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1. შესავალი

„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის მოქ მე დი რე დაქ ცია სა ქარ
თ ვე ლოს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში 2018 
წლის პირ ვე ლი იან ვ რი დან შე ვი და ძა ლა ში /
ა მოქ მედ და. თუმ ცა, გარ კ ვე უ ლი მო სამ ზა
დე ბე ლი სა მუ შა ო ე ბის ჩა ტა რე ბის შე საძ ლებ
ლო ბა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებს რამ დე ნი მე 
თვით ად რე, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნის სა ქარ თ
ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი ერ მი ღე ბის შემ დეგ 
ჰქონ დათ. 

ახა ლი კა ნო ნი 2013 წლი დან მიმ დი ნა რე სა
ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის კონ ცეფ ცი ის 
სა ფუძ ველ ზეა შე მუ შა ვე ბუ ლი.   რე ფორ მის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პის თა ნახ მად, „საჯარო 
სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო
ნი: ქმნის კა რი ე რულ გან ვი თა რე ბა ზე და
ფუძ ნე ბულ პრო ფე სი ულ სა ჯა რო სამ სა ხურს; 
გან საზღ ვ რავს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე
ბულ თა სა მარ თ ლებ რივ სტა ტუსს და მათ კა
ტე გო რი ებს;  აყა ლი ბებს სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
რან გე ბი სა და კლა სე ბის  სის ტე მას; დე ტა ლუ
რად აწეს რი გებს დის ციპ ლი ნუ რი წარ მო ე ბის 
პრო ცესს და მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ზრდის სა ჯა რო 
მო ხე ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვის გა რან ტი ებს. 
არ სე ბუ ლი კა ნო ნი მიზ ნად ისა ხავს, პო ლი
ტი კუ რი ნე იტ რა ლი ტე ტის პრინ ცი პის სა ფუძ
ველ ზე, პო ლი ტი კი სა და ად მი ნის ტ რი რე ბის 
ერ თ მა ნე თის გან გა მიჯ ვ ნას.1

ამავ დ რო უ ლად, აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი აწეს
რი გებს შრო მის ანაზღა უ რე ბას თან და კავ ში
რე ბულ სა კითხებს, რო გორც სა ჯა რო მო ხე
ლე ე ბის თ ვის, ისე უმაღ ლე სი პო ლი ტი კუ რი 
თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის თ ვის.2

შე საძ ლე ბე ლია ით ქ ვას, რომ „საჯარო სამ
სა ხუ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
მოქ მე დი რე დაქ ცი ის მი ღე ბა, სა კად რო პო
ლი ტი კის რე გუ ლი რე ბის კუთხით,  და დე  ბით 
მოვ ლე ნად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს.  

აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი სა ჯა რო უწყე ბე ბის კარ გი 
მარ თ ვის (Good Governance) სა წინ და რი ა, 
1 „საქართველოს კა ნო ნი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა

ხებ’, 2015, სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე, 
ხელ მი საწ ვ დო მი ა:https://matsne.gov.ge/ka/doc
ument/view/3031098?publication=25

2 იგივე

რო მელ მაც სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მი მართ 
მო ქა ლა ქე თა ნდო ბა უნ და გა ნა პი რო ბოს. 
ამავ დ რო უ ლად, სა ჯა რო მო ხე ლე ებ მა, კა
ნო ნი დან გა მომ დი ნა რე, უფ რო მე ტად და
ცუ ლად უნ და იგ რ ძ ნონ თა ვი სა მუ შაო ად გი
ლებ ზე; ნაკ ლე ბად ჰქონ დეთ უსა მარ თ ლოდ 
გა თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბის გან ც და; 
ჰქონ დეთ მო ტი ვა ცია სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
მა თი საქ მი ა ნო ბის სა მარ თ ლი ა ნი შე ფა სე
ბის და ელოდ ნენ სა მარ თ ლი ან და წი ნა უ რე
ბა/ წა ხა ლი სე ბის პო ლი ტი კას. კა ნონ მა უნ და 
უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო მო ხე ლე თა პო ლი ტი
კუ რი ნე იტ რა ლი ტე ტი და მი უ კერ ძო ებ ლო ბა.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კა ნო ნის მი ღე ბა 
და მთლი ა ნო ბა ში სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე
ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე
ბა გან საზღ ვ რუ ლია სა ქარ თ ვე ლო სა და ევ
რო კავ შირს შო რის არ სე ბუ ლი ასო ცი რე ბის 
შე თან ხ მე ბით. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლო  ევ
რო კავ ში რის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში 
აღ ნიშ ნუ ლი ა: „განხორციელდეს ად მი ნის
ტ რა ცი უ ლი რე ფორ მა, სა დაც აქ ცენ ტი გა
კეთ დე ბა სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბა სა და 
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ქმე დი თი, ეფექ ტი ა ნი, 
გამ ჭ ვირ ვა ლე და პრო ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა
რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე“.3

მი უ ხე და ვად ჯა მუ რი და დე ბი თი შე ფა სე ბი
სა, „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ
ვე ლოს კა ნო ნი პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ე ლე
ბის კუთხით მო ი ცავს გარ კ ვე ულ ხარ ვე ზებს, 
რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის „კარგი მარ თ ვის“ 
გან ხორ ცი ე ლე ბას და აჩენს რიგ გა ურ კ
ვევ ლო ბებს, არას წორ მო ლო დი ნებ სა და 
პროგ ნო ზებს სა ჯა რო მო ხე ლე ებს შო რის. 
ამავ დ რო უ ლად, ქმნის მნიშ ვ ნე ლო ვან სირ
თუ ლე ებს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მარ თ ვის 
ეფექ ტი ა ნად და სა მარ თ ლი ა ნად გან ხორ ცი
ე ლე ბი სათ ვის და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა ჯა
რო მო ხე ლის და მო უ კი დებ ლო ბას. 

შე საძ ლე ბე ლია და სა ხელ დეს რამ დე ნი მე 
პრობ ლე მუ რი გა რე მო ე ბა, რო მე ლიც გა 
 მომ დი ნა რე ობს „საჯარო სამ სა ხუ რის  
 
3 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის 2015 წლის 26 იან ვ

რის №59 გან კარ გუ ლე ბა ში ცვლი ლე ბის შე ტა ნის 
თა ო ბა ზე’, სა ქარ თ ვე ლოს სა კა ნონ მ დებ ლო მაც ნე, 
ხელ მი საწ ვ დო მი ა: https://www.matsne.gov.ge/
ka/document/view/ 3127842?publication=0
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შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის მოქ მე დი 
რე დაქ ცი ი დან:

• მი უ ხე და ვად დეკ ლა რი რე ბუ ლი მიზ ნი სა, 
რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით სა ჯა რო მო
ხე ლის და ცუ ლო ბა (სამსახურიდან გა
თა ვი სუფ ლე ბის და /ან გა თა ვი სუფ ლე ბის 
დროს) უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნე ბო და, 
პრაქ ტი კა ში ეს ეფექ ტუ რად ვერ გან ხორ
ცი ელ და;

• კა ნო ნი გარ კ ვე ულ დის კ რი მი ნა ცი ულ 
მიდ გო მას ავ ლენს სხვა დას ხ ვა სა ხელ მ
წი ფო უწყე ბე ბის მი მართ (მაგალითად, 
არა თა ნა ბარ ზო მი ე რია სხვა დას ხ ვა მიდ
გო მა სა ქარ თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი ბან კი სა 
და პრე ზი დენ ტის ად მი ნის ტ რა ცი ის მი
მართ და ა.შ.);

