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ნი ზა ციის პროექ ტის „ყოვლისმომცველი შრო მის ბა ზა რი სა ქარ თვე ლო ში სა მუ შაო 
ად გი ლე ბის შესაქმნელად“ და ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის მხარდაჭერით. გან სა
კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა ეკუთ ვნის ბა ტონ ლეიო სი ბელს  შრო მის საერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ციის ღირ სეუ ლი შრო მის გუნდის, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ცენ ტრა ლუ
რი აზიის ოფი სის საერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტე ბი სა და შრო მის კა ნონ მდებ
ლო ბის ყო ფილ უფ როს სპეციალისტს, ექ სპერ ტუ ლი მხარ და ჭე რი სა და კვლე ვის 
შე მუ შა ვე ბი სას მი მარ თუ ლე ბე ბის განსაზღვრისათვის. კვლე ვა დაი გეგ მა და გან
ხორ ციელ და სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს მხრი დან წარ მო ჩე ნი ლი 
ინ ტე რე სი სა და სა ჭი როე ბის საფუძველზე. აღ ნიშ ნუ ლი სათ ვის გულ წრფე ლი მად
ლო ბა ეკუთ ვნის ქალ ბა ტონ ეკა ტე რი ნე ტი კა რა ძეს (საქართველოს ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის 
ყო ფილ მინისტრს), ქალ ბა ტონ თა მი ლა ბარ კა ლაიას (საქართველოს ოკუ პი რე ბუ ლი 
ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის 
მი ნის ტრის მოადგილეს) და ბა ტონ ბე ქა ფე რა ძეს (შრომის მთა ვარ ინ სპექ ტორს  
სსიპ შრო მის ინ სპექ ციის სამსახური). კვლევის პროცესს კოორდინირება გაუწიეს 
ქალბატონმა ეკატერინე ქარჩხაძემ (პროექტის ეროვნული წარმომადგენელი 
სა ქარ თველოში, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტის ოფისი სა
ქართველოში) და ბატონმა კატალინ ცაკუმ (მთავარი ტექნიკური მრჩეველი, შრო
მის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროექტის ოფისი საქართველოში), ვახტანგ 
სიფრაშვილთან ერთად (აღმასრულებელი დირექტორი, პროგრესული ფორუმი).
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Sesavali

ის ტო რიუ ლი კონ ტექ სტი

სა ქარ თვე ლო ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის სა კა ნონ მდებ
ლო დო ნე ზე მო წეს რი გე ბის უახ ლე სი ის ტო რია შესაძლებელია, სამ ეტა პად დაიყოს, 
რაც მმარ თვე ლო ბი თი და პო ლი ტი კუ რი პრიო რი ტე ტე ბის ცვლი ლე ბე ბით იყო გან პი
რო ბე ბუ ლი  20032012 წლები, 20132017 და 20172020 წლები. პირ ვე ლი ეტა პი ასა ხავს 
რა დი კა ლუ რი ცვლი ლე ბე ბის პერიოდს, რო ცა ქვეყ ნის პოლიტიკურეკონომიკური 
დღის წეს რი გი მე ტად ფო კუ სი რე ბუ ლი იყო ნეო ლი ბე რა ლურ მიდგომაზე. სწო რედ 
20052006 წლი დან სა ქარ თვე ლო ში იც ვლე ბა შრო მის კო დექ სი და ორიენ ტი რე ბუ ლი 
ხდე ბა დამ საქ მებ ლის თვის მე ტი თა ვი სუფ ლე ბის მი ნი ჭე ბა სა და დერეგულაციაზე, 
აუქ მებს შრო მის ად მი ნის ტრი რე ბის ყვე ლა ინსტიტუტს, მათ შო რის შრო მის ინ
სპექ ციის სა ზე დამ ხედ ვე ლო სისტემას. დე რე გუ ლა ციის ზო გა დი პო ლი ტი კა და, მათ 
შორის, შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის აქ ტორ თა შო რის ძალ თა დის ბა ლან სის ამ გვა
რი და კა ნო ნე ბა წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად ცვლი და შრო მი თი ურ
თიერ თო ბის კულ ტუ რას ქვეყანაში. 

2006 წლის შემ დეგ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი შრო მის კო დექ სი მსოფ ლიო ში ყვე
ლა ზე ლი ბე რა ლურ შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბად მიიჩნეოდა.1 მი სი საწ ყი სი პრინ
ცი პი გუ ლის ხმობ და შრო მი თი ურ თიერ თო ბის მო წეს რი გე ბას დამ საქ მე ბელ სა და 
და საქ მე ბულს შო რის თა ვი სუ ფა ლი შე თან ხმე ბის საფუძველზე, სა ხელ მწი ფომ კი 
თით ქმის სრუ ლად მოიხ სნა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის რე გუ ლი რე ბი სა და მას ზე ზე
დამ ხედ ვე ლო ბის ფუნქცია.2 

მიუ ხე და ვად იმისა, რომ შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის ამ დაგ ვა რი ლი ბე რა ლი ზა ცია 
არ შეე სა ბა მე ბო და სა ქარ თვე ლოს მიერ გაც ხა დე ბულ ევ რო კავ შირ ში ინ ტეგ რა ციის 
სა გა რეო პო ლი ტი კურ პრიორიტეტებს, დე რე გუ ლი რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი გა რე
მო უც ვლე ლად შე ნარ ჩუნ და 2013 წლამდე. 

მეო რე ეტა პის ფარ გლებ ში შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის რე რე გუ ლა ციის პირ ვე ლი 
ნა ბი ჯე ბი 2013 წლი დან გადაიდგა, რაც, ძირითადად, ევ რო კავ შირ თან თა ნამ შრომ
ლო ბის გაღ რმა ვე ბა სა და ერ თი მხრივ, საქართველოს, მეო რე მხრივ კი, ევ რო კავ
შირ სა და ევ რო პის ატო მუ რი ენერ გიის გაერ თია ნე ბას და მათ წევრ სა ხელ მწი ფოებს 
შო რის ასო ცი რე ბის შე სა ხებ შე თან ხმე ბის (შემდგომში „ასოცირების შეთანხმება“) 
გა ფორ მე ბას უკავშირდება. აღ ნიშ ნუ ლი სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის ევ რო
კავ ში რის გან საზ ღვრულ დი რექ ტი ვებ თან ჰარ მო ნი ზა ციას ავალდებულებდა. 2013 

1. U.S. Department of State, 2013. 2012 Country Reports on Human Rights Practices – Georgia, Refworld.org, 
https://www.refworld.org/publisher,USDOS,,GEO,53284adb5,0.html [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
2. Human Rights Watch, 2019. No Year without Deaths. A Decade of Deregulation Puts Georgian Miners 
at Risk. https://www.hrw.org/report/2019/08/22/noyearwithoutdeaths/decadederegulationputs
georgianminersrisk [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 

https://www.refworld.org/publisher,USDOS,,GEO,53284adb5,0.html
https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk
https://www.hrw.org/report/2019/08/22/no-year-without-deaths/decade-deregulation-puts-georgian-miners-risk
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წელს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის ინიციირებით, შრო მის კო დექ სში შე ვი და ცვლი
ლე ბე ბი და გა ნი საზ ღვრა ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყვეტის, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის 
ანაზღაურების, ვა დია ნი და უვა დო შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის წესები; ინ
დი ვი დუა ლურ და კო ლექ ტიურ შრო მით და ვას თან და კავ ში რე ბით და წეს და ახა ლი 
რეგულაციები3.

2013 წლის ცვლი ლე ბე ბით შეიც ვა ლა სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი
ვი კო მი სიის სტა ტუ სიც და მას მი ნის ტრის ნაც ვლად უკ ვე პრემიერმინისტრი 
ხელმძღვანელობდა, თუმცა, რეალურად, მაინც ვერ მო ხერ ხდა აღ ნიშ ნუ ლი სამ
მხრი ვი ფორ მა ტის გამოყენება, რო გორც შრო მის პო ლი ტი კის სა კით ხებ თან და კავ
ში რე ბუ ლი სო ცია ლუ რი დია ლო გის ეფექ ტია ნი და ინ კლუ ზიუ რი პლატფორმის. სო
ცია ლუ რი დია ლო გის სამ მხრი ვი კომისია, ევ რო კავ ში რის მონ დო მე ბი სა და შრო მის 
საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (შემდგომში შსო) ფარ თო დახ მა რე ბის მიუხედავად, 
ვერ ჩა მო ყა ლიბ და ქმე დით ინ სტი ტუ ტად და ვერ წაა ხა ლი სა თა ნამ შრომ ლო ბა სო
ცია ლურ პარ ტნიო რებს შო რის – რო გორც შრო მის პო ლი ტი კის შე სა ხებ დიალოგის, 
ისე შრო მი თი და ვის გა დაწ ყვე ტის კუთხით.4

შრო მის ინ სპექ ციის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცე სი 20142015 წლებ ში დაიწყო, რო გორც ევ
რო კავ შირ თან „ასოცირების შეთანხმების“ გა ფორ მე ბის აუ ცი ლე ბე ლი წინაპირობა. 
პირ ველ ეტაპ ზე ინ სპექ ცია ჩა მო ყა ლიბ და შეზ ღუ დუ ლი უფლებამოსილებით, რო
გორც სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის, 
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს (შემდგომში „შრომის 
სამინისტროს“) სტრუქ ტუ რა ში შე მა ვა ლი შრო მის პი რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის 
დეპარტამენტი. მიუ ხე და ვად ქვეყ ნის საერ თა შო რი სო ვალდებულებისა, შეექ მნა 
ძლიე რი და და მოუ კი დე ბე ლი შრო მის ინ სპექ ციის სამსახური, ახ ლად შექ მნილ 
სტრუქ ტუ რას მხო ლოდ ნო მი ნა ლუ რად ჰქონ და ინ სპექ ტი რე ბის მანდატი, რად გა
ნაც ინ სპექ ტი რე ბა მხო ლოდ თა ვად კომ პა ნიის მოთ ხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე შეეძლო. 
მი სი მანდატი, ძირითადად, მოი ცავ და პრო ფე სიულ უსაფ რთხოე ბას და ჯან მრთე
ლო ბის სა კით ხებს და შეეძ ლო გაე ცა მხო ლოდ რე კო მენ და ციე ბი და არა სან ქციე ბი 
გა მოვ ლე ნილ დარ ღვე ვებ თან დაკავშირებით.

შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბის მე სა მე ეტა პი მოი ცავს 20172020 წლებს. 
ამ დროს მნიშ ვნე ლოვ ნად გაძ ლიერ და შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მი თი უსაფ
რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის სა მარ თლებ რი ვი და ინ სტი ტუ ციუ რი მექანიზმები. აღ
ნიშ ნუ ლი პე რიო დის მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა ხა სია თე ბე ლი იყო ის, რომ სა კა ნონ მდებ
ლო რე ფორ მის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლის ინი ციი რე ბა მოახ დი ნა სწო რედ პარ ლა
მენ ტმა და არა მთავრობამ, „ასოცირების შეთანხმებით“ მთავ რო ბის მიერ ნა კის რი 
ვალ დე ბუ ლე ბის მიუხედავად. 

3. http://www.economy.ge/?page=economy&s=74 [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
4. ბელთაძე პ., 2020, სოციალური დიალოგი საქართველოში. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, თბილისი, http://library.
fes.de/pdffiles/bueros/georgien/16267.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 

http://www.economy.ge/?page=economy&s=74
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16267.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16267.pdf
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აღ ნიშ ნუ ლი ეტაპი, თა ვის მხრივ, სამ ძი რი თად ეპი ზოდს მოი ცავ და – 20172019 წლე
ბის შრო მის უსაფ რთხოე ბის რეფორმა; 2019 წლის სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კა
ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა და 2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმა.

2017-2019 წლებ ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის რე ფორ მა

უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი და სა ზე დამ ხედ
ვე ლო სის ტე მის არარ სე ბო ბა ნათ ლად აი სა ხა სა მუ შაო ად გი ლებ ზე მომ ხდა რი უბე
დუ რი შემ თხვე ვე ბის რაოდენობაზე.5 მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩოს გაუმ ჯო ბე სე ბი სა
კენ მი მარ თუ ლი მთავ რო ბის მოქ მე დე ბე ბი საკ მა რი სი არ აღმოჩნდა, რაც გა მოი
ხა ტა 20142015 წლებ ში შეზ ღუ დუ ლი მან და ტი სა და რე სურ სე ბის მქო ნე შრო მის პი
რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტის ჩამოყალიბებაში. მა ღა რო ში მომ ხდარ 
არაერთ უბე დურ შემ თხვე ვას (კონკრეტულად, 2017 წლის აპ რილ ში მომ ხდარ ტრა
გი კულ შემთხვევას, რო დე საც ექ ვსი მე შახ ტე დაიღუპა) და შე სა ბა მის სა ზო გა დოებ
რივ და პო ლი ტი კურ კრი ტი კას ხე ლი სუფ ლე ბის სას წრა ფო ღო ნის ძიე ბე ბი მოჰყვა. 
ამავ დროუ ლად უნ და აღინიშნოს, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვის კა ნო ნის მიღება, „ასოცირების შეთანხმებიდან“ გამომდინარე, სა ქარ
თვე ლოს საერ თა შო რი სო ვალ დე ბუ ლე ბას წარმოადგენდა.

სა მუ შაო ად გი ლებ ზე მომ ხდა რი უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბის მიუხედავად, შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის მი ღე ბა და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან დაახ ლოე ბა 
ხან გრძლი ვი პრო ცე სი აღმოჩნდა. 2018 წლის მარ ტში მიი ღეს შრო მის უსაფ რთხოე
ბის კანონი, თუმ ცა რამ დე ნი მე შეზ ღუ დუ ლი მექანიზმით. კერძოდ, კა ნო ნის მოქ მე
დე ბა გავ რცელ და მხო ლოდ მო მა ტე ბუ ლი საფ რთხის შემ ცველ მძიმე, მავ ნე და სა
შიშ პი რო ბე ბიან სამუშაოებზე. ამა ვე კანონით, შრო მის პი რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის 
დე პარ ტა მენტს პირ ვე ლად მიე ცა შე საძ ლებ ლო ბა პროაქ ტიუ ლი ინ სპექ ტი რე ბი სა 
და ორ გა ნი ზა ციე ბის სანქცირების, თუმ ცა კა ნო ნი ამ ნა წილ შიც არ შეე სა ბა მე ბო და 
სრუ ლად საერ თა შო რი სო სტანდარტებს, ინ სპექ ციის სუს ტი ინ სტი ტუ ციუ რი სტრუქ
ტუ რი სა და მე ქა ნიზ მის გა მო და ისე თი შეზ ღუ დუ ლი უფლების, რო გო რი ცაა ინ სპექ
ტი რე ბის წი ნას წა რი შეტ ყო ბი ნე ბის ვალდებულება. 

2018 წელს სა ქარ თვე ლო ში სა კონ სტი ტუ ციო რე ფორ მის შე დე გად აუ ცი ლე ბე ლი 
გახ და შრო მის უსაფ რთხოე ბის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მიღება. ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის 
პროექ ტის ახა ლი რე დაქ ცია დიდ წი ლად მომ ზად და უკ ვე მოქ მე დი შრო მის უსაფ
რთხოე ბის კა ნო ნის საფუძველზე, თუმ ცა შსოსთან ინ ტენ სიუ რი თა ნამ შრომ ლო
ბი თა და მა თი საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი ექ სპერ ტე ბის ჩართულობით, 
კა ნონ პროექ ტი დაიხ ვე წა და პრაქ ტი კუ ლად სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში მო ვი და შრო
მის საერ თა შო რი სო სტანდარტებთან. ხან გრძლი ვი გან ხილ ვი სა და დის კუ სიე ბის 
შე დე გად შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნი პარ ლა მენ ტმა 2019 წლის თე ბერ ვალ ში 

5. მათი შეზღუდული წყაროს საფუძველზე, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების 
ინფორმაციით, დაფიქსირდა სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევის შემდეგ მონაცემები: 2013 წელს 30 
გარდაცვალების და 42 დასახიჩრების შემთხვევა, 2014 წელს – 45 გარდაცვლილი და 72 დასახიჩრებული, 
2015 წელს – 42 გარდაცვლილი და 81 დასახიჩრებული, 2016 წელს – 58 გარდაცვლილი და 85 დასახიჩრებული. 
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დაამტკიცა. ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბით კა ნო ნის მოქ მე დე ბა გავ რცელ და ეკო ნო
მი კუ რი საქ მია ნო ბის ყვე ლა სფე რო სა და სა ჯა რო სექტორზე, ხო ლო შრო მის ინ
სპექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენტს მიე ნი ჭა უფლებამოსილება, წი ნას წა რი გაფ რთხი ლე
ბის გა რე შე ეწარ მოე ბი ნა შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის მო ნი ტო რინ
გი ნე ბის მიერ ორგანიზაციაში.

2019 წლის სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა

20182019 წლებ ში სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტში მომ ზად და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი
ლე ბე ბის პაკეტი, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავ და სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ
ვა სა და შე ვიწ როე ბის ფაქ ტებ ზე რეა გი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შექმნას. აღ ნიშ ნუ ლი 
პა კე ტის ფარგლებში, ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა შიც და გარ
და იმისა, რომ გაჩ ნდა სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ცნე ბა შრო მით ურ თიერ თო ბა ში 
(რაც პრინ ცი პუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო), სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცველს მიე
ნი ჭა მანდატი, დის კრი მი ნა ციის ფაქ ტე ბის შემ თხვე ვა ში მო ნი ტო რინ გი ეწარ მოე
ბი ნა კერ ძო სექტორშიც.

2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რე ფორ მა

მი ნი მა ლუ რი შრო მი თი სტან დარ ტე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის სა ჭი როე ბი დან გამომ
დინარე, „ასოცირების შეთანხმებით“ გან საზ ღვრუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის გათ ვა
ლის წი ნე ბით და პარ ლა მენ ტის საი ნი ცია ტი ვო ჯგუ ფის ძალისხმევით, 2020 წლის 
29 სექ ტემ ბერს სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტმა შრო მის სა მარ თლის რე ფორ მის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი პა კე ტი დაამტკიცა. შსოს ფარ თო მხარდაჭერით, სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტმა გაია რა შრო მის სა მარ თლის რე ფორ მი რე ბის გრძე ლი და რთუ ლი 
პროცესი. რე ფორ მა ზე მუ შაო ბა დაიწ ყო 2019 წლის მაის ში და პრო ცე სი გუ ლის ხმობ
და სა ქარ თვე ლოს მთავრობასთან, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ სა და სხვა დაინ ტე რე
სე ბულ პი რებ თან კონსულტაციებს, მათ შორის, სა ჯა რო განხილვას, პარ ლა მენ ტში 
სა კო მი ტე ტო და სა სე სიო მოსმენას.

