის შეცვლა და 
შესაბამისად, ზეპირი დისკუსიის შედეგად ჩამოყალიბებული პოზიციების 
ცვლილება; 

o „წინასწარი სიების“ გადაგზავნა და შეთანხმება სხვა უწყებებში და 
მხოლოდ იქიდან მიღებული პოზიტიური, თუ ნეგატიური პასუხების 

                                                                 
13 არასამთავრობო ორგანიზაცია „სიდა“,  თვითმმართველობებში განხორციელებული საკონკურსო-საატესტაციო პროცესების 

შესახებ, 2015 წლის 10 მარტი: http://goo.gl/I6LJcF. 

http://goo.gl/I6LJcF
http://goo.gl/I6LJcF
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შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილებების გაფორმება, მოგვიანებით, 
ქალაქის მერიაში;  

o ამა თუ იმ პოზიციაზე სავარაუდო გამარჯვებულების არსებობის 
მიუხედავად, კონკურსების ჩაშლა და ახლიდან გამოცხადება და/ან 
დროებით მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნა. კომისიის წევრების 
ქულების საბოლოო ბაზა (ოქმების, თუ სხვა ფორმით) და მათი შედარება 
საბოლოო გადაწყვეტილებებთან სამწუხაროდ, დღემდე კომისიის 
წევრსაც კი არ შეუძლია; 

● ატესტაციის ქულის გათვალისწინება ზეპირი გასაუბრების შედეგად დაწერილ 
საბოლოო შეწონილ ქულაში. სხვაგვარად გაუგებარია წერის შედეგის მხოლოდ 
პირველი ეტაპის გადასალახ ზღვრად გამოყენება (ამ შემთხვევაში, რა საჭიროა 
არსებობდეს წერის შედეგად მიღებული განსხვავებული ქულა. შესაძლოა, 
არსებობდეს მხოლოდ შეფასება - გადალახა, ვერ გადალახა); 

● მიუხედავად იმისა, რომ განსახვავებული მოსაზრებები არსებობს ამ თემაზე, 
აუცილებლად იმსახურებს განხილვას გასაუბრებების ვიდეო ჩაწერის 
შესაძლებლობა, რათა აპლიკანტის მხრიდან დავის დაწყების შემთხვევაში 
არსებობდეს მტკიცებულება, რომელიც ნათელს გახდის თუ რამდენად 
სამართლიანად იქნა მიღებული ესა თუ ის გადაწყვეტილება.“ 
 

სრულფასოვანი დაკვირვების შეუძლებლობაზე საუბრობს არასამთავრობო 

ორგანიზაცია „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოებაც“, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით აკვირდებოდა ატესტაცია-

კონკურსების პროცესს: „დაკვირვების შედეგები ცხადყოფს, რომ თვითმმართველ 

ერთეულებში არაერთგვაროვანი მიდგომის პრაქტიკა და ატესტაცია-კონკურსების წესის 

არასრულყოფილება ნეგატიურად აისახა პროცესის მიმდინარეობაზე. საკონკურსო-

საატესტაციო სისტემის არასრულფასოვნებას ადასტურებს საზოგადოებაში გაჩენილი 

შეკითხვები, რომლებიც დღეისათვის კვლავაც პასუხების გარეშე რჩება. შესაბამისად, 

შეუძლებელია სრულყოფილად შეფასება იმისა, თუ რამდენად სამართლიანად და 

გამჭვირვალედ მიმდინარეობს ატესტაცია-კონკურსების პროცესი და არის თუ არა 
კომისიის მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილებები ობიექტური.“14 

აღსანიშნავია, რომ თბილისის მერიამ კვლავ განაგრძო დამკვიდრებულ მანკიერი 

პრაქტიკა და 2015 წლის ივლისში მიმდინარე გასაუბრებებზე „სამართლიან არჩევნებს“ 

უარი განუცხადა დამკვირვებლის სტატუსით პროცესში ჩართვაზე და შესთავაზა 

კომისიის წევრობა, რაც ორგანიზაციის განცხადებით მათთვის მიუღებელია რადგან 
წინააღმდეგობაში მოდის სადამკვირვებლო ორგანიზაციის საქმიანობასთან.15 

ანალოგიურია „საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის” მოსაზრებაც: „ის 

ფაქტი, რომ კომისიებმა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისათვის 

დახურეს გასაუბრების შემდგომ მონაწილე პირებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების 

მიღების პროცესი, გვართმევს შესაძლებლობას ვუპასუხოთ მთავარ შეკითხვას: 

რამდენად ობიექტური, სამართლიანი და მიუკერძოებელი იყო კომისია თითოეულ 
მონაწილე პირთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღების დროს?“16  

ზემოაღნიშნული ორგანიზაციების დასკვნები, ადასტურებს იმ მოსაზრებას, რომ 

ატესტაცია-კონკურსების პროცესები მიმდინარეობდა არასაკმარისი საჯაროობის 

პირობებში, ხშირ შემთხვევაში დაწესებული იყო არაპროპორციული შეზღუდვები 

                                                                 
14 „სამართლიანი არჩევნები“, სამართლიანი არჩევნები სიდას განცხადებას ეხმაურება, 2015 წლის 10 მარტი; 

http://www.isfed.ge/main/864/geo/  
15 „სამართლიანი არჩევნები“, თბილისის მერია „სამართლიან არჩევნებს“ კონკურსებზე დაკვირვების საშუალებას უზღუდავს, 2015 

წლის 10 ივლისი: http://www.isfed.ge/main/921/geo/  
16 საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საიამ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში ჩატარებული 

გასაუბრების პროცესის პირველადი შეფასება განახორციელა, 2015 წლის 2 თებერვალი:  https://goo.gl/5bfDgT  
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დაკვირვების მსურველ ორგანიზაციების მიმართ, რამაც, პირველ რიგში, თავად 
პროცესის სანდოობას მიაყენა ზიანი.  