• დად გე ნი ლი მოთხოვ ნე ბი ე.წ. კვა ლი ფი
კა ცი ას თან და კავ ში რე ბით არა კონ კუ რენ
ტულ გა რე მოს ქმნის კერ ძო სექ ტო რი დან 
კად რე ბის მო ზიდ ვის მი მარ თუ ლე ბით;

• კა ნო ნი იც ნობს ფრა ზას „განუსაზღვრელი 
ვა დით და ნიშ ვ ნა“, რო მე ლიც, ერ თის 
მხრივ, და უ სა ბუ თე ბე ლია ში ნა არ სობ რი ვი 
თვალ საზ რი სით, მე ო რე მხრივ, ქმნის არა
კონ კუ რენ ტულ გა რე მოს ქვე ყა ნა ში არ სე
ბულ შრო მის ბა ზარ თან მი მარ თე ბა ში;

• სა ჯა რო მო ხე ლე თა ე.წ. „რეზერვში ჩა
რიცხ ვის“ გა უმ ჭირ ვა ლე სის ტე მა;

• ბუნ დო ვა ნი ე.წ. „შრომითი ხელ შეკ რუ
ლე ბით“ და საქ მე ბულ პი რებ თან მი მარ
თე ბა ში არ სე ბუ ლი დე ფი ნი ცი ა;

• გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მას ქმნის რე
ორ გა ნი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა
კითხი: არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ცია სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბის დე მო ტი ვა ცი ას ახ დენს, 
პრო აქ ტი უ რად ჩა ერ თონ რე ორ გა ნი ზა
ცი ის პრო ცეს ში შე სა ბა მი სი  თა ნამ დე ბო
ბის მო ძი ე ბის მიზ ნით, ვი ნა ი დან მა ღა ლი 
რან გის სა ჯა რო მო ხე ლეს კა ნო ნი ე რად 
შე საძ ლე ბე ლია შეს თა ვა ზონ და ბა ლი 
რან გი, მხო ლოდ იმი ტომ, რომ კა ნო ნი 
ამის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა;

• სამ ს ჯე ლო და პრობ ლე მუ რი სა კითხია 
წა ხა ლი სე ბას თან / ჯილ დოს თან და კავ ში

რე ბუ ლი რე გუ ლა ცი ა. შეგ ვიძ ლია ვი ვა
რა უ დოდ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი დე ფი ნი ცია 
მხო ლოდ დე მო ტი ვა ცი ის წყა როა სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბი სათ ვის.

მი უ ხე და ვად სა კითხ თა ფარ თო სპექ ტ რი სა, 
მი ზან შე წო ნი ლია ვკონ ცენ ტ რირ დეთ აღ ნიშ
ნუ ლი კა ნო ნით გან საზღ ვ რუ ლი იმ თე მე ბის 
ანა ლიზ ზე, რო მე ლიც შე ე ხე ბა სა კითხებს, 
რაც რე ა ლუ რად აფერ ხებს სა ჯა რო სამ სა
ხურ ში მარ თ ვის ეფექ ტი ან და სა მარ თ ლი ან 
გან ხორ ცი ე ლე ბას, სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ
რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მხრი დან თა ნამ შ რო
მელ თა ეფექ ტურ მარ თ ვას და სა ჯა რო მო ხე
ლე ე ბის და მო უ კი დებ ლო ბის პრობ ლე მას. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამ მხრივ, სა მი ძი რი თა დი 
სა კითხის გა მო ყო ფა: 

1. და საქ მე ბა/ გა თა ვი სუფ ლე ბის სის ტე მის 
გა უმ ჭ ვირ ვა ლე და ბუნ დო ვა ნი სქე მა, რაც 
ხშირ შემ თხ ვე ვა ში აჩენს, ერ თის მხრივ, 
უსა მარ თ ლო ბის გან ც დას თა ნამ შ რო
მელ თა შო რის, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, 
ხელ მ ძღ ვა ნელს ურ თუ ლებს ორ გა ნი ზა
ცი ა ში არა ე ფექ ტუ რო ბის აღ მოფხ ვ რის 
შე საძ ლებ ლო ბებს. 

2. და წი ნა უ რე ბა/ წა ხა ლი სე ბის არამ კა ფი ოდ 
გან საზღ ვ რუ ლი და გარ თუ ლე ბუ ლი მიდ
გო მა. აღ ნიშ ნუ ლი საკ მა ოდ მო უქ ნელს 
ხდის ხელ მ ძღ ვა ნე ლი სათ ვის მარ თ ვის 
პრო ცესს და ამავ დ რო უ ლად, მკა ფი ოდ 
ვერ გან საზღ ვ რავს სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
მო ტი ვა ცი ას, რაც და კავ ში რე ბუ ლია სა
მუ შა ოს ეფექ ტურ შეს რუ ლე ბას თან. მი
თი თე ბუ ლი სა კითხი ასე ვე უკავ შირ დე ბა 
შრო მის ანაზღა უ რე ბის ბუნ დო ვან სქე მას. 

3. ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის შე ფა სე ბი სა და  
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ბუნ დო ვა ნი სის  
 ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და სა
ჯა რო მო ხე ლის მხრი დან სა კუ თა რი 
საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბუ ლო ბის პროგ
ნო ზი რე ბას და სა ჯა რო მო ხე ლის და მო
უ კი დებ ლო ბას.

ზე მოთ თქმუ ლის გათ ვა ლის წი ნე ბით, წი
ნამ დე ბა რე კვლე ვის მი ზა ნია იმ სა კითხე ბის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რო მელ თა გათ ვა ლის წი  
 ნე ბა სა მო მავ ლოდ „საჯარო სამ სა ხუ რის შე  
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 სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში უზ რუნ ველ
ყოფს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში ადა მი ა ნუ რი რე
სურ სე ბის მარ თ ვის ეფექ ტუ რო ბის გა უმ ჯო ბე  
სე ბას, სა ჯა რო მო ხე ლის საქ მი ა ნო ბის პროგ
ნო ზი რე ბა დო ბა სა და და ცუ ლო ბა სა, ასე ვე, 
მთლი ა ნი პრო ცე სის სა მარ თ ლი ა ნო ბას.

კვლე ვა ძი რი თად ინ ფორ მა ცი ა სა და მო ნა
ცე მებს მი ი ღებს „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა
ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ზე დაყ რ დ ნო ბით. 
შე სა ბა მი სად, კვლე ვა სრუ ლად და ეყ რ დ ნო
ბა აღ ნიშ ნულ დო კუ მენტს. თა ვის მხრივ, ეს 
ნიშ ნავს, რომ კვლე ვის დროს გა მო ყე ნე ბუ
ლი ნე ბის მი ე რი მო ნა ცე მი იქ ნე ბა ფაქ ტობ რი
ვი რე ა ლო ბის ამ სახ ვე ლი და არ მოგ ვ ცემს 
არას წო რი ინ ტერ პ რე ტი რე ბის სა შუ ა ლე ბას. 

წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტი შემ დე გი თან მიმ
დევ რო ბით იქ ნე ბა ორ გა ნი ზე ბუ ლი: შე სა
ვა ლი ნა წი ლი და ად გენს და გა ნი ხი ლავს 
„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის ირ გ ვ ლივ წარ მო ჩე ნილ პრობ
ლე მურ სა კითხებს; მე ო რე ნა წი ლი შე ეც დე
ბა სიღ რ მი სე უ ლად გა ა ნა ლი ზოს აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხე ბი;  მე სა მე დას კ ვ ნი თი ნა წი ლი კი 
გას ცემს რე კო მენ და ცი ებს, რო მელ თა მო მა
ვალ ში გათ ვა ლის წი ნე ბაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად 
შე უწყობს ხელს „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა
ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის გა უმ ჯო ბე სე ბას.