შრო მის კო დექ სში ცვლი ლე ბე ბის შე დე გად გან სხვა ვე ბუ ლად და რე გუ ლირ და შემ დე
გი საკითხები: დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვა (პირდაპირი და არა პირ და პი რი დის კრი
მი ნა ციის დეფინიცია); შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის ფარგლები; მტკი ცე
ბის ტვირთი; გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინციპი; ზე პი რი შრო მი თი ხელშეკრულება; 
გან საზ ღვრუ ლი ვა დით და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის უვა დო ხელ შეკ რუ ლე ბად 
პრეზუმფცირება; არას რუ ლი სა მუ შაო განაკვეთი; სა მუ შაო დრო (კვირის გან მავ ლო
ბა ში მი ნი მა ლუ რი დას ვე ნე ბა და დღის გან მავ ლო ბა ში შესვენება); ცვლა ში მუ შაო ბის 
დე ფი ნი ცია და ორ ცვლა ში მუ შაო ბის აკრძალვა; მა სობ რი ვი დათხოვნა; სა წარ მოს 
გადაცემა; კო ლექ ტიურ შრო მით და ვა ზე მე დია ციის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე
ბის აღსრულება; სა მუ შაო ად გილ ზე ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა და კონსულტაცია.

„2020 წელს შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პა კე ტი მოი ცავ და ცვლი ლე ბებს სხვა
დს ხვა კანონში, როგორიცაა, მაგალითად: „პროფესიული კავ ში რე ბის შესახებ“ 
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ორ გა ნუ ლი კანონი; სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კოდექსი; „შრომის უსაფ რთხოე ბის 
შესახებ“ ორ გა ნუ ლი კანონი; ზო გა დი ად მი ნის ტრა ციუ ლი კოდექსი; ად მი ნის ტრა
ციუ ლი საპ რო ცე სო კოდექსი; ად მი ნის ტრა ციულ სა მარ თალ დარ ღვე ვა თა კოდექსი; 
„საჯარო სამ სა ხუ რის შესახებ“ კა ნო ნი და სხვა. რე ფორ მის ფარ გლებ ში მიიღეს, 
ასევე, „შრომის ინ სპექ ციის შესახებ“ ახა ლი კა ნო ნი და სა ბო ლოოდ შეიქ მნა სრუ
ლი მან და ტის და მოუ კი დე ბე ლი შრო მის ინ სპექ ციის სამსახური. 

რე ფორ მის და საწ ყის ში ვე უკ ვე ნა თე ლი იყო, რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის 
რეფორმის“ პროექ ტი სრუ ლად ვერ მოი ცავ და საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან 
შე სა ბა მი სო ბის მხრივ, კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვან ყვე ლა ასპექტს. ჯერ კი დევ 
„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პა კე ტის პარ ლა მენ ტში ინი ციი რე ბამ
დე მთავ რო ბი სა და კა ნო ნის ინი ცია ტო რებს შო რის წი ნას წა რი კონ სულ ტა ციე ბის 
რე ჟიმ ში გა მოიკ ვე თა გარ კვეუ ლი საკითხები, რომ ლე ბიც სა თა ნა დოდ ვერ აი სა ხა 
პარ ლა მენ ტში ინი ციი რე ბულ ვერსიაში. რე ფორ მის პა კე ტის ინი ცია ტო რებს შსოს 
მიერ შე მო თა ვა ზე ბულ ზო გიერთ დე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით მოუ წიათ კომ
პრო მი სულ ვერ სია ზე შეჯერება. მთავ რო ბას თან და პარ ლა მენ ტში სა კო მი ტე ტო და 
სა სე სიო გან ხილ ვის პრო ცეს ში პა კე ტი დან ამოი ღეს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
საკითხი.

საერ თო ჯამში, „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პა კე ტის დამ ტკი ცე ბა 
შეფასდა, რო გორც საერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტებ სა და ევ რო კავ ში რის დი
რექ ტი ვებ თან სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თლის შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ ყო
ფის პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნაბიჯი.6 რე ფორ მა მნიშ ვნე ლო
ვან პროგ რე სად შეა ფა სა და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე მო მუ შა ვე თით ქმის 
ყვე ლა ორგანიზაციამ, მაგ რამ გან ხილ ვის პრო ცეს ში დაშ ვე ბუ ლი კომ პრო მი სე ბის 
გამო, კრი ტი კაც დაიმსახურა. 

 

კვლე ვის მი ზა ნი და ამო ცა ნე ბი

სო ცია ლუ რი და ტექ ნო ლო გიუ რი გან ვი თა რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და შე სა ბა მის 
საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად შრო მის კა
ნონ მდებ ლო ბა მოით ხოვს რე გუ ლა რულ გან ხილ ვა სა და განახლებას. მუდ მივ გან
ხილ ვას სა ჭი როებს ასე ვე შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის პრაქ ტი კა ში გამოყენება, რაც 
გან სა კუთ რე ბით აუ ცი ლე ბე ლია 2020 წლის სექ ტემ ბერ ში შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა
ში გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შედეგად. ბო ლო წლებ ში ქვე ყა ნა ში პო ზი ტიუ რი სა
კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი სა და ად მი ნის ტრა ციუ ლი რე ფორ მე ბის მიუხედავად, 
შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში ახა ლი სტან
დარ ტე ბი ჯერ კი დევ არ სე ბი თად არ ასა ხუ ლა სა მუ შაო ადგილებზე. იმავ დროუ ლად 

6. Georgia’s Parliament adopts historic labour law reform package. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ilo.
org/moscow/news/WCMS_758336/langen/index.htm [ბოლო ნახვა: 10.11.21] 

https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_758336/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_758336/lang--en/index.htm
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„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პრო ცე სი სა ჯა რო და პო ლი ტი კუ რი დის
კუ სიე ბის ფორ მით მიმდინარეობდა, რის შე დე გა დაც არაერ თი კომ პრო მი სუ ლი დე
ბუ ლე ბა აი სა ხა კა ნონ მდებ ლო ბის სა ბო ლოო რედაქციაში. არ სე ბუ ლი მოსაზრებით, 
დე ბუ ლე ბა თა გან საზ ღვრუ ლი ნა წი ლი არ არის თან ხვედ რა ში შე სა ბა მის საერ თა შო
რი სო სტან დარ ტებ თან ან არ არის საკ მა რი სად ნათელი. შესაბამისად, ჯერ კი დევ 
არაერ თი გა მოწ ვე ვაა რო გორც კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წი სა და საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის თვალსაზრისით, ისე მოქ მე დი კა ნონ მდებ ლო ბის 
ეფექ ტია ნად აღ სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მხრივ. 

წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის მიზანია, ემ პი რიუ ლი კვლე ვის გზით დაად გი ნოს ის ძი რი
თა დი გა მოწ ვე ვე ბი და ხარვეზები, რომ ლე ბიც ჯერ კი დევ არ სე ბობს სა ქარ თვე ლო
ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის დაც ვის სფეროში.

ძი რი თა დი მიზ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბით კვლე ვის ფარ გლებ ში განსაზღვრულია: 

•	 დად გინ დეს სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თლის ძი რი თა დი შეუ სა ბა მო ბე ბი 
და ხარ ვე ზე ბი შრო მის საერ თა შო რი სო სტანდარტებთან; 

•	 წარ მო ჩინ დეს სხვა დას ხვა ად გი ლობ რი ვი და საერ თა შო რი სო აქ ტო რის და
მო კი დე ბუ ლე ბა და შე ფა სე ბე ბი არ სე ბუ ლი შრო მის პო ლი ტი კის მი მართ და 
გა მოიკ ვე თოს ის სფე როე ბი და საკითხები, რომ ლე ბიც სა ხელ მწი ფოს ყუ
რად ღე ბას საჭიროებს; 

•	 დად გინ დეს ძი რი თა დი ფაქ ტო რე ბი და ბარიერები, რომ ლე ბიც ხელს უშ ლის 
შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და უსაფ რთხოე ბის დაც ვის ნორ მე ბის და ნერ გვა სა და 
მათ ეფექ ტია ნად აღ სრუ ლე ბას ქვეყანაში.

კვლე ვის ფარ გლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ და შრო მის პო ლი ტი
კის შემ დეგ თე მა ტურ საკითხებზე:

•	 გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა და გა ფიც ვის უფლება;
•	 შრო მის ინ სპექ ციის მანდატი, ინ სტი ტუ ციუ რი მო წეს რი გე ბა და ქმედითობა;
•	 შრო მის უსაფრთხოება;
•	 დის კრი მი ნა ციი სა და სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ ვა შრო მით 

ურთიერთობებში;
•	 დეკ რე ტუ ლი შვებულება;
•	 სა მუ შაო დრო და დასვენება;
•	 ზე გა ნაკ ვე თუ რი სამუშაო;
•	 შრო მის ხელშეკრულება;
•	 შრო მი თი და ვა და მედიაცია;
•	 სო ცია ლუ რი დია ლო გი და თა ნამ შრომ ლო ბა სა მუ შაო ადგილებზე;
•	 მი ნი მა ლუ რი ხელფასი;
•	 სა მუ შაო არა ფორ მა ლურ ეკონომიკაში.
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კვლე ვის მე თო დო ლო გია

კვლე ვის მიზ ნე ბი სა და ამო ცა ნე ბის მი საღ წე ვად შე მუ შავ და კომ პლექ სუ რი კვლე
ვი თი მეთოდოლოგია, რო მე ლიც მოი ცავ და სამ კომპონენტს: სა კა ნონ მდებ ლო – 
სა მარ თლებ რივ მი მო ხილ ვას (შემდგომში „სამართლებრივი მიმოხილვა“), მე სა
მე პირ თა ან გა რი შე ბის – ლი ტე რა ტუ რის კვლე ვა სა და მი მო ხილ ვას (შემდგომში 
„ლიტერატურის მიმოხილვა“) და დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის ანა
ლიზს – ჩაღ რმა ვე ბუ ლი ინ ტერ ვიუე ბი სა და ფო კუს ჯგუ ფე ბის მე თო დით (შემდგომში 
„ინტერვიუების ანალიზი“). გან სხვა ვე ბულ მა კვლე ვით მა მიდ გო მამ მკვლე
ვარ თა ჯგუფს მის ცა სა კით ხის მრა ვალ მხრი ვი და სრულ ფა სო ვა ნი ანა ლი ზის 
შესაძლებლობა. 

კვლე ვი თი კომ პო ნენ ტე ბის შე და რე ბი სა და ანა ლი ზის საფუძველზე, გა მოიკ ვე თა 
კვლე ვის ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბი და შე მუ შავ და პო ლი ტი კის რე კო მენ და ციე ბი რო
გორც სა მო მავ ლო სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის საჭიროების, ისე ინ სტი ტუ ციუ
რი სის ტე მის შემ დგო მი სრულ ყო ფი სა და კა ნონ მდებ ლო ბის ეფექ ტია ნად აღ სრუ
ლე ბის მიზნით.

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ნა წილ ში მი მო ხი ლუ ლია შრო მის საერ თა შო რი
სო სტან დარ ტით დად გე ნი ლი სა ქარ თვე ლოს საერ თა შო რი სო ვალდებულებები. 
კერძოდ, ეროვ ნუ ლი შრო მის სამართლის/პრაქტიკისა და საერ თა შო რი სო სტან
დარ ტე ბის შე და რე ბი თი კვლე ვის საფუძველზე, შეს წავ ლი ლია სა ქარ თვე ლოს შრო
მის სა მარ თლის ის საკითხები, რომ ლე ბიც პრობ ლე მუ რია საერ თა შო რი სო სტან
დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის თვალსაზრისით.

„სამართლებრივი მიმოხილვის“ ფარ გლებ ში განხილულია:

•	 სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თა ლი და მი სი შე სა ბა მი სო ბა სა ქარ თვე ლოს 
მიერ რა ტი ფი ცი რე ბულ შსოს კონვენციებთან;

•	 სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თა ლი და მი სი შე სა ბა მი სო ბა სა ქარ თვე
ლოს მიერ არა რა ტი ფი ცი რე ბულ შსოს კონვენციებთან, უპი რა ტე სად „ასო
ცირების შეთანხმებაში“ მი თი თე ბულ არა რა ტი ფი ცი რე ბულ კონ ვენ ციებ ზე 
და ასევე, იმ არა რა ტი ფი ცი რე ბულ კონვენციებთან, რო მელ თა კონ ტექ სტი 
რე ლე ვან ტუ რია ქარ თუ ლი შრო მის სა მარ თლის წი ნა შე არ სე ბულ გა მოწ ვე
ვებ თან მიმართებით;

•	 სა ქარ თვე ლოს შრო მის სა მარ თა ლი და მი სი შე სა ბა მი სო ბა „ასოცირების 
შეთანხმებით“ გან საზ ღვრულ დირექტივებთან.

 „ლიტერატურის კვლევის“ ნაწილში, თვი სებ რი ვი კონ ტენ ტა ნა ლი ზის მე თო
დის გამოყენებით, მი მო ხი ლუ ლია ის კვლევითი, შე ფა სე ბი თი და ანა ლი ტი
კუ რი დოკუმენტები, სა მოქ მე დო გეგ მე ბი და ანგარიშები, რომ ლე ბიც სა ქარ
თვე ლო ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბის მდგო მა რეო ბა სა და 20132020 წლებ ში გა
ტა რე ბულ შრო მის რე ფორ მებს შეეხება. კერძოდ:

•	 ევროკავშირის, ევ რო საბ ჭო სა და სხვა ევ რო პუ ლი ინ სტი ტუ ტე ბის მიერ მომ
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ზა დე ბუ ლი შეფასებები, კვლე ვე ბი და ანგარიშები, სა ქარ თვე ლო ში შრო მის 
უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის რე ფორ მე ბის შესახებ; 

•	 შსოსა და გაერ თია ნე ბუ ლი ერე ბის ორ გა ნი ზა ციის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი 
შეფასებები, კვლე ვე ბი და ანგარიშები, სა ქარ თვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბე ბი
სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის რე ფორ მე ბის შესახებ; 

•	 საერ თა შო რი სო უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის შეფასებები, კვლე ვე
ბი და ანგარიშები, სა ქარ თვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ
რთხოე ბის რე ფორ მე ბის შესახებ; 

•	 პო ლი ტი კუ რი ფონ დე ბის ან მა თი ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი შეფასებები, 
კვლე ვე ბი და ანგარიშები, სა ქარ თვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის რე ფორ მე ბის შესახებ;

•	 პრო ფე სიუ ლი კავშირების, დამ საქ მე ბელ თა ასოციაციების, ად გი ლობ რი ვი 
უფ ლე ბა დაც ვი თი და აკა დე მიუ რი ორ გა ნი ზა ციე ბის შეფასებები, კვლე ვე
ბი და ანგარიშები, სა ქარ თვე ლო ში შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ
რთხოე ბის რე ფორ მე ბის შესახებ. 

•	 სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ყო ველ წლიუ რი ანგარიშები;
•	 სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის ანგარიშები;

„ინტერვიუების ანალიზი“ წა რი მარ თა სიღ რმი სეუ ლი ინ ტერ ვიუე ბი სა და მცი რე 
ფო კუს ჯგუ ფე ბის მეთოდით. ამ მიდ გო მამ სა შუა ლე ბა მის ცა მკვლევრებს, სიღ რმი
სეუ ლად გაეა ნა ლი ზე ბი ნათ ჩარ თუ ლი მხა რეე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ციე ბი და 
თვალთახედვა, მოეს მი ნათ მა თი ინ დი ვი დუა ლუ რი შე ფა სე ბე ბი და მრა ვალ მხრივ 
შეეს წავ ლათ საკითხი.

სა მიზ ნე ჯგუ ფის შერ ჩე ვის სა ხელ მძღვა ნე ლო პრინ ცი პი იყო ყვე ლა იმ მხა რის 
ჩარ თვა გა მო კით ხვის პროცესში, რომელთაც, საქ მია ნო ბი დან გამომდინარე, 
შე საძ ლებ ლო ბა ჰქონდათ, შეე ფა სე ბი ნათ შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და შრო მის 
სა მარ თლის რე ფორ მე ბის შე დე გად მი ღე ბუ ლი ცვლილებები, რომ ლე ბიც მო ნა
წი ლეობ დნენ შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მე ბის პრო ცეს ში ან, საქ მია ნო
ბის სფე რო დან გამომდინარე, აქვთ ექ სპერ ტუ ლი ცოდ ნა შრო მის პო ლი ტი კის 
მიმართულებით.

საწ ყის ეტაპ ზე გა მოი ყო ხუთი ძი რი თა დი სა მიზ ნე ჯგუფი:

•	 პრო ფე სიუ ლი კავშირები, და საქ მე ბულ თა სხვა წარმომადგენლები;
•	 დამ საქ მე ბელ თა და ბიზ ნეს გაერ თია ნე ბე ბი (ეროვნული და სექტორული/

პროფესიული ასოციაციები);
•	 სა ხელ მწი ფო სტრუქტურები; 
•	 საერ თა შო რი სო ორგანიზაციები;
•	 არა სამ თავ რო ბო სექტორი.

მთლია ნო ბა ში ჩა ტარ და 17 ინ დი ვი დუა ლუ რი ინ ტერ ვიუ და 2 მინიფოკუსჯგუფი. 
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სულ გა მოი კით ხა 23 რეს პონ დენ ტი (გამოკითხულ ორ გა ნი ზა ცია თა ჩა მო ნათ ვა ლი – 
და ნარ თი).

ინ ტერ ვიუე ბი წა რი მარ თა წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი ნა ხევ რად სტრუქ ტუ რი რე ბუ ლი 
გაიდ ლაი ნის საშუალებით, რო მელ შიც მკვლევ რებ თან ერ თად წი ნას წარ გა ნი საზ
ღვრა საკ ვლე ვი საკითხები.

ინ ტერ ვიუე ბი ჩა ტარ და 2021 წლის ივნისივლისში.

კვლე ვის დას კვნით ეტაპ ზე შე ჯამ და კვლე ვის სა მი ძი რი თა დი კომ პო ნენ ტი – 
კვლე ვის ცალ კეულ კომ პო ნენ ტში დად გე ნი ლი სა კით ხე ბის შე და რე ბი სა და თვი
სებ რი ვი ანა ლი ზის სა შუა ლე ბით წარ მო ჩინ და ძი რი თა დი მიგნებები, დად გინ და 
არ სე ბუ ლი ხარ ვე ზე ბი და მათ სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ და პო ლი ტი კის პრაქ ტი კუ ლი 
რეკომენდაციები.