პრობლემების არსებობას ადასტურებს, ასევე, ის ფაქტი, რომ მხოლოდ 2015 წლის 

განმავლობაში „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ იურიდიული 

წარმომადგენლობით 30 კონკურსანტის და ატესტაციის მონაწილის საქმე იქნა 

სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოში წარმოებაში მიღებული, საიდანაც  16 საქმე 
მოგებულ  იქნა, დანარჩენი 14 კი მიმდინარეა. 

 

მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, საჯარო სამსახურში დასაქმებული პირის 

გათავისუფლებას არეგულირებს  კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“, და „შრომის 

კოდექსი“. ის თუ რომელი ნორმატიული აქტი გავრცელდება კონკრეტულ 

თანამშრომელზე დამოკიდებულია იმაზე პირი საშტატო თანამშრომელია (მოხელე) თუ 

დამხმარე, ან შტატგარეშე მოსამსახურე. ორივე კანონი იმპერატიულად ადგენს იმ 

პროცედურებს და წინაპირობებს რომელთა არსებობაც აუცილებელია იმისთვის რომ 
საჯარო მოსამსახურის გათავისუფლება ჩაითვალოს კანონიერად.  

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ 2012 წლიდან უწევს უფასო 

იურიდიულ დახმარებას გათავისუფლებულ საჯარო მოსამსახურეებს. ამ ხნის 

განმავლობაში ორგანიზაციის იურისტებმა სხვადასხვა ინსტანციაში 80-ზე მეტი პროცესი 

მოიგეს, რის შედეგადაც 50-მდე ადამიანი სასამართლომ უკანონო გათავისუფლებულად 
მიიჩნია და სამსახურში აღადგინა.17 

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურში დაწყებული 

საკადრო ცვლილებები საზოგადოების ყურადღების ცენტრში მალევე მოექცა და 

დღემდე არ დაუკარგავს აქტუალობა. 2013 წლის მარტში ჩატარებული ჩვენი კვლევის18 

მიხედვით, საპარლამენტო არჩევნებიდან 6 თვის განმავლობაში ცენტრალური და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებიდან 5 ათასზე მეტი მოსამსახურე 

გაათავისუფლეს, მათგან 2 300 (45%) – საკუთარი განცხადების საფუძველზე, რაც 

გონივრულ ეჭვებს ბადებდა, რომ ხშირ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურეები საკუთარი 
ნებით არ ტოვებდნენ სამსახურს. 

მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტმა 2013 წლის მარტში მიიღო კანონი, რომლითაც 

გაამკაცრა სასჯელი პირის იძულებაზე, დაწეროს განცხადება სამსახურიდან წასვლაზე, 

ეს მანკიერი ტრადიცია 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნების შემდეგაც გაგრძელდა. 

მაგალითად, „სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო 

საზოგადოების“ მონაცემებით, ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ 2014 წლის 1 

აგვისტოდან 7 სექტემბრის ჩათვლით თბილისის მერიიდან 155 მოსამსახურე 

გათავისუფლდა, აქედან 115 – პირადი განცხადების საფუძველზე.19 არასამთავრობო 

ორგანიზაციებმა დაგმეს სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ეს 

ფაქტები და შესაბამის ორგანოებს რეაგირებისკენ მოუწოდეს.20  

                                                                 
17 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, უკანონო გათავისუფლებები საჯარო სამსახურში: სასამართლოს გზით 

აღ დგენილი უფლებები, 2015 წლის 27 ივლისი: http://www.transparency.ge/node/5412  
18 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, საკადრო პოლიტიკა საჯარო სამსახურში საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, 2013 

წლის 12 აგვისტო: http://www.transparency.ge/en/node/3284  
19 „სამართლიანი არჩევნები“, თბილისის მერიიდან 1 თვეში 155 ადამიანი გათავისუფლდა, 2014 წლის 24 სექტემბერი: 

http://www.isfed.ge/main/761/geo/  
20 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „სამართლიანი არჩევნები“, „საია“, არასამთავრობო ორგანიზაციები თბილისის 

მერიაში საჯარო მოხელეების სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების ფაქტებს გმობენ,  2014 წლის 12 სექტემბერი: 

http://goo.gl/1yjDPM 
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საჯარო სამსახურში საკადრო პოლიტიკის პრობლემებზე საკუთარ გადაწყვეტილებაში 

მიუთითა უზენაესმა სასამართლომაც, რომელიც ქარელის გამგეობის უკანონოდ 
გათავისუფლებულ თანამშრომელს ეხებოდა:  

„საჯარო დაწესებულების ადმინისტრაციის ცვლილებას საქართველოს პირობებში 
თან სდევს დაწესებულების საჯარო მოსამსახურის მხრიდან მასიურად 

გამოვლენილი ნება გათავისუფლების შესახებ“ სასამართლოს განცხადებით 
„საჯარო სამსახურის ფუნქციონირების პრაქტიკის შესწავლა ცხადყოფს, რომ 
საქართველოში ჯერ კიდევ არ არის დაძლეული ნეპოტიზმი, თანამდებობათა 
ვიწროპარტიული და კორუფციული მიზნებისათვის გამოყენება.“ 21  

ნეპოტიზმის წინააღმდეგ ეფექტიანი მექანიზმების შემუშავების მიზანს ემსახურებოდა 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველოს“ პარლამენტში შეტანილი 

საკანონმდებლო ინიციატივა22, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში ნეპოტიზმის 

შესახებ მუხლის დამატებას და დანაშაულის შემადგენლობის დაზუსტებას 

ითვალისწინებდა. მიგვაჩნია, რომ ეს სწორედ პრობლემის აქტუალობიდან 

გამომდინარე არის მიზანშეწონილი. სამწუხაროდ, პარლამენტმა მიიჩნია, რომ სისხლის 

სამართლის კოდექსის არსებული რედაქცია საკმარისად უზრუნველყოფს ნეპოტიზმის 

წინააღმდეგ ბრძოლას და ჩვენს წინადადებას მხარი არ დაუჭირა. „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა – საქართველო“ აპირებს, მომავალშიც აქტიურად გააგრძელოს 
ნეპოტიზმის პრევენციისათვის საჭირო ცვლილებების ადვოკატირება.  