2. „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი:  
არ სე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბი და  
ძი რი თა დი ხარ ვე ზე ბი

სა კითხის ანა ლი ზის დროს შე საძ ლე ბე ლია 
ვკო ცენ ტ რირ დეთ სამ ძი რი თად მი მარ თუ
ლე ბა ზე, რაც რე ა ლუ რად აფერ ხებს და მო
მა ვალ შიც შე ა ფერ ხებს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
მარ თ ვის ეფექ ტი ან და სა მარ თ ლი ან მიდ
გო მას, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო 
სტრუქ ტუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის მხრი დან თა
ნამ შ რო მელ თა ეფექ ტურ მარ თ ვას და ვერ 
გა დაწყ ვეტს სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის და მო უ კი
დებ ლო ბის პრობ ლე მას. კერ ძოდ:

• და საქ მე ბა/ გა თა ვი სუფ ლე ბის სის ტე მის  
გა  უმ ჭ ვირ ვა ლე და ბუნ დო ვა ნი სქე მა, რაც 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში აჩენს, ერ თი მხრივ, 
უსა მარ თ ლო ბის გან ც დას თა ნამ შ რო
მელ თა შო რის, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
ხელ მ ძღ ვა ნელს ურ თუ ლებს ორ გა ნი ზა
ცი ა ში არა ე ფექ ტუ რო ბის აღ მოფხ ვ რის 
შე საძ ლებ ლო ბებს; 

• და წი ნა უ რე ბა/ წა ხა ლი სე ბის არამ კა ფი ოდ 
გან საზღ ვ რუ ლი და გარ თუ ლე ბუ ლი მიდ
გო მა, რაც მო უქ ნელს ხდის ხელ მ ძღ ვა
ნე ლი სათ ვის მარ თ ვის პრო ცესს და ამავ
დ რო უ ლად მკა ფი ოდ ვერ გან საზღ ვ რას 
სა ჯა რო მო ხე ლე თა მო ტი ვა ცი ას, რაც და
კავ ში რე ბუ ლია სა მუ შა ოს ეფექ ტურ შეს
რუ ლე ბას თან. აღ ნიშ ნუ ლი სა კითხი ასე ვე 
უკავ შირ დე ბა შრო მის ანაზღა უ რე ბის ბუნ
დო ვან სქე მას;

• ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის შე ფა სე ბი სა და  
ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ბუნ დო ვა ნი სის  
 ტე მა, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფ და სა
ჯა  რო მო ხე ლის მხრი დან სა კუ თა რი 
საქ მი ა ნო ბის წარ მა ტე ბუ ლო ბის პროგ
ნო ზი რე ბას და სა ჯა რო მო ხე ლის და მო
უ კი დებ ლო ბას.

2.1 დასაქმება/გათავისუფლების 
სისტემის გაუმჭვირვალე და  
ბუნდოვანი სქემა

სამსახურიდან გათავისუფლება

კა ნო ნის უარ ყო ფი თი მხა რეა უკა ნო ნოდ გა
თა ვი სუფ ლე ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის სამ სა
ხურ ში (სასამართლოს წე სით) აღ დ გე ნის 
წე სის ბუნ დო ვა ნი ხა სი ა თი ან ცალ კე ულ შემ
თხ ვე ვებ ში, შე უძ ლებ ლო ბა. თუ სა სა მარ თ
ლომ და ად გი ნა, რომ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი 
სა ჯა რო მო ხე ლე უნ და აღ დ გეს სამ სა ხურ ში, 
ამ შემ თხ ვე ვა ში, კა ნო ნის თა ნახ მად, თუ სა
ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რა ში არ მო ი ძებ ნა აღ
ნიშ ნუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის კვა ლი ფი კა ცი ის 
და მის მი ერ და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის 
ტოლ ფა სი თა ნამ დე ბო ბა, მა შინ 2 წლის გან
მავ ლო ბა ში, სა ჯა რო მო ხე ლე რჩე ბა რე ზერ
ვ ში და მას აუნაზღა ურ დე ბა კომ პენ სა ცია 6 
თვის გან მავ ლო ბა ში. ხო ლო, იმ შემ თხ ვე ვა
ში, თუ შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბო ბა 2 წლის გან
მავ ლო ბა ში ვერ მო ი ძებ ნა, სა ჯა რო მო ხე ლე 
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რე ზერ ვი დან ამო ი რიცხე ბა, მას კომ პენ სა ცია 
შე უწყ დე ბა და ის არ აღ დ გე ბა თა ნან მ დე ბო
ბა ზე.4 

აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მი დან გა მომ დი ნა რე, შე
საძ ლე ბე ლია გვქონ დეს არა ერ თი შემ თხ ვე
ვა, რო დე საც სა სა მარ თ ლოს კა ნო ნი ე რი გა
დაწყ ვე ტი ლე ბით, სა ჯა რო მო ხე ლე აღ დ გეს 
სამ სა ხურ ში, მაგ რამ ექ ვ სი თვის შემ დ გომ 
შე უწყ დეს ანაზღა უ რე ბის გა დახ და და დარ
ჩეს რე ზერ ვ ში. ცხა დი ა, აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა 
ახა ლი სებს სტრუქ ტუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე ლის 
მხრი დან თა ნამ შ რომ ლის უკა ნო ნოდ გა თა
ვი სუფ ლე ბას.

„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე   
ლოს კა ნო ნის თა ნახ მად, სა ხელ მ წი ფო 
სტრუქ ტუ რის ხელ მ ძღ ვა ნელს, და წე სე ბუ ლე
ბის რე ორ გა ნი ზა ცი ის, ლიკ ვი და ცი ის ან / და 
შერ წყ მის შე დე გად, თა ნამ შ რო მელ თა შემ ცი
რე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბი სათ ვის არ მო ითხო
ვე ბა და სა ბუ თე ბის მყა რი სტან დარ ტი, რაც 
მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რებ და სა ჯა რო მო ხე ლე
თა უსა ფუძ ვ ლო გა თა ვი სუფ ლე ბას თა ნამ
დე ბო ბი დან. აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, 
პი რი სამ სა ხუ რი დან შე საძ ლე ბე ლია გა თა
ვი სუფ ლ დეს არა გამ ჭ ვირ ვა ლე პრო ცე სით 
ან სა თა ნა დოდ და სა ბუ თე ბუ ლი მი ზე ზით, 
არა მედ, მხო ლოდ  ლიკ ვი და ცი ა/ რე ორ გა
ნი ზა ცი ის არ გუ მენ ტით, რომ ლის გან ხორ ცი
ე ლე ბის მი ზე ზიც შე საძ ლო ა სა თა ნა დოდ არ 
იყოს და სა ბუ თე ბუ ლი. რე ორ გა ნი ზა ცი ა/ ლიკ
ვი და ცია არის მი ზე ზი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან 
თა ნამ შ რო მელ თა ავ ტო მა ტუ რი, და უ სა ბუ თე
ბე ლი და სრუ ლი ად უპი რო ბო გა თა ვი სუფ
ლე ბის. ამ შეთხ ვე ვა ში, ცხა დი ა, რთუ ლია 
სა უ ბა რი კვა ლი ფი ცი უ რი სა ჯა რო მო ხე ლის 
და ცუ ლო ბა ზე.

ასე ვე, ბუნ დო ვა ნი და რის კის შემ ც ვე ლია სამ
სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის მი ზე ზი ჯან მ რ
თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბის გა მო. კა ნო ნი არ 
გა ნას ხ ვა ვებს ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო
ბას დრო ე ბი თი ან მუდ მი ვი შრო მი სუ უ ნა რო
ბი სა გან, შე სა ბა მი სად, ბუნ დო ვა ნი ჩა ნა წე რი 
შე საძ ლე ბე ლია გახ დეს მი ზე ზი პრო ფე სი უ ლი 
 
4 „საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შე

სახებ“, 2015, საქართველოს საკანონმდებლო 
მაცნე, ხელმისაწვდომია: https://matsne.gov.ge/
ka/document/view/3031098?publication=25

სა ჯა რო მო ხე ლის სამ სა ხუ რი დან მარ ტი ვი 
გა თა ვი სუფ ლე ბის ყო ველ გ ვა რი მყა რი არ
გუ მენ ტა ცი ის გა რე შე.