კვლე ვის სტრუქ ტუ რა

კვლე ვა მოი ცავს ცა მეტ (13) თე მა ტურ თავს. მა თი უმე ტე სო ბა მოი ცავს ქვეთავებს. 
თი თოეულ თავ ში – ქვე თავ ში გაერ თია ნე ბუ ლია „სამართლებრივი მიმოხილვა“, 
„ლიტერატურის მიმოხილვა“ და „ინტერვიუების ანალიზი“ კონ კრე ტულ თე მას
თან დაკავშირებით. თი თოეულ თავს თუ ქვე თავს თან ახ ლავს შე სა ბა მი სი დას
კვნა და რეკომენდაციები, დო კუ მენ ტის ბო ლოს კი წარ მოდ გე ნი ლია შე მა ჯა მე ბე ლი 
რეკომენდაციები.
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სის 64ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, „გაფიცვა არის და ვის 
შემ თხვე ვა ში და საქ მე ბუ ლის დროე ბი თი ნე ბა ყოფ ლო ბი თი უა რი შრო მი თი ხელ
შეკ რუ ლე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მო ვა ლეო ბე ბის მთლია ნად ან ნა წი ლობ რივ 
შესრულებაზე. გა ფიც ვა ში მო ნა წი ლეო ბის უფ ლე ბა არ აქვთ სა ქარ თვე ლოს კა ნონ
მდებ ლო ბით გან საზ ღვრულ პირებს“. აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლი ად გენს გა ფიც ვის უფ
ლე ბის გა მო ყე ნე ბის წი ნა პი რო ბას – დავას. 61ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, 
„დავა არის შრო მი თი ურ თიერ თო ბის დროს წარ მო შო ბი ლი უთანხმოება, რომ ლის 
გა დაწ ყვე ტაც შე დის შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მხა რე თა კა ნო ნიერ ინტერესებში.“ 
61ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტის მიხედვით, „დავა წარ მოი შო ბა მხა რის მიერ მეო რე მხა
რის თვის უთან ხმოე ბის შე სა ხებ წე რი ლო ბი თი შეტ ყო ბი ნე ბის გაგზავნით.“ 61ე მუხ
ლის მე3 პუნ ქტი აზუსტებს, რომ, და ვის წარ მო შო ბის სა ფუძ ვე ლი შეიძ ლე ბა იყოს: 
ა) სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ადა მია ნის უფ ლე ბე ბი სა 
და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დარღვევა; ბ) ინ დი ვი დუა ლუ რი შრო მი თი ხელშეკრულების, 
კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ან შრო მის პი რო ბე ბის დარღვევა; გ) და საქ მე ბულ
სა და დამ საქ მე ბელს შო რის და დე ბუ ლი ინ დი ვი დუა ლუ რი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე
ბის არ სე ბით პი რო ბებ თან ან/და კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის პი რო ბებ თან და
კავ ში რე ბუ ლი უთანხმოება.

შრო მის კო დექ სის თანახმად, ინ დი ვი დუა ლუ რი და ვა უნ და გა დაწ ყდეს მხა რე თა 
შო რის შე მა თან ხმე ბე ლი პროცედურებით, რაც გუ ლის ხმობს და საქ მე ბულ სა და 
დამ საქ მე ბელს შო რის პირ და პირ მოლაპარაკებას. კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი დავა7 
უნ და გა დაწ ყდეს მხა რე თა შო რის შე მა თან ხმე ბე ლი პროცედურებით, რაც გუ ლის
ხმობს დამ საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულ თა ჯგუფს შო რის ან დამ საქ მე ბელ სა და 
და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბას შო რის პირ და პირ მო ლა პა რა კე ბებს ან მედიაციას. 
მო ლა პა რა კე ბის ნე ბის მიერ სტა დია ზე მხა რეს უფ ლე ბა აქვს, შე თან ხმე ბის მი საღ
წე ვად სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის, ჯან
მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის მი ნისტრს (შემდგომში „შრომის მინისტრი“) 
გაუგ ზავ ნოს წე რი ლო ბი თი შეტ ყო ბი ნე ბა მე დია ციის დაწ ყე ბის მიზ ნით და ვის მე
დია ტო რის და ნიშ ვნის თაობაზე. და ვის ნე ბის მიერ სტა დია ზე „შრომის მინისტრმა“ 

7. შრომის კოდექსის 63ე მუხლის 1ლი პუნქტი განმარტავს კოლექტიურ შრომით დავას, როგორც 
დავას დამსაქმებელსა და დასაქმებულთა ჯგუფს (არანაკლებ 20 დასაქმებული) ან დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულთა გაერთიანებას შორის.
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შესაძლებელია, მა ღა ლი სა ზო გა დოებ რი ვი ინ ტე რე სის შემთხვევაში, მხა რის წე რი
ლო ბი თი მი მარ თვის გარეშე, პი რა დი ინი ცია ტი ვით და ნიშ ნოს და ვის მედიატორი. 
და ვის მე დია ტო რის და ნიშ ვნის შე სა ხებ წე რი ლო ბით უნ და ეც ნო ბოს მხარეებს. 
აუცილებელია, აღინიშნოს, რომ კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვის შემ თხვე ვა ში გა
ფიც ვის უფ ლე ბა შესაძლებელია, რეა ლიზ დეს მხო ლოდ „შრომის მინისტრისთვის“ 
წე რი ლო ბი თი შეტ ყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნი დან ან „შრომის მინისტრის“ პი რა დი ინი ცია
ტი ვით და ვის მე დია ტო რის და ნიშ ვნი დან 21 კა ლენ და რუ ლი დღის გასვლისთანავე. 
ამ დე ნად (კოლექტიური შრო მი თი და ვის ფარ გლებ ში ინიციირებული), მე დია ცია 
წარ მოად გენს არ სე ბით წი ნა პი რო ბას და საქ მე ბულ თათ ვის გა ფიც ვის უფ ლე ბის 
გამოსაყენებლად. შესაბამისად, სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი კო ლექ ტიუ რი 
შრო მი თი და ვის შემ თხვე ვა ში ად გენს გა ფიც ვის მოწ ყო ბამ დე მე დია ციის მე ქა ნიზ
მის გა მო ყე ნე ბის ვალდებულებას. შედეგად, და საქ მე ბუ ლებს უფ ლე ბა აქვთ, გაი
ფი ცონ მხო ლოდ კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვის შემთხვევაში, ხო ლო დავა, თა ვის 
მხრივ, შეიძლება, წარ მოიშ ვას მხო ლოდ განსაზღვრული, ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სა
ფუძ ვლე ბის არ სე ბო ბის შემთხვევაში.

თა ვის პირ და პირ მოთხოვნაში8 კონ ვენ ციე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე სა ხებ შსოს ექ სპერ ტთა კო მი ტეტ მა (შემდგომში „ექსპერტთა კომიტეტი“) სა ქარ
თვე ლოს მთავ რო ბის გან მოით ხო ვა განმარტება, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა კა ნო ნიე
რი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბა ისე თი სა ფუძ ვლის არ სე ბო ბის შემთხვევაში, რო მე ლიც 
პირ და პირ არ არის მი თი თე ბუ ლი შრო მის კოდექსში. „ექსპერტთა კომიტეტმა“ 
მოგ ვია ნე ბით კვლავ მოს თხო ვა სა ქარ თვე ლოს მთავრობას, განმარტოს, შე საძ
ლე ბე ლია თუ არა გა ფიც ვა კანონიერად, რო დე საც ასე თი გა ფიც ვა პირ და პირ არ 
არის გან პი რო ბე ბუ ლი დამ საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულს შო რის დავით, რო გო რი
ცაა ქვეყ ნის ეკო ნო მი კურ და სო ცია ლურ პო ლი ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი გაფიცვა. 
„ექსპერტთა კომიტეტი“ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის პო ზი ციი დან ასკვნის, რომ 
ორ გა ნი ზა ციებს შეუძლიათ, გა ნა ხორ ციე ლონ ნე ბის მიე რი ქმედება, რო მე ლიც არ 
არის კა ნო ნით აკრძალული, მათ შო რის ქმედება, რო მე ლიც პირ და პირ არ არის 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი კანონით. მთავ რო ბის განმარტებით, სა სა მარ თლო ზეა და მო
კი დე ბუ ლი გა ფიც ვის კა ნო ნიე რე ბის დადგენა. მთავ რო ბამ „ექსპერტთა კომიტეტს“ 
ასე ვე მია წო და საქმე, რომ ლის ფარგლებშიც, მი სი ვე მტკიცებით, სო ლი და რო ბის 
გა ფიც ვა კა ნო ნიე რად იქ ნა მიჩნეული. „ექსპერტთა კომიტეტმა“ გაით ვა ლის წი
ნა აღ ნიშ ნუ ლი ინფორმაცია.9 მო ცე მულ თან და კავ ში რე ბით უნ და აღინიშნოს, რომ 
სა ჯა როდ არ არის ხელ მი საწ ვდო მი მსგავ სი გადაწყვეტილება, რომ ლი თაც სა სა
მარ თლომ კა ნო ნიე რად მიიჩ ნია სო ლი და რო ბის გაფიცვა. ვინაიდან, შრო მის კო
დექ სის მიხედვით, კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვა არის ის წინაპირობა, რო დე საც 
და საქ მე ბუ ლებს შეუძ ლიათ გა ფიც ვის ორგანიზება, დაინ ტე რე სე ბულ პირს (მაგ. 
დამსაქმებელს) შეიძლება, გაუჩ ნდეს სა მარ თლებ რი ვი საფუძველი, ამტკიცოს, რომ 

8. Direct Request (CEACR)  adopted 2017, published 107th ILC session (2018) https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/
f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_
YEAR:3344016,102639,Georgia,2017 
9. იქვე. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
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გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ შრო მის კო დექ სში ნათ ლად მი
თი თე ბუ ლი სა ფუძ ვლის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში და ამდენად, კა ნო ნი შესაძლოა, 
გა მო რიც ხავ დეს ნე ბის მიე რი სხვა მი ზე ზით ორ გა ნი ზე ბულ გაფიცვას.

შსოს გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის კო მი ტე ტის (შემდგომში „გაერთიანების თა
ვი სუფ ლე ბის კომიტეტი“) თანახმად, და საქ მე ბუ ლებ სა და მათ ორ გა ნი ზა ციებს 
უნ და ჰქონ დეთ უფლებამოსილება, სა ჭი როე ბის შემთხვევაში, ფარ თო კონ ტექ
სტში გა მო ხა ტონ უკ მა ყო ფი ლე ბა იმ ეკო ნო მი კურ და სო ცია ლურ სა კით ხებ
თან დაკავშირებით, რომ ლებ საც გავ ლე ნა აქვთ მა თი წევ რე ბის ინტერესებზე. 
„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კომიტეტის“ თვალსაზრისით:

„დასაქმებულთა სოციალურეკონომიკური და პრო ფე სიუ ლი ინ ტე რე სე ბის 
დაც ვა ზე პა სუ ხის მგე ბელ ორ გა ნი ზა ციებს უნ და ჰქონ დეთ გა ფიც ვის ორ
გა ნი ზე ბის უფლებამოსილება, იმ მიზნით, რომ მხა რი დაუ ჭი რონ მათ პო
ზი ციებს იმ მთა ვა რი ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია ლუ რი სა კით ხე ბის გა დაჭ რის 
შესახებ, რომ ლებ საც აქვთ პირ და პი რი გავ ლე ნა მათ წევ რებ ზე და ზოგადად, 
დასაქმებულებზე, კერძოდ, ისეთ სა კით ხებ ზე რო გო რი ცაა დასაქმება, სო ცია
ლუ რი დაცვა, ცხოვ რე ბის სტანდარტები.“10

მხარ დამ ჭერ გა ფიც ვას თან და კავ ში რე ბით („როცა და საქ მე ბუ ლე ბი გა მო დიან სხვა 
გა ფიც ვის მხარდასაჭერად“) „გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კომიტეტმა“ განმარტა, 
რომ „მხარდამჭერი გა ფიც ვის ზო გა დი აკ რძალ ვა შესაძლოა, უკავ შირ დე ბო დეს უფ
ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბას და და საქ მე ბუ ლებს უნ და ჰქონ დეთ ამ გვა რი უფ ლე
ბა მო სი ლე ბა იმ პი რო ბის დაცვით, რომ ძი რი თა დი გაფიცვა, რომ ლის მხარ და ჭე
რაც ხდება, არის კა ნო ნიე რად ორგანიზებული.“11

„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კომიტეტმა“ ასე ვე განმარტა, რომ:

„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ციპს ეწი ნააღ მდე გე ბა ისე თი გა ფიც ვის 
აკრძალვა, რო მე ლიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი კო ლექ ტიურ და ვას თან და 
რომ ლის მხა რე საც და საქ მე ბუ ლი ან პრო ფე სიუ ლი კავ ში რი წარმოადგენს.“12 
„მთავრობის ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის შე დე გად სო ცია ლუ რი და შრო მი თი 
შე დე გე ბის გაპ რო ტეს ტე ბის კენ მი მარ თუ ლი გა ფიც ვის უკა ნო ნოდ აღია რე
ბა და გა ფიც ვის აკ რძალ ვა წარ მოად გენს გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის სე
რიო ზულ დარღვევას“.13 

„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კომიტეტის“ მიდ გო მის სა ფუძ ველ ზე აშკარაა, რომ 

10. Freedom of Association, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, Sixth edition 
(2018), International Labour Office, Geneva, 759ე პარაგრაფი, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ed_norm/normes/documents/publication/wcms_632659.pdf. 
11. იქვე, 770ე პარაგრაფი. 
12. იქვე, 776ე პარაგრაფი. 
13. იქვე, 780ე პარაგრაფი. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_632659.pdf
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გა ფიც ვის უფ ლე ბა არ უნ და შეიზ ღუ დოს მხო ლოდ კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვით 
და შრო მის კო დექ სი უნ და შეიც ვა ლოს იმ მიზნით, რომ შეე სა ბა მე ბო დეს ასო ცია
ციის თა ვი სუფ ლე ბი სა და გაერ თია ნე ბის უფ ლე ბის დაც ვის შე სა ხებ შსოს 1948 
წლის კონ ვენ ციას (No. 87).

რო გორც კონ კრე ტუ ლი გადაწყვეტა, რე კო მენ და ციის სა ხით შე მო თა ვა ზე ბა გუ
ლისხმობს, 65ე მუხლს (გაფიცვა და ლოკაუტი), რო მე ლიც არე გუ ლი რებს გა ფიც ვის 
ორ გა ნი ზე ბის პროცედურას, დაე მა ტოს შემ დე გი ში ნაარ სის მე9 პუნქტი: „გაფიცვის 
ორ გა ნი ზე ბის შე სა ხებ ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი პუნ ქტე ბით გან საზ ღვრუ ლი წი ნა პი რო
ბე ბი არ ვრცელ დე ბა გა ფიც ვის მიმართ, რომ ლის მი ზა ნია სხვა და საქ მე ბულ თა მიერ 
ორ გა ნი ზე ბუ ლი ძი რი თა დი გა ფიც ვის ან ზო გა დად და საქ მე ბულ თა და და საქ მე ბულ
თა გაერ თია ნე ბის წევ რთა ინ ტე რეს ზე გავ ლე ნის მქო ნე ძი რი თად ეკო ნო მი კურ და 
სო ცია ლურ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბის პო ზი ციე
ბის მხარდაჭერა. აღ ნიშ ნუ ლი გა ფიც ვის შემთხვევაში, და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე
ბამ 3 კა ლენ და რუ ლი დღით ად რე დამ საქ მე ბელს და მი ნისტრს წე რი ლო ბით უნ და 
შეატ ყო ბი ნოს გა ფიც ვის დრო, ად გი ლი და ხასიათი“.

გა ფიც ვის უფ ლე ბა ასე ვე უნ და შე ფას დეს უკა ნო ნო გა ფიც ვი სა და შე საძ ლო პა სუ ხის
მგებ ლო ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის კონტექსტში. სის ხლის სა მარ თლის 
კო დექ სის (შემდგომში „სსკ“) 348ე მუხ ლის (გაფიცვის წე სის დარღვევა) თანახმად, 
„გაფიცვის წე სის დარ ღვე ვა ამ აქ ციის ორ გა ნი ზა ტო რის მიერ, რა მაც მძი მე შე დე გი 
გამოიწვია, ის ჯე ბა ჯა რი მით ან შინაპატიმრობით, ვა დით ექ ვსი თვი დან ორ წლამ
დე ან და გა მას წო რე ბე ლი სამუშაოთი, ვა დით ერთ წლამდე. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის 
საფუძველზე, სა სა მარ თლოს მიერ უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზა ტო
რებს შეიძ ლე ბა დაე კის როთ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პასუხისმგებლობა, რო გო
რი ცაა ჯარიმა, ში ნა პა ტიმ რო ბა ან გა მას წო რე ბე ლი სამუშაო“.