„საჯარო სამსახურის შესახებ” ახალი კანონის მიღება საკადრო პოლიტიკის 

რეგულირების კუთხით მთლიანობაში დადებით მოვლენად უნდა ჩაითვალოს. 

განსაკუთრებით აღსანიშნავია მოვალეობის შემსრულებლის მანკიერი ინსტიტუტის 

გარდაქმნა, მოხელის ყოველწლიური შეფასების და სერთიფიცირების სისტემების 
დანერგვა.  

დადებით მხარეებთან ერთად, ახალი რეგულაციები გარკვეულ პრობლემასაც 

წარმოშობს. კერძოდ, აღსანიშნავია გამოსაცდელი ვადის ზედა ზღვრის დღეს მოქმედი 

6-დან 12 თვემდე გაზრდა. 12 თვიანი გამოსაცდელი ვადა კვალიფიციურ კადრს 

შეუმცირებს მოტივაციას დაიწყოს მუშაობა საჯარო სამსახურში და უფლებამოსილების 

პოლიტიკური მიზნებით გამოყენების რისკს ზრდის ზემდგომი თანამდებობის პირების 

მხრიდან. კომპლექსურად კი, სერტიფიკატის აუცილებლობა და გამოსაცდელი ვადა 

შესაძლებელია საჯარო სამსახურში ახალი კადრების შესვლის დამატებით 

დამაბრკოლებელ გარემოებად იქცეს. 

რაც შეეხება საკადრო პოლიტიკის პრაქტიკაში განხორციელებას, გასული წლების 

განმავლობაში ბევრი ორგანიზაციისა და დაინტერესებული მხარის მიერ სერიოზული 

პრობლემები იქნა დაფიქსირებული, რომელთა აღმოსაფხვრელად მხოლოდ, „საჯარო 

სამსახურის შესახებ” ახალი კანონის ამოქმედება არ იქნება საკმარისი. გასული 

რამდენიმე წლის მანძილზე განსაკუთრებით ხარვეზიანი იყო საკონკურსო-საატესტაციო 

კომისიების ფუნქციონირება, რომელთაც კანონით საკმაოდ დიდი დისკრეცია აქვთ 

მინიჭებული, რაც ხშირ შემთხვევაში ბოროტად იქნა გამოყენებული. პრობლემები იყო 

კონკურსისა და ატესტაციის პროცესის გამჭვირვალობისა და გარე დაკვირვების 

უზრუნველყოფის კუთხითაც. ადგილობრივმა თვითმმართველობის ბევრმა ორგანომ 

უფლება არ მისცა ან მნიშვნელოვნად შეუზღუდა პროცესზე დაკვირვების 

                                                                 
21 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, ნინო მაისურაძე v. ქარელის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, 2014 წლის 18 

თებერვალი: https://gyla.ge/uploads/_.PDF  
22 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ საჯარო სამსახურში 

ნეპოტიზმის კრიმინალიზების ინიციატივით გამოდის: http://goo.gl/C2m7gK  

https://gyla.ge/uploads/_.PDF
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
http://goo.gl/C2m7gK
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შესაძლებლობა დაინტერესებულ მხარეებს. სერიოზული ხარვეზები დაფიქსირდა 
კომისიების გადაწყვეტილებების მიღების მხრივაც.   

კანონმდებლობისა და მისი იმპლემენტაციის კუთხით დარჩენილი პრობლემების 

შესამსუბუქებლად შემდეგი რეკომენდაციების გათვალისწინება მიგვაჩნია 
მიზანშეწონილად:  

● გამოსაცდელი ვადის ზედა ზღვარი 12 თვიდან კვლავ 6 თვემდე უნდა შემცირდეს; 

● კონკურსის პროცესის მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად „საჯარო 

სამსახურში კონკურსის ჩატარების შესახებ” მთავრობის დადგენილებაში მკაფიო 

ჩანაწერი უნდა გაკეთება, რომელიც საკონკურსო კომისიებში საჯაროობის მაღალ 

სტანდარტებს უზრუნველყოფს; 

● საჯარო სამსახურში ნეპოტიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხით უფრო ქმედითი 

ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, კერძოდ, საჭიროა ნეპოტიზმის საკითხის 

კანონმდებლობაში ნათლად გამოკვეთა და კრიმინალიზება.  
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ფინანსური დეკლარირების სისტემა საქართველოში პირველად 1998  წელს შეიქმნა, 

მაგრამ ამ სისტემის პირობებში მთელი სამუშაო ქაღალდზე სრულდებოდა: საჯარო 

მოხელეები ქონებრივ დეკლარაციებს ხელით ავსებდნენ და შესაბამის სამთავრობო 

უწყებას უგზავნიდნენ. მოგვიანებით, 2010 წელს, საჯარო სამსახურის ბიურომ, რომელიც  

ქონებრივი დეკლარაციების შეგროვებაზეა პასუხისმგებელი, მონაცემთა ახალი 

ელექტრონული ონლაინ  ბაზა www.declaration.gov.ge აამოქმედა, სადაც  1998 წლიდან 

2010 წლამდე პერიოდის ყველა ქონებრივი დეკლარაცია საჯაროდაა ხელმისაწვდომი. 