ზეგანაკვეთური ანაზღაურება

პრობ ლე მურ სა კითხად რჩე ბა ზე გა ნაკ ვე თუ
რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბის ქვე და ზღვა რის 
არ არ სე ბო ბა. ეს დამ საქ მე ბელს სა შუ ა ლე
ბას აძ ლევს პი რო ბი თად „განუსაზღვრელი 
ვა დით“ აიძუ ლოს სა ჯა რო მო ხე ლე იმუ შა ოს 
ზე გა ნაკ ვე თუ რად, რაც და საქ მე ბულ თან მი
მარ თე ბა ში ქმნის არა სა მარ თ ლი ა ნო ბის და 
სა მუ შაო დრო ის და გეგ მ ვის არაპ როგ ნო ზი
რო ბა დო ბის გან ც დას. აღ ნიშ ნულ მდგო მა რე
ო ბას კი დევ უფ რო მე ტად ამ ძი მებს დაშ ვე ბა, 
გა მომ დი ნა რე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ 
კა ნონ ში ჩა ნა წე რის ბუნ დო ვა ნე ბი დან, რომ 
არ არის სა ჭი რო სა ჯა რო მო ხე ლის თან ხ მო
ბა ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს შე სას რუ ლებ
ლად. კერ ძოდ, კა ნო ნის 61ე მუხ ლის პირ
ველ პუნ ქ ტ ში აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ „მოხელის 
მი ერ ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო სრულ დე ბა 
მხო ლოდ მო ხე ლის ზემ დ გო მი თა ნამ დე ბო
ბის პი რის წე რი ლო ბი თი და ვა ლე ბის სა ფუძ
ველ ზე“, რაც ცალ სა ხად უპი რა ტეს მდგო მა
რე ო ბა ში აყე ნებს დამ საქ მე ბელს. ამას თან, 
ეს ჩა ნა წე რი გარ კ ვე ულ წი ნა აღ მ დე გო ბა ში 
მო დის სა ქარ თ ვე ლოს შრო მის კო დექ სის 
მე17 მუხ ლ თან სა დაც ზე გა ნაკ ვე თურ სა მუ
შა ოს თან და კავ ში რე ბით აქ ცენ ტი სრუ ლად 
კეთ დე ბა მხა რე თა შე თან ხ მე ბა ზე. 

2.2 დაწინაურება/წახალისების 
არამკაფიოდ განსაზღვრული  
და გართულებული მიდგომა

დაწინაურება

პრო ფე სი უ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის პრინ ცი პებ
თან და არ ს თან სრუ ლი ად შე უ სა ბა მო ბა ში 
მო დის პრინ ცი პი, რომ ლის თა ნახ მა დაც მო
ხე ლის და ნიშ ვ ნა ზემ დ გომ თა ნამ დე ბო ბა ზე 
უნ და გან ხორ ცი ელ დეს უშუ ა ლოდ სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი დან, რე
ზერ ვ ში ჩა რიცხუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბი
დან ან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ
მე ბუ ლი პი რე ბი დან, უფ რო კონ კ რე ტუ ლად, 
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„მოხელე ზემ დ გო მი (მესამე, მე ო რე ან პირ
ვე ლი) რან გის მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბა ზე 
ინიშ ნე ბა და ხუ რუ ლი კონ კურ სის სა ფუძ ველ
ზე“. თა ვის მხრივ, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე
ბით და საქ მე ბულ პირს უფ ლე ბა აქვს მო
ნა წი ლე ო ბა მი ი ღოს და ხუ რულ კონ კურ ს ში, 
თუ იგი სულ მცი რე ერ თი წე ლი მა ინც მუ
შა ობს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში.5 მნიშ ვ ნე ლო ბა 
არ ექ ცე ვა იმ გა რე მო ე ბას, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნის 83ე მუხ ლის თა ნახ მად, სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით პი
რი, რო გორც წე სი, გა მარ ტი ვე ბუ ლი სა ჯა
რო კონ კურ სის წე სით მი ი ღე ბა. ეს ჩა ნა წე რი 
ცალ სა ხად ვერ ჩა ით ვ ლე ბა პრო ფე სი უ ლი 
ნიშ ნით და წი ნა უ რე ბას თან და გა ა ჩენს უსა
მარ თ ლო ბის გან ც დას, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბულ 
პი რებს შო რის, რომ ლე ბის სა ჯა რო სამ სა
ხურ ში მუ შა ო ბენ ერთ წელ ზე ნაკ ლე ბი პე რი
ო დის გან მავ ლო ბა ში.

ამას თან, კა ნო ნის მოქ მე დი რე დაქ ცი ის 34ე 
მუხ ლის მი ხედ ვით, მო ხე ლის ვა კან ტურ თა
ნამ დე ბო ბა ზე კონ კურ სის წე სით და ნიშ ვ ნა 
ხდე ბა მხო ლოდ მე ოთხე (ყველაზე და ბა
ლი სა ფე ხუ რი) რან გის თა ნამ დე ბო ბა ზე, ხო
ლო პირ ვე ლი, მე ო რე და მე სა მე რან გით 
გან საზღ ვ რულ თა ნამ დე ბო ბა თა და კომ პ
ლექ ტე ბა მოხ დე ბა და ხუ რუ ლი კონ კურ სის 
წე სით სა ჯა რო სამ სა ხურ ში უკ ვე და საქ მე ბუ
ლი, რე ზერ ვ ში რიცხუ ლი ან შრო მი თი ხელ
შეკ რუ ლე ბით აყ ვა ნი ლი პი რე ბი დან.  უნ და 
აღი ნიშ ნოს, რომ კა ნო ნი იძ ლე ვა ე.წ. ღია 
კონ კურ სის შე საძ ლებ ლო ბას იმ შემ თხ ვე ვა
ში, თუ და ხუ რუ ლი კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე 
ვერ მოხ და კან დი და ტის შერ ჩე ვა.

ამის მი უ ხე და ვად, აღ ნიშ ნუ ლი რე გუ ლა
ცია მა ინც ქმნის სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე
მის „იზოლირების“ საფ რ თხეს, რად გან კა
ნო ნის თა ნახ მად, დად გე ნი ლი და ხუ რუ ლი 
კონ კურ სე ბი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად და ა ზი ა ნებს 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში კერ ძო სექ ტო რი დან მა
ღა ლი კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მო ზიდ ვას 
და უფ რო მე ტიც, შე ამ ცი რებს კონ კუ რენ ცი ის 
დო ნეს, ეს ყო ვე ლი ვე კი გრძელ ვა დი ან პერ  

5 „საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესა
ხებ“, 2015, მუხლი 34.

ს პექ ტი ვა ში უარ ყო ფი თად აისა ხე ბა სა ჯა რო  
სამ სა ხუ რის სის ტე მის გა მარ თულ მუ შა ო ბა
ზე. აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რით შე უძ ლე ბე ლია 
კადრს, რო მელ საც სა ჯა რო სამ სა ხურ ში არ 
უმუ შა ვი ა, მაგ რამ აქვს სა თა ნა დო გა მოც დი
ლე ბა, კვა ლი ფი კა ცი ა, გა ნათ ლე ბა და შე
უძ ლია სა ხელ მ წი ფოს სამ სა ხურ ში გახ დეს 
წარ მა ტე ბუ ლი და ეფექ ტუ რი სა ჯა რო მო ხე
ლე, ჰქონ დეს მო ტი ვა ცია და იწყოს მუ შა ო ბა 
და ბა ლი რან გის თა ნამ დე ბო ბა ზე და შე სა ბა
მი სად, შე და რე ბით და ბალ ანაზღა უ რე ბა ზე.