„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კო მი ტე ტის თანახმად“:

„გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ცი პი არ აღია რებს გა ფიც ვის უფ ლე
ბის რეა ლი ზა ციი სას სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი აქ ტე ბის შემ ცვე ლი უფ ლე
ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შემთხვევებს.“14 „საჯარიმო სან ქციის გა მო ყე
ნე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ იმ შემთხვევაში, რო ცა დარ ღვეუ ლია გა ფიც ვის 
აკ რძალ ვის შე სა ხებ მოთხოვნები, რაც, თა ვის მხრივ, უნ და შეე სა ბა მე ბო
დეს გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის პრინციპებს. გა ფიც ვას თან და კავ ში
რე ბუ ლი უკა ნო ნო ქმე დე ბე ბის გა მო და კის რე ბუ ლი ჯარიმასანქცია უნ და 
იყოს სა მარ თალ დარ ღვე ვის პრო პორ ციუ ლი და სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ
ლე ბის ორ გა ნო არ უნ და იყე ნებ დეს თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თის მე ქა ნიზმს 
მხო ლოდ იმის გამო, რომ პირ მა მოახ დი ნა მშვი დო ბია ნი აქ ციის ორ გა ნი
ზე ბა ან მო ნა წი ლეო ბა მიი ღო მასში“.15 „სისხლისსამართლებრივი სან ქციე

14. იქვე, 965ე პარაგრაფი.
15. იქვე, 966ე პარაგრაფი. 
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ბის გა მო ყე ნე ბა შე საძ ლე ბე ლია მხო ლოდ მაშინ, თუ გა ფიც ვა მოი ცავს პი რის 
ან ქო ნე ბის მი მართ ძალადობას, ან საერ თო ჩვეუ ლე ბის ისეთ დარღვევებს, 
რომ ლის თვი საც სპე ცია ლუ რად არის გან საზ ღვრუ ლი სის ხლის სა მარ თლებ
რი ვი პასუხისმგებლობა“.16 „გაფიცვაში მო ნა წი ლე პირ თა და კა ვე ბა და სამ
სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა ზო გა დად მოი ცავს უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო
ყე ნე ბის რისკს და შესაძლოა, მნიშ ვნე ლოვ ნად ხელ ყოფ დეს გაერ თია ნე ბის 
თავისუფლებას. ხე ლი სუფ ლე ბის კომ პე ტენ ტუ რი ორ გა ნოე ბის თვის გან საზ
ღვრუ ლი რე კო მენ და ცია გულისხმობს, რომ თა ვი დან იქ ნეს აცი ლე ბუ ლი 
გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის შე საძ ლო ხელ მყო ფი ისე თი შემთხვევები, 
რო გო რი ცაა და კა ვე ბა და სამ სა ხუ რი დან გათავისუფლება“.17

კონკრეტულად, სის ხლის სა მარ თლებ რივ პა სუ ხის მგებ ლო ბას თან დაკავშირებით, 
„ექსპერტთა კომიტეტი“ აღნიშნავს, რომ

„უმეტეს ქვეყ ნებ ში გა ფიც ვის უფ ლე ბის შემ ზღუდ ვე ლი ან ამ კრძა ლა ვი 
კანონმდებლობით, შე სა ბა მი სი და საქ მე ბუ ლის თვის და პრო ფე სიუ ლი კავ
ში რის თვის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სხვადასხვა, მათ შო რის სის ხლის სა მარ
თლებ რი ვი სანქციები. თუმ ცა კო მი ტე ტი კვლავ ხაზს უსვამს, რომ სის ხლის
სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ უნ და ეკის რე ბო დეს და საქ მე ბულს 
მშვი დო ბია ნი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის და ამ გვა რად არ სე ბი თი უფ ლე ბის 
რეა ლი ზა ციის გამო; შესაბამისად, თა ვი სუფ ლე ბის აღ კვე თა ან ჯა რი მა ასე თი 
შემ თხვე ვის გა მო არ უნ და იქ ნეს გამოყენებული. ამ გვა რი სან ქციის გა მო ყე
ნე ბა და საშ ვე ბია მხო ლოდ ისეთ შემთხვევაში, რო ცა გა ფიც ვის დროს ჩა დე
ნი ლია პი რის ან ქო ნე ბის მი მართ ძა ლა დო ბა ან სის ხლის სა მარ თლის კა
ნონ მდებ ლო ბით აკ რძა ლუ ლი სხვა სე რიო ზუ ლი ქმედება. პა სუ ხის მგებ ლო ბა 
უნ და დაე კის როს პირს კონ კრე ტუ ლად ამ გვა რი ქმე დე ბის ამ კრძა ლა ვი სის
ხლის სა მარ თლის კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად (მაგალითად, პი რის გან
საც დელ ში მიტოვება, გან ზრახ და სა ხიჩ რე ბა ან ქო ნე ბის თვის გან ზრახ ზია
ნის მიყენება“.18

ზოგადად, უნ და აღინიშნოს, რომ შსოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოე ბის მიერ შე მუ
შა ვე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი მიე მარ თე ბა მხო ლოდ ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა
მი სად კა ნო ნიე რად ორ გა ნი ზე ბულ გა ფიც ვას იმ პირობით, რომ ეს უკანასკნელი, თა
ვის მხრივ, შეე სა ბა მე ბა გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის პრინციპებს. ისი ნი არ მოქ მე
დებს გა ფიც ვის უკა ნო ნოდ ორ გა ნი ზე ბის შემ თხვე ვის მიმართ, რო მე ლიც შეიძლება, 
გა მოვ ლინ დეს გან სხვა ვე ბუ ლი ფორ მით და შესაძლოა, გა მოიწ ვიოს გან საზ ღვრუ ლი 
სანქციები; თუმ ცა სა სა მარ თლოს მიერ უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზა

16. იქვე, 972ე პარაგრაფი.
17. იქვე, 975ე პარაგრაფი.
18. General Survey on the Fundamental Conventions Concerning Rights at Work in light of the ILO 
Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, 2008, 158ე პარაგრაფი, „Giving Globalization a 
Human Face“, International Labour Conference, 101st Session, 2012, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_174846.pdf
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ტო რე ბი სა და მას ში მო ნა წი ლე პი რე ბის მი მართ სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის
მგებ ლო ბა არ შეიძ ლე ბა გავ რცელ დეს იმ შემთხვევაში, თუ გა ფიც ვა მშვი დო ბია ნია 
და არ მოი ცავს ძა ლა დო ბას ან და ზია ნე ბის შემთხვევას. აღ ნიშ ნულ კონ ტექ სტში 
„სსკ“ის 348ე მუხ ლი წარ მო შობს გარ კვეულ სა მარ თლებ რივ კითხვებს: ვინ არის და
ნა შაუ ლის სუბიექტი? სას ჯე ლის პრო პორ ციუ ლო ბა და სიც ხა დის ნაკლებობა, თუ რა 
იგუ ლის ხმე ბა „მძიმე შედეგში“? შესაბამისად, საერ თა შო რი სო სტანდარტებისამებრ, 
„სსკის“ 348ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უნ და იქ ნეს „მძიმე შედეგის“ ზუს
ტი და ცხა დი დეფინიცია. ამასთან, კა ნონ მდებ ლო ბა არ უნ და ად გენ დეს სა სა მარ
თლოს მიერ უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი გა ფიც ვის გა მო სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა
სუ ხის მგებ ლო ბის დაკისრებას, მხო ლოდ გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის გამო, გარ და იმ 
შემთხვევისა, რო ცა გა ფიც ვის შე დე გად გა მოწ ვეუ ლია ისე თი ქმედება, რაც ისე დაც 
დას ჯა დია სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი კა ნონ მდებ ლო ბის შე სა ბა მი სად (ძალადობა, 
ქო ნე ბის განადგურება, და ა.შ.). ამ შემ თხვე ვა ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მი ზეზ შე
დე გობ რიო ბი სა და პრო პორ ციუ ლო ბის პრინციპი. 348ე მუხ ლთან მიმართებით, 
ასევე, ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს სა ქარ თვე ლოს მიერ რა ტი ფი ცი რე ბულ იძუ
ლე ბი თი შრო მის გაუქ მე ბის შე სა ხებ შსოს 1957 წლის კონ ვენ ცია ზე (No. 105). აღ ნიშ
ნუ ლი კონ ვენ ციის 1(d) მუხ ლის თანახმად, „შრომის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის 
ყო ვე ლი წევრი, რო მე ლიც მოახ დენს წი ნამ დე ბა რე კონ ვენ ციის რატიფიცირებას, 
კის რუ ლობს ვალდებულებას, აღ კვე თოს და არ გა მოი ყე ნოს იძუ ლე ბი თი ან სა ვალ
დე ბუ ლო შრო მის ნე ბის მიე რი ფორმა: [...] რო გორც დას ჯის სა შუა ლე ბა გა ფიც ვა ში 
მონაწილეობისათვის“. შესაბამისად, უკა ნო ნო გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის გა მო გა მას
წო რე ბე ლი სამუშაოს, რო გორც სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბა კი დევ ერ თი ხაზ გა სას მე ლი სა
კით ხია და ამდენად, „სსკ“ის 348ე მუხ ლი უნ და შეიცვალოს.

გა ფიც ვის უფ ლე ბის კონ ტექ სტში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მუ ნი ცი პა ლუ რი და სუფ თა
ვე ბის სამ სა ხუ რის გა ფიც ვის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი გამოწვევა. 
კერძოდ, 66ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, „დაუშვებელია გა ფიც ვის უფ ლე
ბის სრუ ლად გა მო ყე ნე ბა იმ და საქ მე ბუ ლის მიერ, რო მე ლიც ას რუ ლებს სა მუ შაოს 
ისე თი საქ მია ნო ბის განსახორციელებლად, რომ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა მუ
შაო პრო ცე სის სრუ ლად შეწ ყვე ტა აშ კა რა და გარ დაუ ვალ საფ რთხეს უქ მნის მთე ლი 
სა ზო გა დოე ბის ან მი სი გარ კვეუ ლი ნა წი ლის სიცოცხლეს, პი რად უსაფ რთხოე ბას 
ან ჯანმრთელობას“. იმა ვე მუხ ლის მეო რე პუნ ქტის მიხედვით, „ამ მუხ ლის პირ ვე
ლი პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი საქ მია ნო ბის გან მა ხორ ციე ლე ბე ლი სა სი ცოც
ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სამ სა ხუ რე ბის (ამ ტერ მი ნის ვიწ რო მნიშვნელობით) ჩა მო
ნათ ვალს გან საზ ღვრავს მი ნის ტრი სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან კონ სულ ტა ციის 
შემდეგ.“ აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბის საფუძველზე, „შრომის მინისტრის“ 2021 წლის 7 
სექ ტემ ბრის №0178/ნ ბრძა ნე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლია სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა
ნი სამ სა ხუ რე ბის ჩამონათვალი/ნუსხა (შემდგომში „№0178/ნ ბრძანება“). აღ ნიშ
ნუ ლი ბრძა ნე ბის თანახმად, სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სამსახურს, მათ შორის, 
გა ნე კუთ ვნე ბა მუ შაო ბა და სუფ თა ვე ბის მუ ნი ცი პა ლურ სამსახურებში. 2015 და 2018 
წლებ ში „ექსპერტთა კომიტეტი“ გა მო ხა ტავ და წუხილს, რომ „შრომის მინისტრის“ 
2013 წლის 6 დე კემ ბრის #0143/ნ ბრძა ნე ბის თანახმად, ადა მია ნის სი ცოც ხლი სა და 
ჯან მრთე ლო ბის უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი საქ მია ნო ბა მოი ცავ და ზო
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გიერთ ისეთ სფეროს, რო მე ლიც ტერ მი ნის ვიწ რო მნიშ ვნე ლო ბით არ მიე კუთ ვნე
ბო და სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სამ სა ხურს და, ამგვარად, წი ნააღ მდე გო ბა ში 
იყო შსოს 87ე კონვენციასთან. მათ შორის, მი თი თე ბუ ლი იყო, რომ და სუფ თა ვე ბის 
მუ ნი ცი პა ლუ რი სამსახური, ტერ მი ნის ვიწ რო მნიშვნელობით, არ წარ მოად გენს სა
სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სამსახურს.19 შრო მის კო დექ სში შე სუ ლი ცვლი ლე ბე
ბი ეხ მაუ რე ბა „ექსპერტთა კომიტეტის“ მიერ დას მულ ძი რი თად გამოწვევებს, რამ
დე ნა დაც გა ფიც ვის უფ ლე ბა აღარ არის აკ რძა ლუ ლი „სასიცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო
ვან სამსახურებში“, თუმ ცა სა სი ცოც ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სამ სა ხუ რებ ში გა ფიც ვის 
უფ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბი სას მოით ხო ვე ბა მი ნი მა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის 
უზრუნველყოფა, რა თა და ცუ ლი იყოს სა ზო გა დოე ბის სიცოცხლე, უსაფ რთხოე ბა და 
ჯანმრთელობა. „ექსპერტთა კომიტეტის“ რე კო მენ და ციის მიუხედავად, „№0178/ნ 
ბრძანება“ კვლავ გა ნი ხი ლავს მუ ნი ცი პა ლურ და სუფ თა ვე ბის სამ სა ხურს სა სი ცოც
ხლოდ მნიშ ვნე ლო ვან სამსახურად, რაც შსოს სა ზე დამ ხედ ვე ლო სამ სა ხუ რე ბის 
მიერ ასე ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად არ არის მიჩნეული. შესაბამისად, რე კო მენ და ცია 
გუ ლის ხმობს „№0178/ნ ბრძანების“ ცვლი ლე ბას და სუფ თა ვე ბის მუ ნი ცი პა ლურ 
სამ სა ხურ ში გა ფიც ვის უფ ლე ბის სრუ ლად გა რან ტი რე ბის უზრუნველსაყოფად.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში არ გა მოკ ვე თი ლა გაერ თია ნე ბის თა ვი
სუფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი საკითხები.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

კვლე ვის პრო ცეს ში და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან გა მოიკ ვე თა 
გა ფიც ვის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის საჭიროება. კონკრეტულად, 
საუ ბა რი ეხე ბა გა ფიც ვის სა ფუძ ველ თა ჩა მო ნათ ვა ლის გა ფარ თოე ბას და ზო გად 
სოციალურეკონომიკურ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა ფიც ვის შე საძ ლებ ლო
ბის გაჩენას.

პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის მხრი დან ასე ვე ხა ზი 
გაეს ვა სო ლი და რუ ლი გა ფიც ვის პრინ ცი პის სა მარ თლებ რი ვად და რე გუ ლი რე
ბის დიდ მნიშვნელობას. ამას თან დაკავშირებით, ერთერთმა წარ მო მად გე ნელ მა 
აღნიშნა, რომ:

„დღევანდელმა მოვ ლე ნებ მა [სხვადასხვა კომ პა ნია ში და საქ მე ბულ თა გაფიც
ვები] მე მგონი, კი დევ უფ რო ნათ ლად გვაჩ ვე ნა სო ლი და რუ ლი გა ფიც ვის მნი-

19. იხ. Direct Request (CEACR) – adopted 2017, published 107th ILC session (2018), https://www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_
COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017 [ბოლო ნახვა: 10.11.21]; Direct Request (CEACR) – adopted 2014, 
published 104th ILC session (2015), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_
COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3191791,102639,Georgia,2014 
[ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3344016,102639,Georgia,2017
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3191791,102639,Georgia,2014
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:3191791,102639,Georgia,2014
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შვნელოვნება. საჭიროა, რომ იყოს ამის დაშ ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა და ჰქონ დეთ 
და საქ მე ბუ ლებს ამის უფლება. ვფიქრობ, საკ მაოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ბერ კე ტია და 
ცხადია, აჩვენებს, ხო, გა ფიც ვე ბის ის ტო რია ამას. იგი ვე ბო ლოდ როინ დე ლი გა-
ფიც ვე ბიც აჩვენებს, რომ და საქ მე ბუ ლე ბი ცდი ლო ბენ გაერ თია ნე ბას საერ თო 
მოთ ხოვ ნის მი მარ თუ ლე ბით და იყო ამ სო ლი და რო ბის ჩანასახები, რო დე საც ერ-
თმა ნე თის მოთ ხოვ ნებ საც აჟ ღე რებ დნენ და ახ მია ნებ დნენ და ამის სა კა ნონ-
მდებ ლო მოწესრიგება, ვფიქრობ, კი დევ უფ რო მე ტად შეუწ ყობს ამას ხელს და იმა-
ვე შრო მის კულ ტუ რის დამკვიდრებას. მაგ მხრი ვაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა ბი ჯი იქ ნე-
ბა წინ გადადგმული.“20

გა ფიც ვებ თან და კავ ში რე ბით პო ზი ტიურ კონ ტექ სტში აღი ნიშ ნა ცვლილება, რო მე
ლიც ით ვა ლის წი ნებს კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვის ფარ გლებ ში მე დია ციის შე დე
გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბის აღ სრუ ლე ბის წე სის გან საზ ღვრას და სა სა მარ თლოს 
მეშ ვეო ბით აღ სრუ ლე ბის კონ ტრო ლის მე ქა ნიზ მის დადგენას. აღინიშნა, რომ:

„შრომის კო დექ სის რე ფორ მამ დე იდე ბო და მე დია ციის შეთანხმებები. შემ დეგ 
მთავ რდე ბო და ამით გა ფიც ვა და კონ ფლიქ ტი და შემ დეგ უკ ვე ხდე ბო და დარ ღვე ვა 
მე დია ციის ხელშეკრულების. ამი ტომ ეს მგონია, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგრესია, 
რაც შე საძ ლე ბელს გახ დის მომავალში, რომ უფ რო გა თა მამ დნენ მშრო მე ლი ადა-
მია ნე ბი და გა რან ტია ექნებათ, რომ, თუ მიაღ წე ვენ რა ღაც შეთანხმებას, შემ-
დეგ ამას წაი ღე ბენ სა სა მარ თლო ში და აღასრულებენ. ეს იქ ნე ბა ბიძ გი მშრო-
მელ თა მობილიზებისთვის.“21 

დას კვნა

მიუ ხე და ვად იმისა, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ
ლე ბი სა და გა ფიც ვის უფ ლე ბის სა კა ნონ მდებ ლო გა რან ტიე ბის გამ ყა რე ბის კუთ
ხით კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი გადაიდგა, კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოიკ ვე თა რამ დე
ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზი და არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო სტან დარ ტე ბის შეუ
სა ბა მო ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტანდარტებთან.

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ კა ნო ნით შეზ ღუ დუ
ლია გა ფიც ვის სა ფუძ ვლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი და იგი მხო ლოდ კო ლექ ტიუ რი და
ვას უკავშირდება. მხარ დამ ჭე რი (სოლიდარული) გა ფიც ვის შემ თხვე ვა და გა ფიც ვა 
სოციალურეკონომიკური სა კით ხე ბის გამო, რო მე ლიც არ უკავ შირ დე ბა უშუა ლოდ 
დამსაქმებელს, მაგ რამ ზე გავ ლე ნას ახ დენს დასაქმებულებზე, კა ნონ მდებ ლო ბით 
შეზღუდულია. აღ ნიშ ნუ ლი შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შეუ სა ბა მოა 
და ზღუ დავს ასო ცია ციის თა ვი სუფ ლე ბის პრინციპს, ეწი ნააღ მდე გე ბა შსოს No. 
87ე კონვენციას.

20. ინტერვიუ „სოციალური სამართლიანობის ცენტრის“ წარმომადგენელთან.
21. ინტერვიუ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) წარმომადგენელთან.
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში ასე ვე გამოიკვეთა, რომ გა ფიც ვის უფ ლე
ბის შეზ ღუდ ვა ისეთ საქმიანობაზე, რო გორც არის და სუფ თა ვე ბის სამსახური, რო მე
ლიც მი ნის ტრის ბრძა ნე ბით შე სუ ლია სა სი ცოც ხლო სა მუ შაოე ბის ჩამონათვალში, 
გაუ მარ თლე ბე ლია და არ შეე სა ბა მე ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტანდარტებს.