ამასთან, მაღალი თანამდებობის პირებს ამ საიტის საშუალებით შეუძლიათ 

ყოველწლიური ქონებრივი დეკლარაციების წარდგენა, რომლებიც ავტომატურად 

ქვეყნდება ონლაინ რეჟიმში. ამჟამად ქონებრივი მდგომარეობის გასაჯაროება 

ხელისუფლების სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელ დაახლოებით 3000 საჯარო 

მოსამსახურეს მოეთხოვება. ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირების სისტემა 

ქვეყნის ანტიკორუფციული ინსტრუმენტების მნიშვნელოვანი ნაწილია. საჯარო 

სამსახურში კონტროლისა და პრევენციის მსგავსი მექანიზმების დანერგვას მხარს 

უჭერს გაეროს ანტიკორუფციული კონვენციაც.23 

1. მოქმედი  რეგულაციები  

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის სამართლებრივი საფუძვლები და ძირითადი 

რეგულაციები გაწერილია „საჯარო სამსახურში კორუფციისა და ინტერესთა 

შეუთავსებლობის შესახებ“ კანონში, ხოლო „თანამდებობის პირის ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის წესისა და იმ თანამდებობის პირთა 

თანამდებობრივი რეესტრის დამტკიცების შესახებ, რომელთათვისაც სავალდებულოა 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება“ მთავრობის დადგენილება 

ამომწურავად განსაზღვრავს იმ პირთა ჩამონათვალს, რომლებიც ვალდებულნი არიან 
შეავსონ დეკლარაციები.  

კანონმდებლობის მიხედვით, ქონებრივი დეკლარაცია არის საჯარო მოსამსახურის 

ეკონომიკური ინტერესების განცხადების ფორმა, კანონით დადგენილი ფორმის 

დოკუმენტი, რომელიც შეიცავს ამომწურავ ინფორმაციას მისი და მისი ოჯახის წევრების 

ქონებრივი მდგომარეობის, შემოსავლების, და სხვა ეკონომიკური ინტერესების შესახებ. 

დეკლარაციის ძირითადი მიზანია საჯარო მოხელეების მიერ უკანონო წყაროებიდან 

მიღებული ფარული შემოსავლების გამოვლინებას და შესაძლო ინტერესთა 

კონფლიქტის გამოვლინებას საჯარო მოხელის ფინანსურ აქტივობებსა და მის საჯარო 
მოვალეობებს შორის. 

 

                                                                 
23 UNCAC-ის  მე-8  მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად: „თითოეული მონაწილე სახელმწიფო მიისწრაფვის, საჭიროების შემთხვევაში და 

თავისი შიდა კანონმდებლობის ფუნდამენტური პრინციპების შესაბამისად,  დააწესოს ზომები და სისტემები, რომელთა თანახმადაც 

თანამდებობის პირი  ვალდებული იქნება, შესაბამის ორგანოებს წარუდგინოს დეკლარაცია მათ შორის სამსახურის გარეთ მისი 

საქმიანობის, დასაქმების, ინვესტიციების, აქტივებისა და ღირებული საჩუქრებისა თუ სარგებელის შესახებ, რომლებმაც სახელმწიფო 

მოხელის რანგში მისი ფუნქციების შესრულებასთან დაკავშირებით ინტერესთა კონფლიქტი შეიძლება წარმოშოს." 

 

http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
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ზოგადად სისტემა დადებითად ფასდება მისი გამჭვირვალობისა და ეფექტურობის გამო. 

მიუხედავად ამისა, მასში ხარვეზებიც აღინიშნება, რომელთაგან განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია გამოქვეყნებული ინფორმაციის სიზუსტის უზრუნველსაყოფად 

მონიტორინგისა და შემოწმების მექანიზმის არარსებობა, ურომლისოდაც ქონებრივი 

მდგომარეობის გასაჯაროების მთელი სისტემა საარქივო საცავს ემსგავსება, ნაცვლად 
იმისა, რომ კორუფციის შემაკავებელი ეფექტური ინსტრუმენტი იყოს. 

1.1. თანამდებობის პირთა ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარირების წესის 

მოქმედების სფერო 

იმ თანამდებობის პირთა სრული სია, რომლებსაც ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაციების წარდგენა მოეთხოვებათ, მოცემულია კანონში „საჯარო სამსახურში 

ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ და საქართველოს მთავრობის 

დადგენილებაში „თანამდებობის პირის ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

წარდგენის წესის შესახებ“. კანონის თანახმად, წლიური ქონებრივი დეკლარაციების 

წარდგენა ევალება პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, მინისტრებს, მინისტრის 

მოადგილეებს, დეპარტამენტების უფროსებს, პარლამენტის წევრებს, მოსამართლეებს, 

პროკურორებს, მერებს, გუბერნატორებს, მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელებს, 

ადგილობრივი საკრებულოს გარკვეულ წევრებს, ყველა სახელმწიფო დაწესებულების 

(საქართველოს ეროვნული ბანკი, სახალხო დამცველის აპარატი, საქართველოს 

კომუნიკაციების ეროვნული კომისია) მესვეურებსა და საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირებისა  და სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული კომპანიების ხელმძღვანელებს.      

კანონი ასევე შეიცავს საჯარო მოხელეთა ოჯახის წევრების კონკრეტულ ჩამონათვალს, 

რომლებზეც მისი მოქმედება ვრცელდება. ესენია: საჯარო მოხელის მეუღლე, 

არასრულწლოვანი შვილი, გერი და თანამდებობის პირთან მუდმივად მცხოვრები პირი. 

ამ პირების შესახებ ფინანსური ინფორმაცია აისახება ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაციაში.  