ასე ვე, სე რი ო ზუ ლი კითხ ვის ნიშ ნე ბია სა ჯა
რო მო ხე ლის გა მო საც დელ ვა დას თან და
კავ ში რე ბით. „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის პრო ექ ტის 45ე მუხ
ლის მე2 პუნ ქ ტის თა ნახ მად, პრო ფე სი უ ლი 
სა ჯა რო მო ხე ლის „გამოსაცდელი ვა და მო ი
ცავს 12 თვეს.“ ნათ ლად ჩანს, რომ სა ჯა რო 
მო ხე ლი სათ ვის 12თვიანი გა მო საც დე ლი 
ვა დის დად გე ნა წარ მო ად გენს არა გო ნივ რუ
ლად ხან გ რ ძ ლივ პე რი ოდს. სა კითხი თა ვის
თა ვად პრობ ლე მუ რი ა, გა მომ დი ნა რე იქე
დან, რომ გა მო საც დე ლი ვა დით საქ მი ა ნო ბა 
არ წარ მო ად გენს შემ დ გომ ში და საქ მე ბის გა
რან ტი ას; ამა ვე დროს, გა მო საც დე ლი ვა დის 
გან მავ ლო ბა ში, შე საძ ლოა პი რი ნე ბის მი ე რი 
და სა ბუ თე ბი სა და კომ პენ სა ცი ის გა რე შე გა
თა ვი სუფ ლ დეს თა ნამ დე ბო ბი დან.  

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, კარ გად იქ ნას გა აზ რე ბუ
ლი, რომ არა გო ნივ რუ ლად გაზ რ დი ლი გა
მო საც დე ლი სა მუ შაო ვა და კვა ლი ფი ცი ურ 
კადრს უკარ გავს მო ტი ვა ცი ას, და იწყოს მუ შა
ო ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში. არა გო ნივ რუ ლი გა
მო საც დე ლი სა მუ შაო ვა და კი დევ უფ რო მეტ 
რის კებს ქმნის, მათ შო რის, თუ გა მო საც დე
ლი ვა დის პე რი ო დი ემ თხ ვე ვა ხე ლი სუფ ლე
ბის ცვლი ლე ბას ან წი ნა სა არ ჩევ ნო პრო ცესს. 
ამას თან, უსა მარ თ ლოა ის გა რე მო ე ბა, რომ 
გა მო საც დე ლი ვა დით და ნიშ ნუ ლი პი რის თ
ვის შე ფა სე ბის სის ტე მა სხვაგ ვა რი ა. კერ ძოდ, 
თუ შტატ ში არ სე ბუ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის შე
ფა სე ბა ხდე ბა წე ლი წად ში ერ თხელ, გა მო
საც დე ლი ვა დით აყ ვა ნი ლი თა ნამ შ რომ ლის 
შე ფა სე ბა ხდე ბა წე ლი წად ში ოთხ ჯერ, ანუ 
კვარ ტალ ში ერ თხელ.  სრუ ლი ად და უ სა ბუ
თე ბე ლი ა, თუ რა ტომ არის აღ ნიშ ნუ ლი შე ფა
სე ბის სის ტე მის გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი.
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2.3 ადამიანური კაპიტალის  
შეფასებისა და ანგარიშვალდებულების 
ბუნდოვანი სისტემა

საჯარო მოხელის კლასი, რანგი, 
შეფასება - საჯარო სამსახურის 
მოქნილობა და ეფექტიანობა

სა ჯა რო მო ხე ლის თა ნამ დე ბობ რი ვი რან გი სა 
და კლა სის გან საზღ ვ რა, სა ჯა რო მო ხე ლის 
სა მუ შა ოს შე ფა სე ბის წე სი და პი რო ბე ბი, ასე
ვე, სა ჯა რო მო ხე ლის მო ბი ლო ბის გან საზღ
ვ რის წე სი, პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო, წა ხა ლი სე ბის კონ
კ რე ტუ ლი სა ხე, რე გუ ლირ დე ბა მთავ რო ბის 
დად გე ნი ლე ბით.6 

ერ თი ა ნი და მყა რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის
ტე მის შექ მ ნის მიზ ნით, ფუნ და მენ ტუ რად 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის პრინ ცი პუ ლი სა
კითხე ბი მო წეს რიგ დეს სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნო ნით და არ იყოს გა წე რი ლი მთავ რო ბის 
დად გე ნი ლე ბე ბით. ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი სა
კითხე ბის კა ნონ ში და ფიქ სი რე ბა არის მე ტი 
და მო უ კი დებ ლო ბის გა რან ტი სა ჯა რო მო ხე
ლის თ ვის და ამას თან, აგ ვა ცი ლებს მთავ
რო ბის შე საძ ლო ცვლი ლე ბის დროს სუ ბი
ექ ტუ რო ბის ე.წ. „საჭიროების შემ თხ ვე ვა ში, 
სა ჭი რო ცვლი ლე ბე ბის“ რის კებს.

კითხ ვის ნიშ ნე ბი ჩნდე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე ე
ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მებ თან მი მარ თე ბა
ში. გარ კ ვე ულ წი ლად, პი რო ბი თია შე ფა სე
ბის წე სი. სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბის შე ფა სე ბის კრი ტე რი უ მი უნ და 
იყოს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მუ შა ო ბის პე რი
ოდ ში მათ მი ერ მი ღე ბუ ლი შე დე გი და ეს 
შე სა ბა მი სი სტა ტის ტი კით უნ და იყოს და სა ბუ
თე ბუ ლი. ამის მი ხედ ვით, გა ცი ლე ბით მარ
ტი ვია სა ჯა რო მო ხე ლის ეფექ ტუ რო ბის გან
საზღ ვ რა. 

6 „პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წე სი  
სა და პირობების დამტკიცების შესახებ“, 2017,  
საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე, ხელმი
საწვ დომია: https://www.matsne.gov.ge/ka/docu
ment/view/3652594?publication=0

ამას თან, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ თი თო ე ულ 
სა ხელ მ წი ფო სტუქ ტუ რას ჰქონ დეს სა კუ თა
რი მკა ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი წარ მა ტე
ბის მიღ წე ვის ინ დი კა ტო რე ბი და შე სა ბა მი სი 
სტრა ტე გი ა, რას უნ და მი აღ წი ონ, რო გორ 
უნ და მი აღ წი ონ და ამ მიღ წე ვა ში თი თო ე ულ
მა და საქ მე ბულ მა, რა რო ლი უნ და შე ას რუ
ლოს. აღ ნიშ ნუ ლი ინ დი კა ტო რე ბი და სტრა
ტე გია არ უნ და იყოს ზო გად პრინ ცი პებ ზე 
და ფუძ ნე ბუ ლი. 

ამას თა ნა ვე, მი ზან შე წო ნი ლი ა, ყვე ლა სა ჯა
რო და წე სე ბუ ლე ბამ თა ვი სი პრი ო რი ტე ტე
ბის, საქ მი ა ნი პრო ცე სე ბის მი ხედ ვით,  გან
საზღ ვ როს შე ფა სე ბის, რან გი რე ბი სა და 
მო ტი ვა ცი ის სის ტე მა. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, სა
ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რა ზე მორ გე ბუ ლი ინ დი
ვი დუ ა ლუ რი და არა სა ერ თო ზო გა დი სტან
დარ ტი.