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად გა
მოიკ ვე თა უკა ნო ნო გა ფიც ვის შემ თხვე ვა ში სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი დევ
ნის შესაძლებლობა. რე ლე ვან ტუ რი შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
შესაბამისად, სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი სას ჯე ლის გა მო ყე ნე ბა გაუ მარ თლე ბე ლია 
პრო ტეს ტის მშვი დო ბია ნი ფორ მე ბის შემთხვევაში, მიუ ხე და ვად იმისა, არის თუ 
არა ეს გა ფიც ვა უკა ნო ნო (გარდა იმ შემთხვევებისა, რო დე საც გა ფიც ვის ფარ გლებ
ში აღი ნიშ ნე ბა ისე თი ქმედებები, რო გო რი ცაა ძალადობა, ქო ნე ბის გა ნად გუ რე ბა 
და ასე შემდეგ).

rekomendaciebi

შრო მის კო დექ სი უნ და იძ ლეო დეს მხარ დამ ჭე რი (სოლიდარული) გა ფიც ვის ორ გა
ნი ზე ბის შესაძლებლობას;

შრო მის კო დექ სის 65ე მუხლს (გაფიცვა და ლოკაუტი), რო მე ლიც არე გუ ლი რებს გა
ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის პროცედურას, დაე მა ტოს შემ დე გი ში ნაარ სის მე9 პუნქტი: 
„გაფიცვის ორ გა ნი ზე ბის შე სა ხებ ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი პუნ ქტე ბით გან საზ ღვრუ ლი 
წი ნა პი რო ბე ბი არ ვრცელ დე ბა გა ფიც ვის მიმართ, რომ ლის მი ზა ნია სხვა და საქ
მე ბულ თა მიერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ძი რი თა დი გა ფიც ვის ან, ზოგადად, და საქ მე ბულ თა 
და და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბის წევ რთა ინ ტე რეს ზე გავ ლე ნის მქო ნე ძი რი თად 
ეკო ნო მი კურ და სო ცია ლურ სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით და საქ მე ბულ თა გაერ
თია ნე ბის პო ზი ციე ბის მხარდაჭერა. აღ ნიშ ნუ ლი გა ფიც ვის შემთხვევაში, და საქ მე
ბულ თა გაერ თია ნე ბამ 3 კა ლენ და რუ ლი დღით ად რე დამ საქ მე ბელს და მი ნისტრს 
წე რი ლო ბით უნ და შეატ ყო ბი ნოს გა ფიც ვის დრო, ად გი ლი და ხასიათი“;

სა სი ცოც ხლო სა მუ შაოე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი დან უნ და გა მოი რიც ხოს მუ ნი ცი პა ლუ რი 
და სუფ თა ვე ბის სამსახურები;

სა სა მარ თლოს მიერ უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზა ტორს არ უნ და ეკის
რე ბო დეს სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა მხო ლოდ გა ფიც ვის ორ გა
ნი ზე ბის გამო.
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2.1 ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲓᲘᲡᲙᲠᲘᲛᲘᲜᲐᲪᲘᲘᲡ ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲕᲘᲡ ᲛᲝᲥᲛᲔᲓᲔᲑᲘᲡ 
ᲤᲐᲠᲒᲚᲔᲑᲘ, ᲐᲥᲢᲝᲠᲔᲑᲘ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სის მე2 მუხ ლის მე3 და მე4 მუხ ლის 1ლი პუნ ქტე ბი ით ვა ლის
წი ნებს შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ჩამონათვალს. შრო მი
თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის მუხ ლთან და კავ ში რე ბით 2019 წელს სა ქარ თვე
ლოს მთავ რო ბის ინი ცია ტი ვის ფარ გლებ ში შრო მის კო დექ სში შე ვი და ცვლი ლე
ბა და ამ ცვლი ლე ბის შე დე გად აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი აღარ არის 
ამომწურავი.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში შსოს რე კო მენ და
ცია გუ ლის ხმობ და დის კრი მი ნა ციის რამ დე ნი მე ნიშ ნის (მაგ. „ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის“, „შრომითი ხელ შეკ რუ ლე ბის სტატუსის“) და მა ტე ბას იმ მიზნით, 
რომ ნორ მა ში ასა ხუ ლი ყო დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის უახ ლე სი ტენდენციები. 
რე კო მენ და ცია ასე ვე გუ ლის ხმობ და აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ამომ წუ რა ვი ჩა მო ნათ
ვა ლის დადგენას, თუმ ცა შსოს რე კო მენ და ცია არ გაი ზია რეს და შრო მის კო დექ სი 
კვლავ ით ვა ლის წი ნებს დის კრი მი ნა ციის ნიშ ნე ბის არაა მომ წუ რავ ჩამონათვალს. 
შესაბამისად, შრო მის კო დექ სის მიხედვით, აკ რძა ლუ ლია ნე ბის მიე რი სა ხის დის
კრი მი ნა ცია ნე ბის მიე რი „სხვა ნიშნით“.

შსოს (დასაქმებასა და საქმიანობაში) დის კრი მი ნა ციის შე სა ხებ (No. 111) 1958 წლის 
კონ ვენ ციის (რატიფიცირებულია სა ქარ თვე ლოს მიერ) თანახმად,

„წინამდებარე კონ ვენ ციის მიზ ნე ბი სათ ვის ტერ მი ნი დის კრი მი ნა ცია მოიცავს:

ა) ყო ველ გვარ განსხვავებას, გა მო რიც ხვას ან უპი რა ტე სო ბას რასის, კა ნის 
ფერის, სქესის, რელიგიის, პო ლი ტი კუ რი შეხედულების, ეროვ ნე ბის ან სო ცია
ლუ რი წარ მო მავ ლო ბის ნიშნით, რო მე ლიც იწ ვევს და საქ მე ბა სა და საქ მია
ნო ბა ში თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბის ან მოპ ყრო ბის გაუქ მე ბას ან დარღვევას;

ბ) სხვა ასეთ განსხვავებას, გა მო რიც ხვას ან უპირატესობას, რო მე ლიც იწ ვევს 
და საქ მე ბა სა და საქ მია ნო ბა ში თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბის ან მოპ ყრო
ბის გაუქმებას, ან დარღვევას, რო გორც ეს შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს დაინ ტე
რე სე ბუ ლი წევრისახელმწიფოს მიერ დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა 
წარ მო მად გენ ლო ბით ორგანიზაციებთან, ასე თის არ სე ბო ბის შემთხვევაში, 
და სხვა შე სა ბა მის ორ გა ნოებ თან კონ სულ ტა ციის შემდეგ“.
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„ასოცირების შეთანხმების“ მიხედვით, სა ქარ თვე ლო იღებს ვალდებულებას, 
დაუახ ლოოს კა ნონ მდებ ლო ბა ევ რო კავ ში რის კანონმდებლობას, მათ შორის, 
სამ დირექტივას,22 რომ ლე ბიც არე გუ ლი რებს შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ
რძალ ვის საკითხს. აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვე ბი გან საზ ღვრავს ზო გად სა მარ
თლებ რივ ჩარ ჩოს სქესის, რელიგიის, რწმენის, შეზ ღუ დუ ლი შესაძლებლობის, 
ასაკის, სექ სუა ლუ რი ორიენტაციის, რა სობ რი ვი ან ეთ ნი კუ რი წარ მო მავ ლო
ბის ნიშ ნით დის კრი მი ნა ციის წი ნააღ მდეგ ბრძო ლის საკითხზე. ამ სა მი დი
რექ ტი ვი დან არც ერ თი არ მოით ხოვს დის კრი მი ნა ციის ნიშ ნე ბის ღია ჩა მო
ნათ ვა ლის კა ნონ მდებ ლო ბით დადგენას. შესაბამისად, No. 111ე კონ ვენ ცია 
და ევ რო პუ ლი კავ ში რის დი რექ ტი ვე ბი არ ით ვა ლის წი ნებს დის კრი მი ნა ციის 
ნიშ ნე ბის არაა მომ წუ რა ვად გან საზ ღვრის მოთხოვნას.

ეროვ ნუ ლი კონ ტექ სტის გათვალისწინებით, რამ დე ნა დაც სა ქარ თვე ლოს შრო
მის კა ნონ მდებ ლო ბა ში დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვა 2006 წლი დან მოქმედებს, 
მნიშვნელოვანია, კა ნონ მდებ ლო ბა აკ რძა ლულ ნიშ ნებ თან და კავ ში რე ბით იყოს 
ნა თე ლი და არ იძ ლეო დეს ფარ თო და/ან არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ციის შესაძ
ლებლობას. შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და იყოს განჭვრეტადი, რაც მოი თ ხოვს, 
ცხა დად და ზუს ტად იყოს განსაზღვრული, თუ რა ნიშ ნით არის ქვე ყა ნა ში აკ რძა
ლუ ლი დისკრიმინაცია. რო გორც წესი, აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი უნ და 
ასა ხავ დეს შრო მის ბა ზარ ზე შე საძ ლო დის კრი მი ნა ციის რე ლე ვან ტურ და აქ ტუა
ლურ ნიშნებს. ჩა მო ნათ ვალ ში ნე ბის მიე რი ახა ლი ნიშ ნის დამატება, რომ ლის სა
ჭი როე ბაც შესაძლოა, პე რიო დუ ლად დად გეს შრო მის ბა ზარ ზე გა მოვ ლე ნი ლი დის
კრი მი ნა ციუ ლი პრაქტიკით, უნ და გა ნი ხი ლე ბო დეს მთავ რო ბა სა და სო ცია ლურ 
პარ ტნიო რებს შო რის კონ სულ ტა ციის გზით და სა ბო ლოოდ უნ და გა ნი საზ ღვროს 
კა ნონ მდებ ლის მიერ და არა ინ დი ვი დუა ლურ საწყისზე, დამ საქ მებ ლის ან და საქ
მე ბუ ლის მიერ. დად გე ნი ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის თანახმად, დის კრი მი ნა ციის 
აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბი ფარ თოდ უნ და განიმარტოს.23 აღ ნიშ ნუ ლი ადასტურებს, რომ 
არაა მომ წუ რა ვი ჩა მო ნათ ვა ლი – დის კრი მი ნა ციის „აკრძალვა ნე ბის მიე რი სხვა 
ნიშნით“ კა ნონ მდებ ლო ბას არ სძენს და მა ტე ბით სა მარ თლებ რივ ღირებულებას. 
და თუ ამ დათ ქმას არ ამოი ღე ბენ შრო მის კოდექსიდან, დი დი ალბათობით, სა
მო მავ ლოდ წარ მოი შო ბა სა კა ნონ მდებ ლო ჩა რე ვის აუცილებლობა, რამ დე ნა
დაც არ სე ბობს მოლოდინი, რომ ეს დათ ქმა სა სა მარ თლომ სხვა დას ხვაგ ვა რად 
განმარტოს. ამდენად, რე კო მენ და ცია გუ ლის ხმობს შრო მის კო დექ სის მე2 მუხ
ლის მე3 და მე4 მუხ ლის 1ელ პუნ ქტებ ში ცვლი ლე ბას და დათ ქმის „ნებისმიერი 
სხვა ნიშნით“ ამო ღე ბას ამ ნორმებიდან. საერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტე ბის 

22. 2006 წლის 5 ივლისის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2006/54/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნ
ველყოფს დასაქმებისა და საქმიანობის საკითხებთან მიმართებით მამაკაცისა და ქალის თანაბარი 
შესაძლებლობებისა და თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას; 2000 წლის 27 ნოემბრის 
საბჭოს 2000/78/EC დირექტივა, რომელიც დასაქმებისა და შრომითი საქმიანობის საკითხებთან 
მიმართებით აყალიბებს თანაბარი მოპყრობის ზოგად სტრუქტურას; 2000 წლის 29 ივნისის საბჭოს 
2000/43/EC დირექტივა, რომელიც უზრუნველყოფს რასობრივი თუ ეთნიკური წარმომავლობის მიუ ხე
დავად, პირთა თანაბარი მოპყრობის პრინციპის განხორციელებას.
23. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს 2010 წლის 28 დეკემბრის განჩინება, საქმეზე 1/1/493. 
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პერ სპექ ტი ვი დან გამომდინარე, მო ცე მუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი არ შეე სა ბა მე ბა No. 111ე 
კონ ვენ ციას და ასე ვე სცდე ბა ევ რო პუ ლი კავ ში რის სა მარ თლის იმ პლე მენ ტა ციის 
მოთხოვნას, რამ დე ნა დაც ეს მუხ ლე ბი ით ვა ლის წი ნებს დის კრი მი ნა ციუ ლი ნიშ
ნე ბის ღია ჩამონათვალს. აქ ვე სა გუ ლის ხმოა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ციის მე
11 მუხლი24, რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ღია ჩამონათვალს. 
შესაბამისად, კონ სტი ტუ ციუ რი რე გუ ლი რე ბი სა და ეროვ ნუ ლი სა სა მარ თლო კონ
ტექ სტის გათვალისწინებით, აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბის ღია ჩა მო ნათ ვა ლის პრინ ცი პი 
მყა რად არის დად გე ნი ლი ეროვ ნულ სა მარ თლებ რივ წესრიგში, თუმ ცა ეს მიდ გო მა 
არ შეე სა ბა მე ბა საერ თა შო რი სო შრო მის სტანდარტებს. ზედ მე ტია იმის თქმა, რომ 
შსოს შეხედულებით, ერ თგვა რო ვა ნი და ცხა დი სა მო სა მარ თლეო სა მარ თლის 
ინტერესშია, რომ: 

•	 დის კრი მი ნა ციის აკ რძა ლუ ლი ნიშ ნე ბი შეე სა ბა მე ბო დეს No. 111ე კონ ვენ ცია
სა და საერ თა შო რი სო სა მარ თლის სხვა რე ლე ვან ტურ წყა როებ ში მი თი თე
ბულ ნიშნებს;

•	 No. 111ე კონ ვენ ციის მოთ ხოვ ნის შესაბამისად, დის კრი მი ნა ციის აკ რძა ლუ
ლი სხვა ახა ლი ნი შა ნი დაე მა ტოს სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან კონ სულ ტა
ციის შემდეგ.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

კვლე ვის ფარ გლებ ში შე სას წავლ ან გა რი შებ ში პო ზი ტიუ რად არის შე ფა სე ბუ ლი 
ზო გა დად ქვეყ ნის ან ტი დის კრი მი ნა ციუ ლი სა მარ თლის განვითარება. შრო მით ურ
თიერ თო ბა ში დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვი სა და მის გან დაც ვის ნორ მა ტიულ სა
ფუძ ველს სა ქარ თვე ლოს კონსტიტუციასთან, საერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბებ სა 
და შე თან ხმე ბებ თან ერთად, შრო მის კო დექ სი და დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ
მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი ქმნის. დის კრი მი ნა ცია ჯერ კი დევ 
შრო მის კო დექ სის 2006 წლის რე დაქ ციით იკრძალებოდა, თუმ ცა ამ ჩა ნა წე რებს 
უფ რო მე ტად აღიარებითი, დეკ ლა რა ციუ ლი ხა სია თი ჰქონდა. 2014 წელს ან ტი დის
კრი მი ნა ციუ ლი კა ნო ნის მი ღე ბით გა მოიკ ვე თა სა ხელ მწი ფოს მიზანი, შეექ მნა თა
ნას წო რო ბის დაც ვის ინ სტი ტუ ციუ რი მე ქა ნიზ მე ბი და ად გი ლობ რი ვი კა ნონ მდებ
ლო ბა საერ თა შო რი სო ან ტი დის კრი მი ნა ციულ სტან დარ ტებ თან დაეახლოებინა.25

„2019 წლის სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რეგულირებისა“ და „2020 
წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში გა ტა რე ბულ ცვლი ლე ბა თა შე
დე გად მკა ფიოდ განისაზღვრა, რომ თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბის პრინ ცი პი ვრცელ დე ბა 

24. ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, 
კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან 
სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, 
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით.
25. კერესელიძე თ., საქართველოს შრომის კანონმდებლობის ანალიზი - დასაქმების ადგილზე სქესის 
ნიშნის მიხედვით დისკრიმინაცია და მისი სამართლებრივი შედეგები, საქართველოს ახალგაზრდა 
იურისტთა ასოციაცია, თბილისი, 2014. 
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შრო მით და წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურთიერთობებზე, მათ შორის, ვა კან სიის გა
მოც ხა დე ბი სა და შერ ჩე ვის ეტაპზე. დის კრი მი ნა ციის ფორ მებს დაე მა ტა შე ვიწ როე
ბის ცნე ბა და კა ნონ მდებ ლო ბამ გაით ვა ლის წი ნა მი სი აკ რძალ ვის მა რე გუ ლი რე ბე
ლი ნორმები. კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მი რე ბამ დე ექ სპერ ტე ბი მიუთითებდნენ, 
რომ პრობ ლე მად რჩე ბო და ქარ თულ კა ნონ მდებ ლო ბა ში გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის 
პრინ ცი პე ბის არარსებობა, რაც მნიშ ვნე ლო ვან ბა რიერს ქმნი და შეზ ღუ დუ ლი შე
საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა დასაქმებისთვის.26

2019 წელს კა ნონ მდებ ლო ბის დახ ვე წის მიუხედავად, სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო 
დამ ცვე ლი მიუთითებს, რომ შრო მი თი ურ თიერ თო ბა დის კრი მი ნა ციის მი მართ 
ერთერთი ყვე ლა ზე დაუც ვე ლი სფე როა და დის კრი მი ნა ციის ფაქ ტე ბი ვლინ დე
ბა რო გორ სა ჯა რო სამსახურში, ისე კერ ძო და საქ მე ბის ადგილებზე.27 უთა ნას წო რო 
მოპ ყრო ბა ხში რად გა მოი ხა ტე ბა და საქ მე ბულ თათ ვის არა ხელ საყ რე ლი გა რე მოს 
შექმნაშიც, ძი რი თად შემთხვევაში, პო ლი ტი კუ რი ან სხვა სა ხის გან სხვა ვე ბუ ლი 
მო საზ რე ბის გამო.28 სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შეფასებით, დის კრი მი ნა ციუ ლი ქმე დე
ბე ბი სა მუ შაო ად გილ ზე შე ვიწ როე ბის შე მად გენ ლო ბას ქმნის და ხში რად გა მოი ხა
ტე ბა არაე თი კუ რი კო მუ ნი კა ციის ფორმებში, ფუ ლა დი ჯილ დოს გაუ ცემ ლო ბა სა და 
შრო მი თი მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბი სას ხე ლოვ ნუ რი დაბ რკო ლე ბე ბის შექმნაში. 
ყვე ლა ზე ხში რად დამ საქ მებ ლე ბი პი რის სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის დის
კრი მი ნა ციუ ლი მო ტი ვე ბის და ფარ ვას ისე თი ფორმალურსამართლებრივი სა ფუძ
ვლე ბის გა მო ყე ნე ბით ცდილობენ, რო გო რი ცაა რეორ გა ნი ზა ცია და დის ციპ ლი ნუ
რი სამართალწარმოება.29 სა ხალ ხო დამ ცვე ლი ასე ვე ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს 
წინასახელშეკრულებო, გან სა კუთ რე ბით კი, ვა კან სიის გა მოც ხა დე ბის დის კრი მი
ნა ციულ პრაქტიკაზე.30

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში ან ტი დის კრი მი ნა
ციულ ცვლი ლე ბებს (მათ შორის, დის კრი მი ნა ციის პირ და პი რი და ირი ბი ფორ
მე ბის განმარტება) მხა რი დაუ ჭი რა უფ ლე ბა დაც ვით მა და პროფ კავ ში რულ მა 
ორგანიზაციებმა. People in Needის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვა მიუთითებს, 
რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში ერთერთი ყვე ლა