1.2. რა სახის ინფორმაციის დეკლარირება ხდება 

საქართველოში ქონებრივი მდგომარეობის გასაჯაროების სისტემის წინაშე მდგომი 

ორმაგი მიზნიდან გამომდინარე, საჯარო მოხელეების მიერ გამოქვეყნებული 

ინფორმაცია მნიშვნელოვანია როგორც იმის გამოსავლენად, იმყოფება თუ არა საჯარო 

მოხელე ინტერესთა კონფლიქტში, ისე მისი შემოსავალისა და ქონების 

გაკონტროლებისათვის. თანამდებობის პირისათვის სავალდებულოა საკუთარი თავისა 
და მისი ოჯახის წევრების შესახებ შემდეგი სახის ინფორმაციის გასაჯაროება: 

● თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული უძრავი 
ქონება; 

● თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრების საკუთრებაში არსებული მოძრავი 
ქონება (ნაღდი ფულადი თანხის, ფასიანი ქაღალდების, საბანკო შენატანებისა და 
ა.შ. გარდა), რომლის ღირებულება აღემატება 10 000 ლარს და ნაღდი ფულადი 
თანხა, რომლის ოდენობა აღემატება 4 000 ლარს; 

● ფასიანი ქაღალდები და საბანკო ანგარიშები საქართველოს და სხვა ქვეყნის 
ბანკებში; 

● ინფორმაცია თანამდებობის პირის ან მისი ოჯახის წევრის საქართველოში ან 
სხვა ქვეყანაში ნებისმიერი სახის სამეწარმეო საქმიანობის ან ანაზღაურებადი 
სამუშაოს შესრულების შესახებ; 

● ინფორმაცია საანგარიშო პერიოდის დასაწყისიდან მოყოლებული თანამდებობის 
პირის მიერ საქართველოში ან სხვა ქვეყანაში  დადებული ნებისმიერი 
ხელშეკრულების შესახებ, რომლის საგნის ღირებულება აღემატება 3 000 ლარს; 

● საანგარიშო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ მიღებული  ნებისმიერი 
საჩუქარი, რომლის ღირებულება აღემატება 500 ლარს ; 
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● თანამდებობის პირის ნებისმიერი შემოსავალი ან გასავალი, რომლის ოდენობა 
აღემატება 1500 ლარს და რომელიც უკვე მითითებული არ არის დეკლარაციის 
სხვა პუნქტში. 

ყველა საკითხი ეხება როგორც თანამდებობის პირს, ისე მისი ოჯახის წევრებს. 

დეკლარაციაში მოწოდებული ინფორმაცია თვისებრივიცაა და რაოდენობრივიც. 

გასაჯაროებულია საჯარო მოსამსახურის აქტივების მახასიათებლები და ღირებულება 

და მის მიერ მიღებული შემოსავალი. საჯარო მოხელის თანამდებობა ან ფუნქციები 

გავლენას არ ახდენს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციაში მის მიერ წარსადგენი 

ინფორმაციის მოცულობაზე. ყველა ვალდებულია, პასუხი გასცეს ერთსა და იმავე 

კითხვებს, განურჩევლად იმისა, თუ ინტერესთა კონფლიქტისა და ძალაუფლების 
ბოროტად გამოყენების რა რისკის მატარებელია ესა თუ ის პირი. 

1.3. მონაცემთა შეგროვების ვადები და მეთოდი 

„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ კანონის 

თანახმად, თანამდებობის პირი ვალდებულია, თანამდებობაზე განწესებიდან ორი თვის 

ვადაში წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაცია. 

საქართველოს პარლამენტის წევრობის კანდიდატი ასევე ვალდებულია საარჩევნო 

კომისიაში პარლამენტის წევრობის კანდიდატად რეგისტრაციიდან შვიდი დღის ვადაში 

წარადგინოს გამარტივებული ფორმით შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაცია. ამასთან, თანამდებობის პირი ვალდებულია თანამდებობაზე ყოფნის 

განმავლობაში ყოველწლიურად, ყოველი წინა დეკლარაციის შევსების დღიდან ერთი 

წლის გასვლის შემდეგ, ერთი კვირის ვადაში შეავსოს და წარადგინოს ქონებრივი 

მდგომარეობის დეკლარაცია. და ბოლოს, თანამდებობის პირი ვალდებულია 

თანამდებობის დატოვებიდან ორი თვის ვადაში წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაცია. 

დეკლარაციების წარდგენა ხდება ელექტრონულად www.declaration.gov.ge-ს 

საშუალებით, რომელსაც საჯარო სამსახურის ბიურო მართავს. ბიურო ფოსტის, 

ელექტრონული ფოსტისა და მობილური სატელეფონო შეტყობინების მეშვეობით აწვდის 

ინფორმაციას თანამდებობის პირს დეკლარაციის წარდგენის ვადის მოახლოების 

შესახებ. საიტზე მოქმედებს ცხელი ხაზი და „ონლაინ ჩეთის“ რეჟიმი, რომლითაც 

თანამდებობის პირს შეუძლია მიიღოს როგორც დამატებითი ინფორმაცია 

დეკლარაციის შევსებასთან დაკავშირებით, ისე პასუხები დასმულ შეკითხვებზე. 

1.4. ქონების დეკლარირების მოთხოვნებთან შესაბამისობის მონიტორინგი, 

სანქციები და დეკლარაციაში აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება 

კანონის თანახმად, დადგენილ ვადაში ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

წარუდგენლობის ან დაგვიანებით წარდგენის გამო, საჯარო სამსახურის ბიურო 

თანამდებობის პირს აკისრებს ჯარიმას 1 000 ლარის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა არ 

ათავისუფლებს თანამდებობის პირს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის 

წარდგენის ვალდებულებისაგან. ხოლო ჯარიმის დაკისრებიდან 2 კვირის ვადაში 

ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარუდგენლობა თანამდებობის პირისათვის 

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის დაკისრებას იწვევს. საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსის 355-ე მუხლის თანახმად, ქონებრივი მდგომარეობის 

დეკლარაციის წარუდგენლობა ასეთი ქმედებისათვის ადმინისტრაციული სახდელის 

დადების შემდეგ, ან დეკლარაციაში განზრახ არასრული ან არასწორი მონაცემის 

შეტანა ისჯება ჯარიმით, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით, ან თანამდებობის 
დაკავების უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე. 

http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
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1.5. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საზოგადოებისათვის 

ყველა ქონებრივი დეკლარაცია უფასოდაა ხელმისაწვდომი ონლაინ რეჟიმში საიტზე 

www.declaration.gov.ge . საიტი შეიცავს დეკლარაციების არქივს, რომელიც 1999 წლიდან 

იწყება. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხელისუფლების გარკვეული 

წარმომადგენლების ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები ყოველთვის 

ხელმისაწვდომი არ არის: ასეთთა შორის არიან უსაფრთხოების თანამშრომლები, 

რომელთაც საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო განაწესებს სხვა სახელმწიფო 

დაწესებულებებში ამ დაწესებულებათა საქმიანობის გაკონტროლების მიზნით. 