ამას თან, კა ნო ნის თა ნახ მად, არ არის მკა
ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი შრო მის ანაზღა უ რე
ბის წე სი. შე სა ბა მი სად, ადა მი ა ნებს, რომ
ლე ბიც ერ თ ნა ირ სა მუ შა ოს ას რუ ლე ბენ 
რიგ სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში (მათ შო რის  
სსიპ  ში, რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, მოქ ცე
უ ლე ბი არი ან სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ 
კა ნო ნის ნორ მებ ში, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, 
სრუ ლი ად ბუნ დო ვა ნი ფაქ ტობ რი ვი რე ა ლო
ბის წი ნა შე არი ან) გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ანაზღა უ
რე ბა აქვთ. ანაზღა უ რე ბის ერ თი ა ნი სის ტე მის 
არარ სე ბო ბა, უსა მარ თ ლო ბის შეგ რ ძ ნე ბას 
იწ ვევს და ერ თ გ ვა რად დე მო ტი ვა ტო რია სა
ჯა რო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი 
პი რი სათ ვის.

3. დასკვნა 

„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის ანა ლი ზის შე დე გად, ნათ ლად 
ჩანს, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნი ცალ სა ხად 
წინ გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯია სა ჯა რო სამ სა
ხუ რის რე ფორ მის მი მარ თუ ლე ბით, თუმ ცა, 
ამავ დ რო უ ლად, კა ნო ნი აჩენს უამ რავ რისკს 
პრო ფე სი უ ლი სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის (ასევე, 
სსიპ  ში და საქ მე ბუ ლე ბის) და ცუ ლო ბი სა და 
და მო უ კი დებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მი
მარ თუ ლე ბით.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
თა ნამ შ რომ ლე ბი და ი ნიშ ნონ / და წი ნა ურ დ
ნენ  კვა ლი ფი კა ცი ი სა და კომ პე ტენ ცი ის და 
არა „პოლიტიკური ფა ვო რი ტიზ მის“ მი ხედ
ვით. შე სა ბა მი სად,  მი ზან შე წო ნი ლი ა, რომ 
„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნონ ში აისა ხოს რი გი ცვლი ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყოფს სა ხელ მ წი ფო 
უწყე ბებ ში თა ნამ შ რო მელ თა და საქ მე ბა/ გა
თა ვი სუფ ლე ბის სის ტე მის გამ ჭ ვირ ვა ლე ო
ბას, რაც თა ვის მხრივ, მეტ სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
გან ც დას გა ა ჩენს სა ჯა რო მო ხე ლე თა შო რის 
და ამავ დ რო უ ლად, და ეხ მა რე ბა უწყე ბის 
ხელ მ ძღ ვა ნელს უფ რო მე ტად ეფექ ტუ რად 
მარ თოს ორ გა ნი ზა ცი ა. 
ამას თან, ცვლი ლე ბე ბი ნათ ლად გან საზღ
ვ რავს სა ხელ მ წი ფო უწყე ბებ ში და წი ნა უ რე
ბა/ წა ხა ლი სე ბის მიდ გო მას, ისე ვე რო გორც 
შე სა ბა მი სი შრო მის ანაზღა უ რე ბის წესს, რაც 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აამაღ ლებს სა ჯა რო მო
ხე ლე ე ბის მო ტი ვა ცი ას და გაზ რ დის მა თი 
მხრი დან შე სას რუ ლე ბე ლი სა მუ შა ოს ეფექ
ტი ა ნო ბას. პო ტენ ცი უ რი ცვლი ლე ბე ბი მნიშ
ვ ნე ლოვ ნად გა ა უმ ჯო ბე სებს სა ხელ მ წი ფო 
სტრუქ ტუ რებ ში ადა მი ა ნუ რი კა პი ტა ლის შე
ფა სე ბი სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის სის ტე
მას, რაც თა ვის მხრივ, სა შუ ა ლე ბას მის ცემს 
პრო ფე სი ულ სა ჯა რო მო ხე ლეს მო ახ დი ნოს 
ერ თ გ ვა რი პროგ ნო ზი სა კუ თა რი საქ მი ა
ნო ბის წარ მა ტე ბუ ლო ბის გან საზღ ვ რის და 
ამას თან, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მუ შა ო ბის პე
რი ოდ ში თა ვი იგ რ ძ ნოს მე ტად და ცუ ლად და 
შე სა ბა მი სად, და მო უ კი დებ ლად. აღ ნიშ ნუ
ლი დან გა მომ დი ნა რე, იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი 
პრობ ლე მე ბის შე სა ბა მი სად, წარ მოდ გე ნი
ლია რამ დე ნი მე რე კო მენ და ცი ა.

4. რეკომენდაციები:

მოხელის სამსახურიდან გათავისუფლება

• მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ თუ სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, და დას ტურ და სა ჯა
რო მო ხე ლის უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე
ბა სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რი დან, ხო ლო 
აღ დ გე ნის შემ თხ ვე ვა ში, არ მო ი ძებ ნე ბა 
სტრუქ ტუ რა ში აღ ნიშ ნუ ლი სა ჯა რო მო ხე

ლის კვა ლი ფი კა ცი ის და წი ნა პე რი ოდ ში 
და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბის ტოლ ფა სი 
თა ნამ დე ბო ბა, მას აუნაზღა ურ დეს კომ
პენ სა ცია სრუ ლი გა ნაც დუ რის შე სა ბა მი
სად და არ უნ და იყოს მი თი თე ბუ ლი რა ი მე 
ზე და ზღვა რი კომ პენ სა ცი ის ანაზღა უ რე
ბას თან მი მარ თე ბა ში (მაგალითად, ექ
ვ სი თვე). ამას თან, სამ სა ხურ ში აღ დ გე
ნი ლი სა ჯა რო მო ხე ლე რე ზერ ვ ში უნ და 
ირიცხე ბო დეს იმ დრომ დე, ვიდ რე არ 
მოხ დე ბა მის თ ვის შე სა ფე რი სი პო ზი ცი
ის შე თა ვა ზე ბა და ამ შემ თხ ვე ვა შიც, არ 
უნ და იყოს გან საზღ ვ რუ ლი ვა დის ზე და 
ზღვა რი (მაგალითად ორი წე ლი). აღ ნიშ
ნუ ლი რე კო მენ და ცი ის კა ნონ ში ასახ ვის 
შემ თხ ვე ვა ში, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად მცირ დე ბა 
სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რის ხელ მ ძღ ვა ნე
ლის მხრი დან თა ნამ შ რომ ლის კა ნო ნის
მი ე რი სა ფუძ ვ ლე ბი სა და და სა ბუ თე ბის 
გა რე შე გა თა ვი სუფ ლე ბის მო ტი ვა ცია და 
სრუ ლად გა მო ი რიცხე ბა ფაქ ტი, რომ სა
სა მარ თ ლოს კა ნო ნი ე რი გა დაწყ ვე ტი
ლე ბის შემ დ გომ, შე საძ ლოა გარ კ ვე უ ლი 
პე რი ო დის შემ დ გომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში 
აღ დ გე ნილ მა სა ჯა რო მო ხე ლემ ავ ტო მა
ტუ რად და კარ გოს სამ სა ხუ რი;