26. ლიპარტელიანი რ., ქარდავა ე., საქართველოს ეროვნული კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია. საქართველოსა 
და ევროკავშირს შორის დადებული ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ქალთა შრომით 
უფლებებთან დაკავშირებულ დირექტივებთან. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, თბილისი, 2018, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/georgien/14997.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]; ღვინიანიძე ლ., 
ქაშაკაშვილი ნ., თანასწორობა შრომით ურთიერთობებში (საქართველოს კანონმდებლობა ევროკავშირის 
დირექტივების შუქზე), ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2018, ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://socialjustice.org.ge/ka/products/tanastsorobashromiturtiertobebshi [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
27. სახალხო დამცველი, 2019. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 176. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2020040215365449134.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
28. იქვე. 
29. იქვე, 177; სახალხო დამცველი, 2020. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 181. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2021040110573948397.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
30. სახალხო დამცველი, 2019, 176; სახალხო დამცველი, 2020, 180. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14997.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/tanastsoroba-shromit-urtiertobebshi
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2020040215365449134.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021040110573948397.pdf
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ზე დი დი ცვლი ლე ბა სწო რედ დის კრი მი ნა ციის კუთ ხით გატარდა.31 ამასთან, რე
ფორ მის პრო ცეს ში დამ საქ მე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის გა მომ ხატ ვე ლი ორ გა ნი ზა ციე
ბის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი დო კუ მენ ტე ბის ანა ლი ზი ცხადყოფს, რომ ამ ცვლი ლე ბებს 
არც დამ საქ მე ბელ თა მხრი დან შეხ ვედ რია აქ ტიუ რი წინააღმდეგობა. ადა მია ნის 
უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრმა (2020) და დე ბი თად შეა ფა
სა შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თა მი მართ თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბი სა და 
გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ციპ თან და კავ ში რე ბით შრო მის კო დექ სში შე სუ
ლი ცვლილებები, თუმ ცა ამ შემ თხვე ვა ში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ და ცვლი ლე ბა თა 
არასაკმარისობაზე. შე ფა სე ბის მიხედვით, შემ დგომ და ზუს ტე ბას სა ჭი როებს ის, თუ 
რა არის პრო პორ ციუ ლი ტვირ თი და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის რა დე ფი ნი ციას 
მი მარ თა ვენ ნორ მის გამოყენებისას; ხო ლო გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პის 
პრაქ ტი კა ში გან ხორ ციე ლე ბის მიზ ნით საჭიროა, კა ნონ მდებ ლო ბა ში გო ნივ რუ ლი 
ვა დის პრინ ცი პიც არსებობდეს.32

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

და საქ მე ბუ ლე ბი სა და დამ საქ მე ბელ თა შეფასებით, ბო ლო პე რიო დის გან მავ
ლო ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბე ბი გა ტარ და და საქ მე ბულ თა შრო მი თი დის
კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის მიმართულებით. მიუ ხე და ვად იმისა, რომ ქვე ყა ნა ში 
2014 წლი დან არ სე ბობს კა ნო ნი „დისკრიმინაციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის 
შესახებ“, ასევე, ნე ბის მიე რი ნიშ ნით დის კრი მი ნა ცია აკ რძა ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
კონსტიტუციით, შრო მის კო დექ სში შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის შე სა
ხებ ჩა ნა წერ მა შექ მნა და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მე ბი დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის 
მიმართულებით.

„ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცალ კე თა ვიც გა მოი ყო დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ-
ვის შე სა ხებ შრო მის კოდექსში. სა კა ნონ მდებ ლო დონეზე, ვფიქრობ, ყვე ლა ფე რი 
ნორ მა ლუ რად არის.“33

დაინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა პო ზი ტიუ რად შეა ფა სეს სა კა ნონ მდებ ლო ცვლილებები, 
რის შე დე გა დაც შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის ფარ გლე ბი ვრცელ დე ბა 
დამ საქ მე ბელ სა და კან დი დატს შო რის წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურთიერთობაზე, 
კან დი და ტის შერ ჩე ვის კრი ტე რიუ მებ სა და და საქ მე ბის პირობებზე, ასე ვე ის, რომ 
წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ურ თიერ თო ბი სას დამ საქ მე ბელს აქვს დის კრი მი ნა ციის 
არარ სე ბო ბის მტკი ცე ბის ტვირთი. ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ და იმაზე, რომ შრო მი თი 
დის კრი მი ნა ციის ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი არ არის ამომ წუ რა ვი – პირს შეუძლია, 

31. მარკოზაშვილი ნ., ჩარკვიანი ნ., ანთაძე გ., შრომის უფლებები საქართველოში, People in Need, თბილისი, 
2021, 16. 
32. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020. პოზიტიური ცვლილებების 
მიუხედავად, შრომის კანონმდებლობაში პრობლემები რჩება. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://
socialjustice.org.ge/ka/products/emcpozitiuritsvlilebebismiukhedavadshromiskanonmdeblobashi
problemebircheba [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
33. ინტერვიუ სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელთან.

https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-pozitiuri-tsvlilebebis-miukhedavad-shromis-kanonmdeblobashi-problemebi-rcheba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-pozitiuri-tsvlilebebis-miukhedavad-shromis-kanonmdeblobashi-problemebi-rcheba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/emc-pozitiuri-tsvlilebebis-miukhedavad-shromis-kanonmdeblobashi-problemebi-rcheba
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თა ნას წო რო ბის უფ ლე ბის დაც ვი სას მიუ თი თოს გან სხვა ვე ბუ ლი მოპ ყრო ბის ნე ბის
მიე რი ნიშანზე. ბიზ ნე სა სო ცია ციის წარ მო მად გენ ლის მოსაზრებით, ზე მოთ აღ ნიშ
ნულ მა შე საძ ლოა შეა ფერ ხოს სხვა დას ხვა ორგანიზაცია, კან დი და ტის შე სარ ჩე ვად 
ღია კონ კურ სის გა მო ყე ნე ბის თვალსაზრისით. ორ გა ნი ზა ციე ბის ამ გვა რი სიფ რთხი
ლე გა სა გე ბია სა მო ქა ლა ქო სექტორისთვისაც, თუმ ცა მიიჩნევა, რომ აღ მას რუ ლე
ბე ლი ორ გა ნოე ბის სწო რი და თან მიმ დევ რუ ლი მუ შაო ბის შემთხვევაში, ეს სა კით ხი 
მოკ ლე დრო ში ამოიწურება.

აღ სა ნიშ ნა ვია არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის რე კო მენ და ციე ბი გო ნივ რუ ლი მი სა და
გე ბის პრინ ციპ თან დაკავშირებით. „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
ფარ გლებ ში ინი ციი რე ბუ ლი სიახ ლე ცხადია, პო ზი ტიურ ნა ბი ჯად არის მიჩნეული, 
თუმ ცა აღნიშნავენ, რომ ამ ჩა ნა წერს მხო ლოდ სა რე კო მენ და ციო ხა სია თი 
აქვს. დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა მოსაზრებით, სა სურ ვე ლია თუნ დაც პრაქ ტი კუ
ლი რეკომენდაციების, და მა ტე ბი თი განმარტებების, გაიდ ლაი ნე ბის შე მუ შა ვე
ბა შრო მის ინ სპექ ციის მიერ, რა თა და საქ მე ბუ ლებ სა და დამ საქ მებ ლებს კარ გად 
ესმოდეთ, რა მიიჩ ნე ვა არაპ რო პორ ციულ ტვირთად, რა შემ თხვე ვა ში შეეძ ლე ბა 
დამსაქმებელს, უა რი თქვას გო ნივ რულ მი სა და გე ბა ზე და პირიქით, რა მიიჩ ნე ვა 
პრო პორ ციულ ტვირთად.

„...მაგალითად, შეიძ ლე ბა ჩაიწეროს, რომ მოქ ნი ლი სა მუ შაო გრა ფი კის შე თა ვა ზე-
ბა პრო პორ ციუ ლი ტვირ თია ან პრო ფე სიუ ლი გა დამ ზა დე ბის პროგ რა მე ბი მოით ხო-
ვოს და საქ მე ბულ მა და შეიძ ლე ბა ჩაითვალოს, რომ ეს არაპ რო პორ ციუ ლი ტვირ თია 
იმიტომ, რომ, მაგალითად, ფი ნან სურ და ნა ხარჯს მოითხოვს. მნიშვნელოვანია, 
შრო მის ინ სპექ ციამ მაგ კუთ ხით სა ხელ მძღვა ნე ლო გაიდ ლაი ნე ბი ვით შექმნას“.34

მხა რეებს აქვთ მოლოდინი, რომ სა ქარ თვე ლო შიც მი მარ თა ვენ ევ რო პულ პრაქ ტი
კას და მაგალითად, კომ პა ნიის ზო მი სა და ბრუნ ვის გათ ვა ლის წი ნე ბით გაიწერება, 
თუ რა არის პრო პორ ციუ ლი ტვირ თი სხვა დას ხვა ტი პის კომპანიისთვის.

გაე როს გან ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) წარ მო მად გენ ლის თქმით, შშმპ თე მი უკ
ვე აქ ტიუ რად იყე ნებს კა ნო ნის არ სე ბულ ჩა ნა წე რებს ყო ველ დღიურ საქმიანობაში, 
რაც მია ნიშ ნებს იმაზე, რომ მი ღე ბუ ლი ნორ მე ბი სა სარ გებ ლო და გამოსადეგია, 
თუმ ცა სა ჭი როა მე ტი ინ ფორ მა ცია იმის შესახებ, თუ რას ნიშ ნავს გო ნივ რუ ლი მი
სა და გე ბა და რო გორ შეიძ ლე ბა მი სი აღ სრუ ლე ბა რეალურად.

რეს პონ დენ ტებს შო რის გა მოიკ ვე თა აზ რთა სხვა დას ხვაო ბა იმ პრობ ლე მურ სა კით
ხთან დაკავშირებით, რო მე ლიც ეხე ბა შრო მის ინ სპექ ცია სა და სა ხალ ხო დამ ცველს 
შო რის კომ პე ტენ ციე ბის კვეთას. სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფი სის წარ მო მად გენ ლის 
თვალსაზრისით, ეს სა კით ხი პრობ ლე მუ რი შეიძ ლე ბა იყოს რამ დე ნი მე მი მარ
თუ ლე ბით – ერ თი მხრივ, შესაძლოა, გა მოიწ ვიოს და საქ მე ბულ თა დაბნეულობა, 
ვის მი მარ თონ შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის შემთხვევაში? მეო რე მხრივ, არ სე ბობს 

34. ინტერვიუ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელთან. 
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რისკი, რომ სა ხალ ხო დამ ცველ მა და შრო მის ინ სპექ ციამ შე საძ ლოა შექ მნან გან
სხვა ვე ბუ ლი პრაქ ტი კა ან/და გაა კე თონ გან სხვა ვე ბუ ლი გან მარ ტე ბე ბი ერ თსა და 
იმა ვე ან მსგავს სა კით ხთან დაკავშირებით. ერთერთმა რეს პონ დენ ტმა ხა ზი 
გაუს ვა სა ხელ მწი ფო რე სურ სე ბის არაე ფექ ტია ნად ხარ ჯვის არგუმენტსაც, ვი ნაი
დან სა ხელ მწი ფო უკ ვე ხარ ჯავს რე სურსს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შე სა ბა მი სი მი მარ
თუ ლე ბით განვითარებისთვის.

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წილ ში არ სე ბობს დამოკიდებულება, რომ საერ თა შო რი სო 
პრაქ ტი კის გათვალისწინებით, შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის კომ პე ტენ ცია უმჯობესია, 
თავს იყ რი დეს ერ თი ინ სტი ტუ ციის ქვეშ და ეს რო ლი შეი თავ სოს შრო მის ინ სპექ
ციის სამსახურმა, სწო რედ მან და ფა როს შრო მით ურ თიერ თო ბა ში არ სე ბუ ლი სხვა
დას ხვა დარღვევა, მათ შო რის შე საძ ლო შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის შემთხვევები. 
გარ და ამისა, მნიშ ვნე ლო ვა ნი არ გუ მენ ტია ის, რომ შრო მის ინ სპექ ციას აქვს დამ
საქ მებ ლის მი მართ სან ქციის გა მო ყე ნე ბის უფლებამოსილება, მაშინ, რო დე საც სა
ხალ ხო დამ ცველს შეუძ ლია მხო ლოდ რე კო მენ და ციის გა ცე მა დამსაქმებლისთვის. 
შესაბამისად, თეორიულად, შრო მის ინ სპექ ციას შეუძლია, იყოს მე ტად ქმე დი თი 
და ეფექ ტუ რი შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აღ მოფ ხვრის მიმართულებით. გა მო კით
ხულ რეს პონ დენ ტთა მეო რე ნა წი ლი კი აღნიშნავს, რომ ქარ თულ რეა ლო ბა ში სა
ხალ ხო დამ ცვე ლის ინ სტი ტუტს უკ ვე მრა ვალ წლია ნი პრაქ ტი კა აქვს დის კრი მი ნა
ციის შემ თხვე ვებ ზე რეა გი რე ბის მიმართულებით, სარ გებ ლობს და მოუ კი დებ ლო
ბის საკ მაოდ მა ღა ლი ხა რის ხით და დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვე ბის შეს წავ ლი სა 
და მას ზე რეა გი რე ბის მა ღა ლი კომპეტენციით.

შრო მის ინ სპექ ციის წარ მო მად გე ნე ლი ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს კონ ფი დენ ცია
ლუ რო ბის საკითხზე, რო მე ლიც შრო მის ინ სპექ ციი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ეფექ
ტია ნი მე ქა ნიზ მია და საქ მე ბულ თა ინ ტე რე სის დაც ვის თვალსაზრისით. და საქ მე
ბულს შეუძლია, მი მარ თოს შრო მის ინ სპექ ციას შე საძ ლო დის კრი მი ნა ცია ზე რეა
გი რე ბის მოთხოვნით, ვი ნაო ბის გაუმ ჟღავ ნებ ლო ბის პირობით. ეს და საქ მე ბულს 
აძ ლევს მეტ მოტივაციას, ამ ხი ლოს შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის ფაქ ტე ბი და დაიც
ვას თა ვი სი უფლებები. გარ და ამისა, ინ სპექ ციის წარ მო მად გენ ლის თქმით, ხდე ბა 
პო ტენ ციუ რად დის კრი მი ნა ციის საფ რთხის წი ნას წა რი აღ მოფ ხვრა შრო მის უფ ლე
ბე ბის მო ნი ტო რინ გის დროს.

„პრევენციაში ვგუ ლის ხმობ იმას, რომ შეიძლება, არ მოგ ვმარ თოს არავინ. ჩვენ 
მი ვი დეთ ორ გა ნი ზა ცია ში და თუ არის ამ შემ თხვე ვა ში დარღვევები, წი ნას წარ 
აღმოვფხვრათ, რომ პო ტენ ციუ რად არ შეექ მნას ვინ მეს დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპ-
ყრო ბის საფრთხე. მაგალითად, ერთ-ერთ კომ პა ნიას ჰქონ და ჩა დე ბუ ლი შრო მით 
ხელშეკრულებაში, რომ ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბის გა მო შეეძ ლო თა ნამ შრომ-
ლის სამ სა ხუ რი დან გათავისუფლება. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს იყო დის კრი მი ნა-
ციუ ლი და პო ტენ ციუ რად ვი ღა ცას შეიძ ლე ბა საფ რთხე დამუქრებოდა. კომ პა ნიამ 
ცხადია, ამოი ღო ეს მუხ ლი კონტრაქტიდან.“ 35

35. ინტერვიუ სსიპ საქართველოს შრომის ინსპექციის სამსახურის წარმომადგენელთან.
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თა ვად შრო მის ინ სპექ ციაც კარ გად იაზ რებს დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვე ბის შეს
წავ ლი სა და მას ზე რეა გი რე ბის სენსიტიურობას, კომ პე ტენ ციის საჭიროებას. 
ფიქრობენ, რომ გარ კვეუ ლი დრო იქ ნე ბა საჭირო, სა ნამ ინ სპექ ციის თა ნამ შრომ
ლე ბი შე სა ბა მის პრაქ ტი კას გაიუმჯობესებენ. სწო რედ ამიტომ, შრო მის ინ სპექ ცია 
მზად არის სა ხალ ხო დამ ცველ თან მჭიდ რო თანამშრომლობისთვის, გა მოც დი ლე
ბი სა და არ სე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის გაზიარებისთვის. ამის დას ტუ რია ისიც, რომ 
შრო მის ინ სპექ ცია სა და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფისს შო რის და გეგ მი ლია თა ნამ
შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მის გაფორმება, რო მელ შიც გა წე რი ლი იქნება, თუ რა ტი
პის რეა გი რე ბა მოჰ ყვე ბა სხვა დას ხვა სა ჩი ვარს შრო მის ინ სპექ ციის მხრი დან და 
რო გო რი იქ ნე ბა საქ მის სა ხალ ხო დამ ცველ თან რე ფე რი რე ბის სტანდარტები. შრო
მის ინ სპექ ცია ში უკ ვე ფიქ სირ დე ბა კი დეც სა კით ხე ბის სა ხალ ხო დამ ცველ თან რე
ფე რი რე ბის პრაქტიკა.

დას კვნა

კვლე ვის ფარ გლებ ში ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გა მოიკ ვე თა ის პო ზი ტიუ რი ცვლი
ლებები, რომ ლე ბიც შეე ხო შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბის ან ტი დის კრი მი ნა ციულ 
მი მარ თუ ლე ბას ბო ლო პე რიოდ ში გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის ფარგლებში, თუმ ცა 
ასე ვე წარ მო ჩინ და ის საკითხებიც, რო მელ თა მი მარ თაც აუ ცი ლე ბე ლია სა ხელ მწი
ფოს მხრი დან შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბის გადადგმა.

სა მარ თლებ რი ვი კუთ ხით უნ და ითქვას, რომ კა ნონ მდებ ლო ბის მიერ ახ ლე ბუ
რად გან საზ ღვრუ ლი დის კრი მი ნა ციის ცნებები, ჩა მო ნათ ვა ლი და ფარგლები, 
დიდ წილად, შეე სა ბა მე ბა რო გორც საერ თა შო რი სო სტანდარტებს, ისე არ სე ბულ 
საჭიროებებს, თუმ ცა სა მარ თლებ რი ვი პერ სპექ ტი ვით გა მოკ ვე თი ლი შე ხე დუ ლე ბით 
დის კრი მი ნა ციის ნიშ ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის ღიად და ტო ვე ბა არ შეე სა ბა მე ბა No. 111
ე კონ ვენ ციას და ასე ვე სცდე ბა ევ რო პუ ლი კავ ში რის სა მარ თლის იმ პლე მენ ტა ციის 
მოთხოვნას. შსო მიიჩნევს, რომ მსგავ სი მიდ გო მა არა საკ მა რი სად ნა თელს ხდის 
ნორ მას და ქმნის შე საძ ლებ ლო ბებს გან სხვა ვე ბუ ლი ინტერპრეტაციებისათვის. 
თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კით ხულ თა ნა წი ლი იზია რებს მსგავს 
მოსაზრებას, თუმ ცა იმავ დროუ ლად უნ და აღინიშნოს, რომ დის კრი მი ნა ციის ნიშ
ნე ბის მსგავ სი ღია ჩა მო ნათ ვა ლი გა მომ დი ნა რეობს სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო 
პრაქ ტი კი დან და კონსტიტუციიდან. 