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ არაერთხელ გაუკრიტიკებია 

სამთავრობო ინსტიტუტების დამოუკიდებლობის შემლახავი ეს უკანონო პრაქტიკა. 

1.6. აქტივების გასაჯაროების სისტემის ხარვეზები 

გადამოწმების მექანიზმის არარსებობის გარდა, ყურადღება გვინდა გავამახვილოთ 

ქონების დეკლარირების მექანიზმის კიდევ რამდენიმე ხარვეზზე: 

● კანონი მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი საკრებულოს ყველა წევრს  ქონებრივი 
მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენას არ ავალდებულებს. ეს უკანასკნელნი 
კი შეიძლება ჩართულნი აღმოჩნდნენ ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტში ისე, 
რომ საზოგადოებამ ამის შესახებ არაფერი იცოდეს; 

● ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის წარდგენის ვალდებულება არ 
ვრცელდება არც მინისტრის მრჩეველზე. მინისტრის მრჩევლის როლსა და 
ფუნქციებს საქართველოს კანონმდებლობა მკაფიოდ არ არეგულირებს. თუმცა 
რამდენიმე ქვეყანაში, მაგ., დიდი ბრიტანეთში, ირლანდიასა და ლატვიაში,  
ქონებრივი მდგომარეობის გასაჯაროების მოქმედი სისტემები მრჩევლებსაც 
ავალდებულებს, გაასაჯაროონ საკუთარი ინტერესები.24 

● მართალია, კანონში დაკონკრეტებულია, რომ ფინანსური ინფორმაციის 
გასაჯაროების მოთხოვნა ვრცელდება თანამდებობის პირის მეუღლეზე, 
არასრულწლოვან შვილზე და მასთან მუდმივად მცხოვრებ პირებზე, კანონის ამ 
მოთხოვნის მიღმა რჩებიან თანამდებობის პირის ოჯახის წევრები (მშობლები, და- 
ძმა და ფინანსურად დამოუკიდებელი შვილები, რომლებიც თანამდებობის 
პირთან არ ცხოვრობენ), რომლებიც შეიძლება იღებდნენ  თანამდებობის პირის 
უკანონო საქმიანობიდან მოპოვებულ სახსრებს,  ან თავად ეწეოდნენ 
თანამდებობის პირის მოვალეობებთან ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტის 
წარმომშობ საქმიანობას; 

● თანამდებობის პირი ვალდებულია ყოველი წინა დეკლარაციის შევსების დღიდან 
ერთი წლის გასვლის შემდეგ ერთი კვირის ვადაში წარადგინოს ქონებრივი 
მდგომარეობის დეკლარაცია. იმ თანამდებობის პირს, რომელიც ქონებრივი 
მდგომარეობის პირველ დეკლარაციას რომელიმე წლის უკანასკნელ კვირას 
წარადგენს (24 დეკემბრიდან  31 დეკემბრამდე), სამართლებრივად შეუძლია 
თავიდან აიცილოს მომდევნო წლის ფინანსური ინფორმაციის გამჟღავნება. 
მაგალითად, განათლების მინისტრ თამარ სანიკიძეს ქონებრივი მდგომარეობის 
დეკლარაცია 2012 წლის 28 დეკემბერს აქვს წარდგენილი. ამ დეკლარაციაში 2011 
წელს მიღებული შემოსავლებია ასახული. შემდეგი, რიგით მეორე დეკლარაცია 
თამარ სანიკიძემ 2014 წლის 3 იანვარს წარადგინა, კანონთან სრული 
შესაბამისობით. მეორე დეკლარაციაში აღნიშნული ინფორმაცია 2013 წელს 
მიღებულ შემოსავლებს ასახავს. აქედან გამომდინარე, მან თავი აარიდა 2012 
წლის ფინასური ინფორმაციის გასაჯაროებას;25 

● თანამდებობის პირი ვალდებულია, თანამდებობის დატოვებიდან ორი თვის 
ვადაში წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია. ეს გარემოება 

                                                                 
24 OECD, თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციები, გვ. 53 
25 IDFI, ლევან ავალიშვილი, ქონებრივი დეკლარაციების სისტემა საქართველოში, : http://goo.gl/aoWQNU  

 

http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://www.declaration.gov.ge/
http://goo.gl/aoWQNU
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ეფექტური საშუალება არ არის მბრუნავი კარის შემთხვევების თავიდან 
ასაცილებლად; 

● დეკლარაციები არ შეიცავს საკმარისად დეტალურ ჩანაწერებს. მიუხედავად 
იმისა, რომ გასაჯაროებული ინფორმაცია საკმაოდ ვრცელია, დეკლარაციის 
ჩანაწერებს დეტალიზება აკლია. მაგალითად, თანამდებობის პირის ან მისი 
ოჯახის წევრების სამეწარმეო საქმიანობაში მონაწილეობის შემთხვევაში 
დეკლარაციაში არ აღინიშნება იმ საწარმოსა თუ კომპანიის საიდენტიფიკაციო 
კოდები, რომელთანაც ასოცირდება თანამდებობის პირი ან მისი ოჯახის წევრი; 

● როგორც უკვე აღინიშნა, გადამოწმების მეთოდის არარსებობა ქონების 
გასაჯაროების სისტემის ყველაზე დიდ ნაკლოვანებას წარმოადგენს 
საქართველოში.  