• სა ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რის ხელ მ ძღ ვა
ნე ლის მხრი დან სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის 
რე ორ გა ნი ზა ცი ა, ლიკ ვი და ცია ან / და 
შერ წყ მა არ უნ და იყოს სა ჯა რო მო ხე
ლის სამ სა ხუ რი დან და უ სა ბუ თე ბე ლი გა
თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი. ცხა დი ა, 
ვერ გა მო ი რიცხე ბა სა ხელ მ წი ფო უწყე
ბის რე ორ გა ნი ზა ცი ა, ლიკ ვი და ცი ა, თუ 
სხვა სა ხელ მ წი ფო უწყე ბას თან შერ წყ
მა, მაგ რამ პრო ფე სი უ ლი სა ჯა რო მო ხე
ლის და ცუ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
აღ ნიშ ნუ ლი მი ზე ზით სამ სა ხუ რი დან გა
თა ვი სუფ ლე ბის შემ თხ ვე ვა ში, უნ და გა
ნი საზღ ვ როს წი ნას წარ დად გე ნი ლი და
სა ბუ თე ბის მყა რი და არა ო რაზ რო ვა ნი 
სტან დარ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტის 
გან საზღ ვ რა მნიშ ვ ნე ლოვ ნად უზ რუნ ველ
ყოფს კვა ლი ფი ცი უ რი სა ჯა რო მო ხე ლის 
და ცუ ლო ბას და მი ნი მუ მამ დე შე ამ ცი რებს 
თა ნამ შ რომ ლის და უ სა ბუ თებ ლად და 
ამას თან, სრუ ლი ად უპი რო ბოდ სა მუ შა ო
დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ფაქ ტებს;
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• იმი სათ ვის, რომ გა მო ი რიცხოს პრო ფე
სი უ ლი სა ჯა რო მო ხე ლის არ გუ მენ ტა ცი ის 
გა რე შე სამ სა ხუ რი დან და უ სა ბუ თე ბე ლი 
გა თა ვი სუფ ლე ბა ბუნ დო ვა ნი ჩა ნა წე რის 
„ჯანმრთელობის მდგო მა რე ო ბის“ გა მო, 
სა ჭი რო ა, ნათ ლად და კონ კ რეტ დეს გან ს
ხ ვა ვე ბა სა ჯა რო მო ხე ლის დრო ე ბით და 
მუდ მივ შრო მი სუ უ ნა რო ბას შო რის. აღ
ნიშ ნუ ლი რე კო მენ და ცია თა ვი დან აგ ვა
ცი ლებს სპე კუ ლა ცი ებს და შე ამ ცი რებს 
ჯან მ რ თე ლო ბის მდგო მა რე ო ბა ზე მი თი
თე ბის გა მო ყე ნე ბით სა სა ხუ რი დან გა თა
ვი სუფ ლე ბის  მა ნი პუ ლი რე ბის რისკს.

ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება

• გა მომ დი ნა რე სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე
სა ხებ კა ნონ ში ჩა ნა წე რის ბუნ დო ვა ნე ბი
დან, იმას თან და კავ ში რე ბით, რომ არ 
არის სა ჭი რო სა ჯა რო მო ხე ლის თან ხ
მო ბა ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს შე სას
რუ ლებ ლად, სა ჭი რო ა, რომ სა მუ შა ოს 
ზე გა ნაკ ვე თურ ანაზღა უ რე ბას თან და
კავ ში რე ბუ ლი ნე ბის მი ე რი გან საზღ ვ რე
ბა  (მათ შო რის, აუცი ლებ ლად გან სა
საზღ ვ რია ქვე და ზღვა რი) მკა ფი ოდ და 
ნათ ლად რე გუ ლირ დე ბო დეს „საჯარო 
სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნო ნით, რა თა გა მოვ რიცხოთ აღ ნიშ ნუ ლი 
სა კითხის კა ნონ ქ ვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ
ლი აქ ტით რე გუ ლი რე ბის (მაგალითად, 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით). ეს ყო ვე
ლი ვე თა ვი დან აგ ვა ცი ლებს არ სე ბულ 
ბუნ დო ვა ნე ბას, ასე ვე, ზე გა ნაკ ვე თუ რი 
ანაზღა უ რე ბის იერარ ქი უ ლად მა ღა ლი 
რან გის კა ნო ნის რე გუ ლი რე ბის გა რეთ 
და ტო ვე ბას და ამას თან, უზ რუნ ველ ყოფს 
მე ტი სტა ბი ლუ რო ბის გან ც დას სა ჯა რო 
მო ხე ლე ებს შო რის;

• ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბის 
პრო პორ ცი უ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად, 
აუცი ლე ბე ლი ა, კა ნო ნით დად გინ დეს 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბა 
გაზ რ დი ლი ხელ ფა სის ოდე ნო ბით. ამას
თან, აუცი ლე ბე ლი ა, გა ნი საზღ ვ როს ზე
გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს ანაზღა უ რე ბის 
ქვე და ზღვა რი. „საჯარო სამ სა ხუ რის შე
სა ხებ“ სა ქარ თ ვე ლოს კა ნონ ში ქვე და 
ზღვა რის მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რა აგ ვა ცი

ლებს რის კებს დამ საქ მებ ლის მხრი დან 
სა ჯა რო მო ხე ლის „განუსაზღვრელი ვა
დით“ მუ შა ო ბის იძუ ლე ბას თან და კავ ში
რე ბით. ამას თან, ჩა ნა წე რი გა ა ჩენს მე ტი 
სა მარ თ ლი ა ნო ბის გან ც დას და საქ მე ბულ
თა შო რის. ქვე და ზღვა რის გან საზღ ვ რა 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად შე უწყობს ხელს სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბის მხრი დან  სა მუ შაო დრო ის 
და გეგ მ ვის პროგ ნო ზი რო ბა დო ბის გან ც
დას; 

• მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ნი საზღ ვ როს ზე გა
ნაკ ვე თუ რი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბა ზე სა
ჯა რო მო ხე ლის თან ხ მო ბის და /ან და სა
ბუ თე ბუ ლი უარის სა ჭი რო ე ბა იმი სათ ვის, 
რა თა ცალ სა ხად უპი რა ტეს მდგო მა რე ო
ბა ში არ აღ მოჩ ნ დეს დამ საქ მე ბე ლი. 

მოხელის დაწინაურება

• იმი სათ ვის, რომ არ გაჩ ნ დეს სა ჯა რო სამ
სა ხურ ში უსა მარ თ ლო ბის გან ც და პრო
ფე სი უ ლი ნიშ ნით და წი ნა უ რე ბას თან 
მი მარ თე ბით, ახალ დაწყე ბუ ლი, თუმ
ცა მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ის შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბულ პი რებს 
შო რის (ერთ წელ ზე ნაკ ლე ბი ვა დით 
მო მუ შა ვე სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბი), სა
ჭი როა კა ნონ მა არ გან საზღ ვ როს მი ნი
მა ლუ რი ზღვა რი (მაგალითად, ერ თი წე
ლი) სა ხელ მ წი ფო უწყე ბის მი ერ სა ჯა რო 
მო ხე ლის ზემ დ გომ თა ნამ დე ბო ბა ზე გა
მოცხა დე ბუ ლი და ხუ რუ ლი კონ კურ სებ ში 
მო ნა წი ლე ო ბის თ ვის;

• იმი სათ ვის, რომ გა მოვ რიცხოთ სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის სის ტე მის ე.წ. „იზოლირების 
საფ რ თხე“, სა ჭი რო ა, პირ ველ, მე ო რე და 
მე სა მე რან გ თან მი მარ თე ბა ში, გა და ი ხე
დოს და ხუ რუ ლი კონ კურ სე ბის და ნიშ ვ ნის 
შე სა ხებ წე სი. შე საძ ლე ბე ლი ა, მკა ფი ოდ 
გან საზღ ვ რუ ლი კრი ტე რი უ მე ბის შემ თხ
ვე ვა ში, მოხ დეს სა გა მო ნაკ ლი სო პა რა
ლე ლუ რი ღია კონ კურ სე ბის არ სე ბო ბა 
აღ ნიშ ნულ სამ რან გ თან მი მარ თე ბა ში. 
არ სე ბულ შემ თხ ვე ვა ში, ერ თი მხრივ, გა
უმ ჯო ბეს დე ბა კონ კუ რენ ცი ის ხა რის ხი სა
ჯა რო სამ სა ხურ ში, ხო ლო მე ო რე მხრივ, 
გაჩ ნ დე ბა უკე თე სი შე საძ ლებ ლო ბა სა
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ხელ მ წი ფო სტრუქ ტუ რებ ში კერ ძო სექ
ტო რი დან კვა ლი ფი ცი უ რი კად რე ბის მო
სა ზი დად;

• იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო მო ხე ლის გა
მო საც დე ლი ვა და არ დარ ჩეს პი რო ბით 
და სა რის კო ჩა ნა წე რად და არ გა ა ჩი ნოს 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან მო ხე ლის და უ
სა ბუ თე ბე ლი და უკომ პენ სა ციო გან თა
ვი სუფ ლე ბის რის კე ბი, სა ჭი რო ა, აღ ნიშ
ნუ ლი არა გო ნივ რუ ლი ვა დის (12 თვე) 
შემ ცი რე ბა არა უ მე ტეს სამ თვემ დე. შე
საძ ლე ბე ლი ა, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში შე სა
ბა მი სი კონ კურ სით მი ღე ბუ ლი (როდესაც 
კვა ლი ფი კა ცია და უნა რე ბი უკ ვე შე ფა სე
ბუ ლია სტრუქ ტუ რის მხრი დან) თა ნამ შ
რომ ლის მუ შა ო ბის შე ფა სე ბა სა მი თვის 
ვა და ში. ამავ დ რო უ ლად, გა მო საც დე ლი 
ვა დის შემ ცი რე ბით სა ჯა რო მო ხე ლეს 
გა უჩ ნ დე ბა მე ტი სტა ბი ლუ რო ბის გან ც
და და შე სა ბა მი სად, შემ ცირ დე ბა სა არ
ჩევ ნო პრო ცე სებ თან და ხე ლი სუფ ლე ბის 
ცვლი ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე
ბი.   ამას თან, 12თვიანი გა მო საც დე ლი 
ვა დის შემ ცი რე ბა სამ თვემ დე მეტ სტი
მულს მის ცემს კვა ლი ფი ცი ურ კად რებს 
და იწყონ მუ შა ო ბა სა ჯა რო სამ სა ხურ ში;

• სა ჯა რო სამ სა ხურ ში სა მარ თ ლი ა ნო ბის 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად, არა თა ნა ბა რი და 
არაპ რო პორ ცი უ ლი მიდ გო მის გა მო სა
რიცხად, სა ჭი რო ა, გა მო საც დე ლი ვა დით 
მი ღე ბუ ლი და საშ ტა ტო ნუს ხა ში მყო ფი 
თა ნამ შ რომ ლის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა
მუ შა ოს სხვა სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მსგავ
სი შე ფა სე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პის და
ნერ გ ვა სა მარ თ ლი ა ნო ბის გან ც დას თან 
ერ თად, უფ რო მე ტად უზ რუნ ველ ყოფს 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა შო
რის კონ კუ რენ ცი ის ხა რისხს.

საჯარო მოხელის კლასი, რანგი, 
შეფასება - საჯარო სამსახურის 
მოქნილობა და ეფექტიანობა

• სა ჯა რო მო ხე ლის თა ნამ დე ბობ რი ვი რან
გი სა და კლა სის გან საზღ ვ რა, ერ თი ა ნი 
და მყა რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის სის ტე მის 
შექ მ ნის მიზ ნით, ფუნ და მენ ტუ რად მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნია იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო სამ
სა ხუ რის ფუნ ქ ცი ო ნი რე ბი სათ ვის პრინ

ცი პუ ლი სა კითხე ბი (საჯარო მო ხე ლის 
თა ნამ დე ბობ რი ვი რან გი სა და კლა სის 
გან საზღ ვ რა, სა ჯა რო მო ხე ლის სა მუ შა ოს 
შე ფა სე ბის წე სი და პი რო ბე ბი, მო ბი ლო
ბა, თა ნამ დე ბობ რი ვი სარ გო და წა ხა ლი
სე ბის ფორ მე ბი) მო წეს რიგ დეს სა ქარ თ
ვე ლოს კა ნო ნით და არ იყოს გა წე რი ლი 
მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბე ბით; 

• სა  ჯა  რო სამ   სა  ხურ   ში შე  ფა  სე  ბის წე  სის 
პი  რო  ბი  თო  ბი  სა და ბუნ   დო  ვა  ნე  ბის გა 
მო  სა  რიცხად სა  ჭი  რო  ა, თი  თო  ე  ულ სა 
ხელ   მ   წი  ფო უწყე  ბას, სპე  ცი  ფი  კი  დან 
გა  მომ   დი  ნა  რე, თა  ვად ჰქონ   დეს გან  
საზღ   ვ   რუ  ლი შე  ფა  სე  ბის სტრა  ტე  გია და 
შე  სა  ბა  მი  სი დათ   ვ   ლა  დი (გაზომვადი) ინ  
დი  კა  ტო  რე  ბი. აუცი  ლე  ბე  ლი  ა, თა  ნამ   შ   რო 
მელ   თა საქ   მი  ა  ნო  ბის შე  ფა  სე  ბის სის   ტე  მა 
ემ   ყა  რე  ბო  დეს რე  ა  ლურ მოთხოვ   ნებ   სა და 
ყვე  ლა სა  ჯა  რო მო  ხე  ლი  სათ   ვის გა  სა  გე 
ბად იყოს ფორ   მუ  ლი  რე  ბუ  ლი. ამას   თან, 
შე  ფა  სე  ბის სის   ტე  მის გაც   ნო  ბით სა  ჯა  რო 
მო  ხე  ლეს უნ   და შე  ეძ   ლოს გან   ჭ   ვ   რე  ტა  დო 
ბა, თუ რო  გორ გა  ა  უმ   ჯო  ბე  სოს საქ   მი  ა  ნო 
ბა შემ   დ   გო  მი შე  ფა  სე  ბი  სათ   ვის;

• სა ჯა რო მო ხე ლე თა დე მო ტი ვა ცი ი სა და 
უსა მარ თ ლო ბის გან ც დის აღ მო საფხ ვ
რე ლად, სა ჭი რო ა, კა ნონ ში ნათ ლად გა
ნი საზღ ვ როს შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შა ოს 
ანაზღა უ რე ბის წე სი. აღ ნიშ ნუ ლი მო ცე მუ
ლო ბა გან სა კუთ რე ბით  რე ლე ვან ტუ რია 
იმ პირ თა შო რის, რომ ლე ბიც სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში ას რუ ლე ბენ ფაქ ტობ რი ვად 
ერ თი და იგი ვე სა მუ შა ოს, ხო ლო ანაზღა
უ რე ბა გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი აქვთ;

• იმი სათ ვის, რომ სა ჯა რო მო ხე ლის კლა
სი სა და და ნა მა ტის ცნე ბა შე მა ფერ ხე ბელ 
ფაქ ტო რად არ აღ მოჩ ნ დეს სა ჯა რო სამ
სა ხურ ში თა ნამ შ რო მელ თა შერ ჩე ვა და
საქ მე ბის პრო ცეს ში, სა ჭი რო ა, კა ნონ ში 
მკა ფი ოდ გა ნი საზღ ვ როს, თუ რა კრი ტე
რი უ მე ბით, ან რა შე ფა სე ბის მი ხედ ვით, 
ენი ჭე ბა პი როვ ნე ბას კლა სი და სა ხელ
მ წი ფო და ნა მა ტი, რამ დე ნი შე იძ ლე ბა 
იყოს და ნა მა ტის მი ნი მუ მი და მაქ სი მუ მი 
ოდე ნო ბა და მაქ სი მა ლუ რი ზღვა რი და
ნა მა ტებს შო რის. 