გარ კვეუ ლი აზ რთა სხვა დას ხვაო ბა გა მოიკ ვე თა დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვებ
ზე მო ნი ტო რინ გი სა და აღ სრუ ლე ბის მიმართულებით. 2019 წლის სა კა ნონ მდებ
ლო ცვლი ლე ბე ბის ფარ გლებ ში სა ხალ ხო დამ ცველს მიე ნი ჭა უფლებამოსილება, 
აწარ მოოს მო ნი ტო რინ გი სა მუ შაო ად გი ლებ ზე დის კრი მი ნა ციის შემ თხვე ვებ ზე 
კერ ძო სექტორშიც, ხო ლო 2020 წელს, შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მის 
ფარგლებში, მო ნი ტო რინ გის ფუნ ქცია მიე ნი ჭა შრო მის ინსპექციასაც. შესაბამისად, 
ამ ორი სტრუქ ტუ რის მანდატი, გარკვეულწილად, იკ ვე თე ბა დის კრი მი ნა ციის შემ
თხვე ვებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის კუთხით.
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ერ თი მხრივ, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ინ სტი ტუ ციას აქვს დის კრი მი ნა ციის სა კით ხებ
ზე მუ შაო ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა და შე სა ბა მი სი ადა მია ნუ რი რესურსიც. 
მეო რე მხრივ, ეს ინსტიტუტი, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შესაბამისად, 
უფლებამოსილია, გა მოი ყე ნოს მან და ტი მხო ლოდ მი მარ თვის საფუძველზე; მაშინ, 
რო დე საც შრო მის ინ სპექ ციას აქვს მანდატი, მოახ დი ნოს რეა გი რე ბა რო გორც მი მარ
თვის შემთხვევაში, ასე ვე გეგ მუ რი შე მოწ მე ბის ფარ გლებ ში და დაად გი ნოს დის კრი
მი ნა ციი სა და შე ვიწ როე ბის ფაქტები, მი მარ თოს ორ გა ნი ზა ციის სან ქცი რე ბას (მათ 
შორის, ფი ნან სურ სანქციებს) და მოს თხო ვოს დამსაქმებელს, შექ მნას და საქ მე ბუ
ლი სათ ვის დის კრი მი ნა ციი სა და შე ვიწ როე ბი სა გან თა ვი სუ ფა ლი სა მუ შაო გარემო. 
სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფისს კი შეუძ ლია მხო ლოდ რე კო მენ და ციე ბის შემუშავება.

აქ ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის ფაქტიც, რომ საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო 
პრაქტიკით, შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის მო ნი ტო რინ გის და/ან აღ სრუ ლე ბის კუთ
ხით ხში რად ერ თდროუ ლად მოქ მე დე ბენ რო გორც შრო მის ინსპექციები, ასე ვე სა
ხალ ხო დამ ცვე ლის ინ სტი ტუ ტის მსგავ სი თა ნას წო რო ბის კომიტეტები. ერ თი მხრივ, 
სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფისს დის კრი მი ნა ციის შე სა ხებ სა ჩივ რე ბის გა დაწ ყვე ტას
თან მი მარ თე ბით აქვს მე ტად ხან გრძლი ვი და ფარ თო გამოცდილება, რომ ლი თაც 
შესაძლებელია, ისარ გებ ლოს შრო მის ინ სპექ ციის სამსახურმა, რამ დე ნა დაც ის მი
მარ თავს თა ვის სა ვე ფუნ ქციო ნი რე ბის სფე რო ში შე საძ ლებ ლო ბის განვითარებას. 
მეო რე მხრივ, შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურს ექ ნე ბა შესაძლებლობა, შეუმ სუ ბუ
ქოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფისს საქ მის წარ მოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ტვირ თი 
და მი სი რე სურ სე ბის გათვალისწინებით, სწრა ფად გან საზ ღვროს ზუს ტი პრაქ ტი კა 
კონ კრე ტუ ლად შრო მით დის კრი მი ნა ციას თან და კავ ში რე ბულ საკითხებზე.

გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პი პო ზი ტიურ სიახ ლედ არის შე ფა სე ბუ ლი კვლე
ვის სა მი ვე კომ პო ნენ ტის ფარგლებში, თუმცა, ახა ლი სა კა ნონ მდებ ლო ნორ მის დამ
კვიდ რე ბის თვალსაზრისით, იკ ვე თე ბა გარ კვეუ ლი შეფერხება. რო გორც სამაგიდო, 
ისე თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მოიკ ვე თა საჭიროება, უფ რო და კონ კრეტ
დეს ნორმები. კერძოდ: პრო პორ ციუ ლო ბის პრინციპი; არაპ რო პორ ციუ ლი ტვირთი, 
სა მუ შაო გა რე მოს ადაპ ტი რე ბის ვადები, რო დის და რა შემ თხვე ვა ში შეიძ ლე ბა ით
ქვას უა რი სა მუ შაო გა რე მოს ადაპ ტი რე ბა სა და ასე შემდეგ.

rekomendaciebi

შრო მის ინ სპექ ციამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა დაუთ მოს ინ სპექ ტო რე ბის 
მომზადებაგადამზადებას შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის სა კით ხებ თან დაკავ ში
რებით; მათ შორის, პერიოდულად, ად გი ლობ რივ და საერ თა შო რი სო დო ნე ზე 
მრგვა ლი მაგიდების, სე მი ნა რე ბი სა და დის კუ სიე ბის გა მარ თვი სა და მათ ში ინ
სპექ ტო რე ბის მო ნა წი ლეო ბის გზით;

შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურ მა და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფის მა აქ ტიუ რად უნ და 
ითა ნამ შრომ ლონ ერ თმა ნეთ თან შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის მო ნი ტო რინ გის და/
ან აღ სრუ ლე ბის პრო ცეს ში მა თი საერ თო ექსპერტიზის, გა მოც დი ლე ბი სა და ფი
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ნან სუ რი და ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გა მო ყე ნე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის 
მიზნით. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით გან საზ ღვრუ ლი დროის წინ მომ ზა დე ბუ ლი 
ურ თიერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მის სწრა ფად ხელ მო წე რა იქ ნე ბა მნიშ
ვნე ლო ვა ნი სიმ ბო ლუ რი და პრაქ ტი კუ ლი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ამ გვა რი თა ნამ
შრომ ლო ბის უზრუნველსაყოფად.

ჩა მო ყა ლიბ დეს სა ხალ ხო დამ ცველ სა და ინ სპექ ციას შო რის დის კრი მი ნა ციი
სა და შე ვიწ როე ბის თე მებ ზე პე რიო დუ ლი შეხ ვედ რე ბი სა და თა ნამ შრომ ლო
ბის ფორმატი, რომ ლის ფარ გლებ შიც ინ სტი ტუ ტე ბი გაც ვლიან ინ ფორ მა ცია სა და 
ცოდნას, იმ სჯე ლე ბენ სფე რო ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ სა და პრობლემებზე, და გეგ
მა ვენ თა ვიან თი რე სურ სე ბის ადეკ ვა ტუ რად გა მო ყე ნე ბის სტრატეგიას;

დის კრი მი ნა ციი სა და შე ვიწ როე ბის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით შრო მის ინ სპექ
ციამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლოს შე სა ბა მის არა სამ თავ რო ბო ად
გი ლობ რივ და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ თან თანამშრომლობაზე;

შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს და გა მოს ცეს სა რე კო მენ და ციო ხა სია თის მითი
თებები/გაიდლაინები, გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პე ბის ეფექ ტია ნად აღ
სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზნით.

2.2 ᲗᲐᲜᲐᲑᲐᲠᲘ ᲦᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝᲡᲐᲗᲕᲘᲡ ᲗᲐᲜᲐᲑᲐᲠᲘ 
ᲐᲜᲐᲖᲦᲐᲣᲠᲔᲑᲘᲡ ᲞᲠᲘᲜᲪᲘᲞᲘ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმამდე“ სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი კა ნონ
მდებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებ და მა მა კა ცი სა და ქა ლის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა
ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაო სათ ვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინციპს. „2020 
წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი პირ ვე ლა დი 
პა კე ტი (რომელიც მოამ ზა და შსოს საერ თა შო რი სო და ეროვ ნულ მა ექსპერტიზამ) 
მოი ცავ და დამ საქ მებ ლის ვალდებულებას, უზ რუნ ვე ლე ყო ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ
რე ბის გადახდა. პროექ ტი გულისხმობდა, რომ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პის უზ რუნ ველ
მყო ფი წე სე ბი და რე გუ ლა ციე ბი უნ და გა ნე საზ ღვრა „შრომის მინისტრს“ სო ცია ლურ 
პარ ტნიო რებ თან კონ სულ ტა ციის შედეგად. აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა მო დი ფი ცირ და 
დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებ თან წი ნას წა რი კონ სულ ტა ციე ბის პრო ცეს ში და დღეს 
მოქ მე დი ნორ მა (შრომის კო დექ სის მე4 მუხ ლის მე4 პუნქტი) უკ ვე შემ დეგ ნაი
რად არის წარმოდგენილი: „დამსაქმებელი ვალ დე ბუ ლია ქა ლი და მა მა კა ცი და
საქ მე ბუ ლე ბის მიერ თა ნა ბა რი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის შემ თხვე ვა ში უზ რუნ ველ ყოს 
მათ თვის თა ნა ბა რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის გადახდა.“
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შსოს 1951 წლის კონ ვენ ცია თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ (No. 100) 
(რატიფიცირებულია სა ქარ თვე ლოს მიერ) არე გუ ლი რებს თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის 
სა კითხს ქა ლი სა და მა მა კა ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ
შაოს თვის და არა თა ნა ბა რი სამუშაოსთვის. „ექსპერტთა კომიტეტის“ თანახმად, 
„თანაბარი ღი რე ბუ ლე ბის სამუშაოს“ შე სა ხებ პრინ ცი პი წარ მოად გენს კონ ვენ
ციის ქვაკუთხედს. იგი არის ქა ლი სა და მა მა კა ცის მიერ თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის 
სა მუ შაო სათ ვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბის უმ
ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი პრინ ცი პი და თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნე ბი სათ ვის 
მნიშ ვნე ლო ვან კომ პო ნენ ტად განიხილება.36 „თანაბარი სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი 
ანაზღაურება“ და „თანაბარი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზღაურება“ 
გან სხვა ვე ბუ ლი დებულებებია, რამ დე ნა დაც „თანაბარი სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი 
ანაზღაურების“ შე სა ხებ დათ ქმა შეზ ღუ დუ ლი მოქ მე დე ბის დებულებაა. მრა ვა ლი 
წლის გან მავ ლო ბა ში „ექსპერტთა კომიტეტი“ გა მოთ ქვამ და წუ ხილს ქა ლი სა და მა
მა კა ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ სრუ
ლი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის არარ სე ბო ბის გამო. „ექსპერტთა კომიტეტის“ 
თანახმად, დის კრი მი ნა ციის ამ კრძა ლა ვი და თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ მყო ფი ზო
გა დი დე ბუ ლე ბე ბი მნიშვნელოვანია, თუმ ცა ამ სა კით ხის რე გუ ლი რე ბა ვერ უზ რუნ
ველ ყოფს No. 100 კონ ვენ ციის პრაქ ტი კა ში განხორციელებას, რამ დე ნა დაც ზე მოაღ
ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი არ მოი ცავს „თანაბარი ღი რე ბუ ლე ბის სამუშაოს“ პრინციპს. 
„თანაბარი ღი რე ბუ ლე ბის სამუშაოს“ კონ ცეფ ცია მნიშ ვნე ლო ვა ნია პრო ფე სიუ ლი 
გენ დე რუ ლი სეგ რე გა ციის განხილვისას; იგი ფარ თო სპექ ტრის შე და რე ბის სა შუა
ლე ბას იძლევა, რო მე ლიც მოი ცავს თა ნა ბარ ანაზ ღაუ რე ბას „თანაბარი“ „იგივე“ 
და „მსგავსი“ შრომისათვის, მაგ რამ არ შე მოი ფარ გლე ბა ამ ნორმით; კონცეფცია, 
აგრეთვე, გუ ლის ხმობს აბ სო ლუ ტუ რად სხვა სახის, მაგრამ, ამა ვე დროს, თა ნა ბა
რი ღი რე ბუ ლე ბის სამუშაოს. შესაბამისად, „ექსპერტთა კომიტეტი“ მოუ წო დებ და 
მთავრობას, კონ კრე ტუ ლი ნა ბი ჯე ბი გა დაედ გა კა ნონ მდებ ლო ბა ში ქა ლი სა და მა
მა კა ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი 
ანაზ ღაუ რე ბის პრინ ცი პის სრუ ლად ასახვისათვის, No. 100 კონ ვენ ციის სრუ ლად 
და ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბის უზრუნველსაყოფად.37

აღ ნიშ ნულ სა კით ხზე სა ქარ თვე ლოს საქ მე გა ნი ხი ლა სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შე სა ხებ კო მი ტეტ მა (შრომის საერ თა შო რი სო კონფერენცია, 107ე სესია, 2018 წლის 
მაისიივნისი). კო მი ტეტ მა სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მი მართ მიი ღო 7 დას კვნი თი 
რეკომენდაცია38. ხაზ გა სას მე ლია პირ ვე ლი და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი რეკომენდაცია:

36. General Survey on the Fundamental Conventions Concerning Rights at Work in light of the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization, 2008, 673ე პარაგრაფი. 
37. Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, International 
Labour Conference, 103rd Session, 2014, 294295.http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_235054.pdf 
38. სხვა დანარჩენი რეკომენდაციებია: „ქალისა და მამაკაცის მიერ შესრულებული თანაბარი 
ღირებულების სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის მიზნით 
განსახორციელებელია ეფექტური აღსრულებისა და გამოვლენის მექანიზმები; განსახორციელებელია 
დასაქმებულთა, დამსაქმებელთა და მათი ორგანიზაციების ცნობიერების ამაღლება კანონმდებლობისა 
და პროცედურის შესახებ, იმ მიზნით, რომ მათ შეძლონ საკუთარი უფლებების განხორციელება; უნდა 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235054.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235054.pdf
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„კომიტეტი რე კო მენ და ციას უწევს მთავრობას, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან 
კონ სულ ტა ციის შედეგად, უზრუნველყოს, რომ ეროვ ნუ ლი კანონმდებლობა, 
კერ ძოდ შრო მის კოდექსი, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ კანონი, 
დის კრი მი ნა ციის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ კა ნო ნი და/ან სა ჯა
რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კანონი, ნათ ლად აღია რებ დეს ქა ლი სა და მა მა კა
ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი 
ანაზ ღაუ რე ბის პრინციპს“.39 

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმასა“ და ქა ლი სა და მა მა კა ცის მიერ შეს რუ
ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინ
ციპ თან და კავ ში რე ბით „ექსპერტთა კომიტეტი“ თა ვის 2021 წლის დაკ ვირ ვე ბის ან
გა რიშ ში აღნიშნავს:

„სამწუხაროა, რომ მთავ რო ბამ არ გა მოი ყე ნა კონ ვენ ციის პრინ ცი პი სათ
ვის სრუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო იმ პლე მენ ტა ციის შესაძლებლობა“. „ვითვა
ლისწინებთ რა, რომ კონ ვენ ცია რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი იქ ნა 1993 წელს, კო მი
ტე ტი კი დევ ერ თხელ მოუ წო დებს მთავრობას, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ სა 
და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის საბ ჭოს თან თანამშრომლობით, შეც ვა ლოს 
შრო მის კანონმდებლობა, იმ მიზნით, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს ქა ლი სა 
და მა მა კა ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის 
თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინ ცი პის კა ნონ ში სრუ ლად ასახვა, რა თა გან
ხორ ციელ დეს კონ ვენ ციის სრუ ლი და ეფექ ტია ნი იმ პლე მენ ტა ცია და მა ტე
ბი თი შე ყოვ ნე ბის გარეშე.“40

აქ ვე უნ და აღინიშნოს, რომ იმა ვე პრობ ლე მა ზეა საუ ბა რი „საჯარო სამ სა ხუ რის 
შესახებ“ კა ნონ თან მიმართებით. 2021 წლის დაკ ვირ ვე ბის ან გა რიშ ში იკითხება:

„საჯარო სექ ტორ თან და კავ ში რე ბით კო მი ტე ტი კი დევ ერ თხელ მი მარ თავს 
მთავრობას, გა დად გას შე სა ბა მი სი ნა ბი ჯე ბი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა
ნო ნის 57(1) მუხ ლში ცვლი ლე ბის შესატანად, რა მე თუ დად გინ დეს „თანაბარი 
ღი რე ბუ ლე ბის სამუშაოს“ შე სა ხებ პრინ ცი პი იმ მიზნით, რომ სა ჯა რო მო სამ

გაგრძელდეს სახალხო დამცველის ოფისის და სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების 
შესახებ ინფორმაციის მოწოდება; – უნდა გაგრძელდეს გენდერის მიხედვით ჩაშლილი შრომის 
ბაზარზე ჩართულობის და ანაზღაურების შესახებ მონაცემების მოწოდება; – ექსპერტთა კომიტეტს 
უნდა წარედგინოს 2018 წელს მიღებული 20182020 გენდერული თანასწორობის შესახებ საქართველოს 
ეროვნული სამოქმედო გეგმის და ქალისა და მამაკაცის მიერ შესრულებული თანაბარი ღირებულების 
სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპზე მისი შესაძლო გავლენის შესახებ ინფორმაცია; 
და – გამოყენებული უნდა იქნეს შსოს ტექნიკური მხარდაჭერის შესაძლებლობა აღნიშნული 
რეკომენდაციების იმპლემენტაციის პროცესში.“ Individual Case (CAS) – Discussion: 2018, Publication: 107th ILC 
session (2018), https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3953286 
[ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
39. იქვე. 
40. Observation (CEACR) – adopted 2020, published 109th ILC session (2021), https://www.ilo.org/dyn/normlex/
en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_
COMMENT_YEAR:4057609,102639,Georgia,2020 [ბოლო ნახვა: 10.11.21].