 

2. ახალი  რეგულაციები  
„საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” კანონში 

2015 წლის 27 ოქტომბერს შესული ცვლილებების თანახმად, საჯარო სამსახურის ბიურო 

2017 წლიდან განახორციელებს თანამდებობის პირების ქონებრივი დეკლარაციის 

მონიტორინგს, რის შედეგადაც, იღებს გადაწყვეტილებას შემოწმებული დეკლარაციის 

დადებითად ან უარყოფითად შეფასების შესახებ. აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვან 

წინგადადგმულ ნაბიჯად უნდა შეფასდეს, ვინაიდან შევსებული დეკლარაციების 
მონიტორინგის არსებობა სერიოზულ ზიანს აყენებდა ამ სისტემის მთავარ მიზანს.   

ასევე პოზიტიურად უნდა ჩაითვალოს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც საჯარო მოხელე 

ვალდებულია გათავისუფლებიდან ერთი წლის შემდეგაც შეავსოს დეკლარაცია, გარდა 

ამისა საჯარო მოხელე ვალდებული ხდება ყოველი მომდევნო დეკლარაცია შეავსოს 

შემდეგი წლის იმავე თვეში, რომელ თვეშიც შეავსო წინა წელს (კანონის მე-15 მუხლის 

„დ“ ქვეპუნქტი), რითიც ხდება დაუდეკლარირებელი წლის თავიდან აცილება (ამ 

პრობლემაზე ვრცლად ზემოთ ვისაუბრეთ). წინგადადგმული ნაბიჯია საწარმოს 
საქმიანობაში არაპირდაპირი მონაწილეობის ცნების შემოღება. 

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სამართალდამცავი ორგანოები სამოქალაქო 

ორგანიზაციების მიერ ქონებრივ დეკლარაციებში გამოვლენილ  უხეშ დარღვევებზეც კი 
არ რეაგირებენ.26 

როგორც უკვე აღინიშნა, საქართველოში 3000-ზე მეტი თანამდებობის პირი 

ვალდებულია, ყოველწლიურად წარადგინოს ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაცია, 

სადაც ასახულია თანამდებობის პირის და მისი ოჯახის წევრების საკუთრება, კუთვნილი 

წილები კომპანიებში, საბანკო ანგარიშები და სხვ.  

 

ასევე აღინიშნა, რომ მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს თანამდებობის 

პირების დეკლარაციების შინაარსის შემოწმების ვალდებულებას, მისი კონტროლი 

მთლიანად მინდობილია საკითხით დაინტერესებულ მოხალისეებზე. საჯარო სამსახურის 

ბიუროს მხოლოდ დეკლარაციის დროულად ჩაბარების საკითხს აკონტროლებს. 2010 - 

2012 წლებში საჯარო სამსახურის ბიუროს არც ერთი თანამდებობის პირი არ 

დაუჯარიმებია ქონებრივი დეკლარაციის ვადის გადაცილებით წარდგენის ან 

არწარდგენის გამო. 2013 წელს კი ამ მიზეზით 23 თანამდებობის პირი დაჯარიმდა. 2014 

წელს დაჯარიმებულ საჯარო მოხელეთა რაოდენობა 10-მდე შემცირდა. 2015 წლის 8 

ივნისამდე პერიოდში ვადების დარღვევის გამო 12 საჯარო მოხელე დაჯარიმდა. 

                                                                 
26 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, შსს-ს ანტიკორუფციული სააგენტო თანამდებობის პირთა დეკლარაციებში 

სავარაუდო დარღვევის ფაქტებზე ეფექტურად არ რეაგირებს, 2015 წლის 22 ივნისი: http://transparency.ge/en/node/5315  

http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
http://transparency.ge/en/node/5315
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ქონებრივი დეკლარაციების წარუდგენლობის გამო სისხლისსამართლებრივი 

პასუხისმგებლობა ჯერ-ჯერობით არც ერთ თანამდებობის პირს არ დაკისრებია.   

 

„„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“ პერიოდულად სწავლობდა მაღალი 

თანამდებობის პირების დეკლარაციებს და უზუსტობებისა თუ დარღვევების აღმოჩენის 

შემთხვევაში მიმართავდა შესაბამის ორგანოებს. გასულ წელს „საერთაშორისო 

გამჭვირვალობა - საქართველომ” ერთმანეთს შეადარა პარლამენტის წევრთა მიერ 

შევსებული ქონებრივი დეკლარაციები (განცხადებული წილები სხვადასხვა 

კომპანიებში) და საჯარო რეესტრის კომპანიების მესაკუთრეების ბაზის ჩანაწერები, რის 

შედეგადაც გამოავლინა ცხრა შემთხვევა, როდესაც დეპუტატის მიერ დეკლარაციაში 

მითითებული კომპანიების სია არასრული იყო.27 

 

ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების ელექტრონული სისტემა ბევრ 

ქვეყანას არ გააჩნია, შესაბამისად, ამ ინსტიტუტის მხოლოდ არსებობის ფაქტიც კი 

მნიშვნელოვანი მიღწევაა. წლების განმავლობაში ამ ინსტიტუტის ყველაზე არსებითი 

ხარვეზი დეკლარაციების სახელმწიფოს მხრიდან მონიტორინგის სისტემის არარსებობა 

იყო. ახალი რეგულაციებით, 2017 წლიდან აღნიშნული ფუნქცია საჯარო სამსახურის 
ბიუროს გაუჩნდება, რაც დადებითაв უნდა შეფასდეს.  

მიუხედავად ამისა, კვლავ რჩება ზოგიერთი საკითხი, რაც ჩვენი აზრით, უკეთ უნდა 

დარეგულირდეს, რათა ამ ინსტრუმენტს ქვეყნის ანტიკორუფციული პოლიტიკაში უფრო 

მეტი დატვირთვა ჰქონდეს. უფრო კონკრეტულად შემდეგი რეკომენდაციების 
გათვალისწინება მიგვაჩნია მიზანშეწონილად: 

● მონიტორინგის სისტემის ამოქმედების ვადის კორექტირება - კანონის თანახმად, 
შემოთავაზებული ცვლილება (და შესაბამისად მონიტორინგის სისტემაც) 
ამოქმედდება 2017 წლის 1 იანვრიდან. ეს გადაწყვეტილება მთლიანობაში 
გამართლებულია, რადგანაც ცხადია, რომ საჯარო სამსახურის ბიუროს საკმაოდ 
დიდი დრო დასჭირდება მონიტორინგის სისტემის მოსამზადებლად. ამავე დროს, 
სასურველია, რომ ქონებრივი დეკლარაციების შემოწმების მხრივ დღეს 
არსებული სრული ვაკუუმი 2017 წლამდე არ შენარჩუნდეს. ამდენად სასურველია, 
განხილულ იქნეს კომპრომისული ვარიანტი. მაგალითად, შესაძლებელია, რომ 
უფრო ადრე (თუნდაც 2016 წლის 1 იანვრიდან) ამოქმედდეს საჯარო სამსახურის 
ბიუროს მიერ დასაბუთებული წერილობითი განცხადების საფუძველზე 
თანამდებობის პირის ქონებრივი დეკლარაციის შემოწმების მექანიზმი, ხოლო 
თავად ბიუროს მიერ დეკლარაციების პროაქტიულად მონიტორინგი 2017 წლიდან 
დაიწყოს; 

● ქონებრივი დეკლარაციის წარმდგენ თანამდებობის პირთა ჩამონათვალის 
გაფართოება და მასში ადგილობრივი საკრებულოს წევრებისა და მინისტრისა და 
სახელმწიფო მინისტრის მრჩევლების ჩართვა - საკრებულოს წევრები წონად 
გადაწყვეტილებებს იღებენ და მნიშვნელოვან ძალაუფლებას ფლობენ 
მუნიციპალიტეტებში. მაგრამ, სხვა თანამდებობის პირებისაგან განსხვავებით, 
ისინი სახელმწიფოსაგან ანაზღაურებას არ იღებენ  და ამიტომ მათზე უნდა 
ვრცელდებოდეს დეკლარაციის გამარტივებული ფორმით წარდგენის 
ვალდებულება - ინტერესების დაფიქსირება - რომლის მიზანიც მხოლოდ 
ინტერესთა შესაძლო კონფლიქტის გამოვლენაა. საკრებულოს წევრების 
იძულებამ, რეგულარულად წარადგინონ  ქონებრივი დეკლარაციების უფრო 
სრულყოფილი ფორმები, ზოგიერთ მათგანს  პოლიტიკაში ჩართვა საერთოდ 

                                                                 
27 „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო“, პარლამენტის წევრების არადეკლარირებული სამეწარმეო ინტერესები, 2014 წლის 

27 იანვარი: http://www.transparency.ge/node/3884  
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შეიძლება გადააფიქრებინოს; მეტიც, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქვეყნის 
მასშტაბით ათასობით საკრებულოს წევრია, ამგვარი მიდგომა მატერიალურ-
ტექნიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვან ტვირთად დააწვებოდა საჯარო 
სამსახურის ბიუროს. რაც შეეხება მინისტრისა და სახელმწიფო მინისტრის 
მრჩევლებს, კანონში მათი როლი და ფუნქციები ხშირად გაურკვეველია და 
ცუდად რეგულირდება. მრჩეველთან მიმართებაში ინტერესთა შესაძლო 
კონფლიქტთან დაკავშირებული ყველა ეჭვის გასაფანტავად და ქონების 
გასაჯაროების ქართული სისტემების საუკეთესო საერთაშორისო 
გამოცდილებასთან დასაახლოებლად, სასურველია, ადგილობრივი 
საკრებულოების წევრების მსგავსად, მრჩევლებზეც გავრცელდეს 
დეკლარაციების გამარტივებული ფორმით წარდგენის ვალდებულება; 

● თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალის გაფართოება მასში იმ 
პირების ჩართვით, რომლებზეც  უნდა გავრცელდეს ქონების გასაჯაროების 
ნორმები - თანამდებობის პირის ოჯახის წევრთა ჩამონათვალი, რომლებზეც 
დღეის მდგომარეობით ვრცელდება ქონებრივ დეკლარაციის მოთხოვნები, ძალზე 
შეზღუდულია. საქართველოში გავრცელებულ დიდი ოჯახების ტრადიციას თუ 
გავითვალისწინებით, თანამდებობის პირის გადაწყვეტილებებზე ძლიერი 
გავლენა შეიძლება მოახდინოს ნათესავმა და ოჯახის წევრმა, რომელიც 
აუცილებელი სულაც არ არის, მასთან ცხოვრობდეს. თანამდებობის პირის 
ქონებრივ დეკლარაციაში მისი მშობლების, და-ძმისა და ფინანსურად 
დამოუკიდებელი შვილების ინტერესის ჩანაწერის (მათთან ასოცირებული 
კომპანიებისა და ორგანიზაციების დასახელება) დამატება საჯარო სექტორში 
ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმისა და კორუფციის წინააღმდეგ მიმართული კიდევ 
ერთი ძლიერი მექანიზმი იქნება; 

● ქონებრივ დეკლარაციაში თანამდებობის პირთან და მისი ოჯახის წევრთან 
ასოცირებული კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომრისა და ქონების საკადასტრო 
კოდის მითითება - მართალია, კანონი მოითხოვს, რომ დეკლარაციაში 
აღნიშნული იყოს თანამდებობის პირთან და მისი ოჯახის წევრთან ასოცირებული 
კომპანიის სახელი,  ის ამ კომპანიის პირადი ნომრის მითითებას არ ითხოვს. ეს 
გარემოება მუშაობას ურთულებს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს, 
რომლებიც დეკლარაციებზე მონიტორინგს ახორციელებენ, რადგან ერთი და 
იგივე სახელით მრავალი კომპანიაა რეგისტრირებული. თანამდებობის პირის 
მიერ დეკლარაციაში  საკუთარი კომპანიების საიდენტიფიკაციო კოდების და მისი 
ქონების საკადასტრო კოდების მითითება მონიტორინგის პროცესს წაადგება  და 
შევსებული დეკლარაციების სიზუსტეს უზრუნველყოფს. 

 