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:13100:0::NO::P13100_COMMENT_ID:3953286
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057609,102639,Georgia,2020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057609,102639,Georgia,2020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057609,102639,Georgia,2020
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სა ხუ რეებს მიე ნი ჭოთ თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის უფლება, არა მხო ლოდ თა
ნა ბა რი სამუშაოსთვის, ასე ვე სრუ ლად განსხვავებული, თუმ ცა თა ნა ბა რი ღი
რე ბუ ლე ბის სამუშაოსთვის. მთავ რო ბას მოეთხოვება, რომ წარ მოად გი ნოს 
ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნულ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით მიღ წეუ ლი პროგ რე სის 
შესახებ.“41

რამ დე ნა დაც შრო მის კო დექ სი არ არე გუ ლი რებს ქა ლი სა და მა მა კა ცის მიერ შეს
რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის 
პრინციპს, რო გორც ამას მოით ხოვს No. 100 კონვენცია, თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის 
სა მუ შაოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ ახა ლი ნორ მა უნ და გაჩ ნდეს შრო
მის კოდექსში. ნორ მით უნ და განისაზღვროს, რომ მო ცე მუ ლი პრინ ცი პის უზ რუნ
ველ მყო ფი წე სე ბი და რე გუ ლა ციე ბი მიი ღე ბა „შრომის მინისტრის“ მიერ სო ცია
ლურ პარ ტნიო რებ თან კონ სულ ტა ციის შედეგად. თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ
შაოს შე ფა სე ბის მე თო დის შე სა ხებ „ექსპერტთა კომიტეტი“ აღნიშნავს, რომ

„თანაბარი ღირებულების“ პრინ ცი პი მოით ხოვს სხვა დას ხვა სა მუ შაოს რე
ლა ტიუ რი ღი რე ბუ ლე ბის გარ კვეულ გა ზომ ვი სა და შე და რე ბის მეთოდს. სა
ჭი როა შე სა ბა მი სი და ვა ლე ბე ბის შესწავლა, რო მე ლიც უნ და გან ხორ ციელ
დეს ობიექ ტუ რი და არა დის კრი მი ნა ციუ ლი კრი ტე რიუ მე ბის მიხედვით, რომ 
გა მოი რიც ხოს გენ დე რუ ლად მი კერ ძოე ბუ ლი შეფასება. კონ ვენ ცია არ ით
ვა ლის წი ნებს აღ ნიშ ნუ ლი შეს წავ ლის კონ კრე ტულ მეთოდს, თუმ ცა მე3 
მუხ ლი მოით ხოვს სა მუ შაოს შე ფა სე ბის ობიექ ტუ რი სა თა ნა დო ტექ ნი კის 
გამოყენებას, ისე თი შე სა და რე ბე ლი ფაქ ტო რე ბის გამოყენებით, როგორიცაა: 
უნარები, ძალისხმევა, პა სუ ხის მგებ ლო ბა და შრო მი თი პირობები.“42

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

არაერთ ან გა რიშ ში გა მოიკ ვე თა გენ დე რუ ლი ნიშ ნით ანაზ ღაუ რე ბას შო რის გან
სხვა ვე ბი სა და შრო მის ბა ზარ ზე ქალ თა და ბა ლი ჩართულობისუთანასწორობის 
პრობლემატიკა. უმუ შევ რო ბის მა ღა ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი სა ქარ თვე ლოს შრო მის ბაზ
რის ფუნ და მენ ტურ პრობ ლე მად მიიჩნევა, თუმ ცა ის გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ ქა
ლებ ზე აისახება. გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის კვლევა43 მიუთითებს, რომ ქალ თა 
და კაც თა და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლებს შო რის სხვაო ბა 10.4%ს შეად გენს – კა ცე ბის 
სასარგებლოდ. სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამსახურის44 თანახმად, 

41. იქვე. იხ. ასევე Direct Request (CEACR) – adopted 2020, published 109th ILC session (2021), https://www.ilo.
org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_
NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057599,102639,Georgia,2020 [ბოლო ნახვა: 10.11.21].
42. General Survey on the Fundamental Conventions Concerning Rights at Work in light of the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization, 2008, 695ე პარაგრაფი. 
43. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 2020. გენდერული სახელფასო სხვაობა და უთანასწორობა 
საქართველოს შრომის ბაზარზე, 8. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www2.unwomen.org//media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2020/
gender%20pay%20gap%20georgia%20geo.pdf?la=ka&vs=4255 [ბოლო ნახვა: 10.11.21].
44. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020. ქალი და კაცი საქართველოში. თბილისი, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057599,102639,Georgia,2020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057599,102639,Georgia,2020
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID,P11110_COUNTRY_ID,P11110_COUNTRY_NAME,P11110_COMMENT_YEAR:4057599,102639,Georgia,2020
https://www2.unwomen.org/-/media/field office georgia/attachments/publications/2020/gender pay gap georgia geo.pdf?la=ka&vs=4255
https://www2.unwomen.org/-/media/field office georgia/attachments/publications/2020/gender pay gap georgia geo.pdf?la=ka&vs=4255
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ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში შრო მის ბა ზარ ზე ქალ თა მო ნა წი ლეო ბა 2021%ით 
ჩა მორ ჩე ბო და კა ცე ბის ანა ლო გიურ მაჩვენებელს.

შრო მის ბა ზარ ზე ქალ თა და ბალ მო ნა წი ლეო ბას გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო სხვაო
ბით ხსნის მსოფ ლიო ბან კის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი ანგარიში45. ან გა რი შის მიხედვით, 
გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო სხვაო ბა სუსტ სტი მულს წარ მოად გენს ქა ლე ბის სა მუ შაო 
ბა ზარ ზე გასასვლელად.46 ამასთან, სა ქარ თვე ლოს გა მოწ ვე ვად რჩე ბა შრო მის ბაზ
რის ჰო რი ზონ ტა ლუ რი და ვერ ტი კა ლუ რი ინ ტეგ რა ციის ხა რის ხის შემცირება. სეგ
რე გა ცია დიდ წი ლად ქა ლე ბი სა და კა ცე ბის რო ლის შე სა ხებ სტე რეო ტი პუ ლი წარ
მოდ გე ნე ბით არის განპირობებული, რაც ქა ლებს და ბა ლი შე მო სავ ლის მქო ნე 
ეკო ნო მი კურ აქ ტი ვო ბებ ში ამისამართებს.47 ბო ლო მო ნა ცე მე ბის მიხედვით, ქა ლე
ბის ყო ველ თვიუ რი ანაზ ღაუ რე ბა 36.2%ით ჩა მორ ჩე ბა კა ცე ბის ანაზ ღაუ რე ბას და 
ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი ბო ლო 6 წლის გან მავ ლო ბა ში მნიშ ვნე ლოვ ნად არ შეცვლილა.48 
ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი კვლევა, რო მე ლიც ქალ თა 
შრო მის უფ ლე ბებს ევ რო კავ ში რის დი რექ ტი ვებ თან მი მარ თე ბით სწავლობს, გენ
დე რულ სა ხელ ფა სო სხვაო ბას სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის ერთ
ერთ ნაკ ლო ვა ნე ბად მიიჩნევს; კვლე ვა ში აღნიშნულია, რომ კა ნონ მდებ ლო ბამ უნ
და გაით ვა ლის წი ნოს ანაზ ღაუ რე ბის სა მარ თლია ნი ცნე ბა და ქა ლი სა და მა მა კა ცის 
შრო მის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინციპი, ხო ლო სა ხელ მწი ფომ თა ნა ბა რი შრო
მის გა ზომ ვის ობიექ ტუ რი და არა დის კრი მი ნა ციუ ლი მე თო დო ლო გია შეიმუშაოს.49

სა ქარ თვე ლო ში გენ დე რულ სა ხელ ფა სო სხვაო ბას უთა ნას წო რო ბის ყვე ლა ზე მეტ
ყველ მტკი ცე ბუ ლე ბად მიიჩ ნევს კოა ლი ცია თანასწორობისთვის, რო მე ლიც ათ უფ
ლე ბა დაც ვით ორ გა ნი ზა ციას აერთიანებს.50 კოა ლი ცია მიიჩნევს, რომ გენ დე რულ 
სა ხელ ფა სო სხვაო ბას თან ერ თად სა ხელ მწი ფომ უნ და მოა წეს რი გოს დე დო ბის 
შვე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი (დეტალურად იხ. ქვე მოთ ორ სუ ლო
ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის თავში).

71. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.geostat.ge/ka/singlenews/2165/kalidakatsisakartveloshi2020 
[ბოლო ნახვა: 10.11.21].
45. World Bank, 2021. Country Gender Assessment Georgia, 42. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://documents1.
worldbank.org/curated/en/407151616738297662/pdf/GeorgiaCountryGenderAssessment.pdf [ბოლო ნახვა: 
10.11.21]. უმთავრეს ფაქტორად ანგარიში ასახელებს ქალების საოჯახო ვალდებულებებს. ანგარიშში 
მოხმობილი მონაცემების მიხედვით, ქალების 49% სამუშაოს ძებნაზე უარს საოჯახო ვალდებულებების 
გამო ამბობს (World Bank, 2021, 42). კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, ამ საკითხზე არ შევჩერდებით. 
46. იქვე. 
47. იქვე, 74.
48. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020. 75.
49. ლიპარტელიანი, ქარდავა, 2018.
50. Coalition for Equality, 2020. Report of the Coalition for Equality and other NGOs to the PreSessional 
Working Group of the United Nations Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW), 67. ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://equalitycoalition.ge/files/shares/Coalition_for_
Equality__CEDAW_Report__June_16__2021.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]

https://www.geostat.ge/ka/single-news/2165/kali-da-katsi-sakartveloshi-2020
https://documents1.worldbank.org/curated/en/407151616738297662/pdf/Georgia-Country-Gender-Assessment.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/407151616738297662/pdf/Georgia-Country-Gender-Assessment.pdf
http://equalitycoalition.ge/files/shares/Coalition_for_Equality_-_CEDAW_Report_-_June_16__2021.pdf
http://equalitycoalition.ge/files/shares/Coalition_for_Equality_-_CEDAW_Report_-_June_16__2021.pdf
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ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

ქა ლი სა და მა მა კა ცის მიერ შეს რუ ლე ბუ ლი თა ნა ბა რი შრო მი სათ ვის თა ნა ბა რი 
ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ შრო მის კო დექ სში შე ტა ნილ ცვლი ლე ბას ყვე ლა ჩარ თუ ლი 
მხა რის ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად პო ზი ტიუ რი შე ფა სე ბა მოჰყვა. სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 
ოფი სის წარ მო მად გენ ლის შეფასებით, შრო მის კო დექ სი არის სა ხელ მძღვა ნე ლო 
დო კუ მენ ტი დამ საქ მებ ლის თვის და იქ არ სე ბუ ლი მკა ფიო ჩა ნა წე რი სა ხელ ფა სო 
სხვაო ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად გან საზ ღვრავს დამ საქ მებ
ლის თვის მოქ მე დე ბის პრინციპებს.

გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის წარ მო მად გენ ლის შეფასებით, დღის წეს რიგ ში ისევ 
დგას ჩა ნა წე რის უფ რო სა მარ თლია ნად მო დი ფი ცი რე ბის საჭიროება, რაც გუ ლის
ხმობს ქალ და მა მა კაც და საქ მე ბულ თა თა ნა ბარ შრო მის ანაზ ღაუ რე ბას თა ნა ბა რი 
ღი რე ბუ ლე ბის შრომისთვის. მიუ ხე და ვად ამისა, არ სე ბუ ლი ჩა ნა წე რიც მნიშ ვნე
ლო ვან საწ ყის წერ ტი ლად მიიჩ ნე ვა გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო სხვაო ბის აღ მოფ
ხვრის მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფო სა და არა სამ თავ რო ბო სექ ტო რის ინ ტენ სიუ
რი სა მუ შაოე ბის წარმოებისთვის. გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის წარ მო მად გენ
ლის მიხედვით, უპირ ვე ლეს ყოვლისა, იმისთვის, რომ აღ მას რუ ლე ბელ მა ორ გა ნომ 
შეძ ლოს გენ დე რუ ლი ნიშ ნით სა ხელ ფა სო დის კრი მი ნა ციის აღმოფხვრა, საჭიროა, 
მას ჰქონ დეს დის კრი მი ნა ციის იდენ ტი ფი კა ციი სა და მო ნი ტო რინ გის მექანიზმი. 
ამასთანავე, სა ჭი როა ეროვ ნუ ლი სტანდარტებიც. ქვე ყა ნა ში არა თუ თა ნა ბა რი ღი
რე ბუ ლე ბის შრომის, არა მედ თა ნა ბა რი შრო მის დად გე ნაც კი რთულია. არ არ
სე ბობს უნი ფი ცი რე ბუ ლი სტანდარტები, კლასიფიკატორები. შესაბამისად, თა
ნა ბა რი შრო მის დად გე ნის მე ქა ნიზ მე ბის მი საღ წე ვად ქვე ყა ნას გრძე ლი გზა აქვს 
გასავლელი. სწო რედ ამ მი მარ თუ ლე ბით მია წო და გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციამ 
შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურს რეკომენდაციები, თუ რო გორ უნ და გაი მარ თოს ეს 
მექანიზმი; რო გორ შეიძლება, ორ გა ნი ზა ციებ მა თვი თონ აწარ მოონ მონაცემები; 
რა შემ თხვე ვა ში უნ და გაუ ზია რონ ეს მო ნა ცე მე ბი შრო მის ინ სპექ ციას და რო გორ 
უნ და დადგინდეს, ზო გად დონეზე, არ სე ბობს თუ არა გენ დე რუ ლი უთა ნას წო რო ბა 
ხელ ფას თან მიმართებით.

კა ნონ ში არ სე ბუ ლი ამ ჩა ნა წე რის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბა ზე საუბ რობს გაე როს გან
ვი თა რე ბის პროგ რა მის (UNDP) წარმომადგენელიც, რო მე ლიც მიიჩნევს, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი ჩა ნა წე რი შესაძლოა, სა ქარ თვე ლო ში გენ დე რუ ლი სა ხელ ფა სო 
სხვაო ბის აღ მოფ ხვრის თვის სხვა დას ხვა ქმე დი თი მე ქა ნიზ მის და ნერ გვის სა
ფუძ ვე ლი გახდეს.

დას კვნა

თა ნა ბა რი შრო მის თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის სა კით ხი სიახ ლეა შრო მის კა
ნონ მდებ ლო ბა ში და მნიშ ვნე ლო ვან პო ზი ტიურ ნა ბი ჯად შე ფას და ძი რი თა დი 
დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის მიერ, თუმ ცა ეს ჩა ნა წე რი სრუ ლად მაინც ვერ უზ რუნ
ველ ყოფს სა მარ თლებ რი ვი გა რან ტიე ბის შექ მნას ამ მიმართულებით. რო გორც 
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სამართლებრივი, ისე ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვი სა და ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზის 
ფარ გლებ ში გა მოიკ ვე თა აუცილებლობა, რომ ჩა ნა წე რი კა ნონ ში მო დი ფი ცირ დეს 
და გა ნი საზ ღვროს თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მი სათ ვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე
ბის უზ რუნ ველ მყო ფი მექანიზმები. ამი სათ ვის შე სა მუ შა ვე ბე ლია და და სად გე ნი 
თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მის გა მოთ ვლის მეთოდოლოგია.

rekomendaciebi

გა ტარ დეს ცვლი ლე ბე ბი შრო მის კო დექ სსა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნონ
ში და შსოს No. 100 კონ ვენ ციის შესაბამისად, დად გინ დეს თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე
ბის შრო მის თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინციპი;

დაინ ტე რე სე ბულ და კომ პე ტენ ტურ საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ სა და ექ სპერ
ტულ ჯგუ ფებ თან თანამშრომლობით, ასევე, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან კონ სულ
ტა ციე ბის გზით შე მუ შავ დეს და დამ ტკიც დეს თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მის გა
მოთ ვლის მეთოდოლოგია.

2.3 ᲡᲔᲥᲡᲣᲐᲚᲣᲠᲘ ᲨᲔᲕᲘᲬᲠᲝᲔᲑᲐ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კით ხთან და კავ ში რე ბით „2019 წლის სექ სუა ლუ
რი შე ვიწ როე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რეგულირების“ ფარ გლებ ში სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტმა შრო მის კო დექ სში შეი ტა ნა ცვლილებები. ეს იყო სა ქარ თვე ლო
ში სა მუ შაო ად გილ ზე სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ ვის პირ ვე ლი სა კა ნონ
მდებ ლო მცდელობა. აღ ნიშ ნუ ლი ცვლი ლე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი იყო შრო მით 
ურ თიერ თო ბა ში სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ ვის შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბა ში 
ფსი ქო ლო გიუ რი და კულ ტუ რუ ლი ცვლი ლე ბი სათ ვის ბიძ გის მიცემა. შრო მის კო
დექ სის მე4 მუხ ლის მე6 პუნ ქტის თანახმად, „სექსუალური შე ვიწ როე ბა არის პი
რის მი მართ არა სა სურ ვე ლი სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ქცევა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა
ხავს ან/და იწ ვევს მი სი ღირ სე ბის შე ლახ ვას და ქმნის მის თვის დამაშინებელ, 
მტრულ, დამამცირებელ, ღირ სე ბის შემ ლახ ველ ან შეუ რაც ხმყო ფელ გარემოს.“ 
იგი ვე ნორ მა ით ვა ლის წი ნებს შე ნიშ ვნას სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ქცე ვას თან და
კავ ში რე ბით – „ამ კა ნო ნის მიზ ნე ბის თვის სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ქცე ვა არის 
პი რის თვის სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ფრა ზე ბის თქმა ან/და ასე თი ფრა ზე ბით 
მიმართვა, გე ნი ტა ლიე ბის ჩვე ნე ბა ან/და ნე ბის მიე რი სხვა სექ სუა ლუ რი ხა სია
თის არა სიტ ყვიე რი ფი ზი კუ რი ქცევა“. 

შრო მის კო დექ სის რე გუ ლი რე ბა სექ სუა ლურ შე ვიწ როე ბას თან და კავ ში რე ბით 
მოით ხოვს შემ დგომ დახვეწას. შრო მის კო დექ სში მო ცე მუ ლი სექ სუა ლუ რი შე ვიწ
როე ბის დე ფი ნი ცია უკ ვე კრძა ლავს მტრუ ლი სა მუ შაო გა რე მოს შექმნას, თუმ ცა 
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ნორ მა არ მოი ცავს ე.წ. quid pro quo51 სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკრძალვას. სექ
სუა ლუ რი ხა სია თის ქცე ვის შე სა ხებ დე ფი ნი ცია არ არის საკ მა რი სად ნა თე ლი და 
ფართო.

პირ ველ რიგ ში უნ და აღინიშნოს, რომ შრო მის კო დექ სის მე4 მუხ ლის მე6 პუნ
ქტის ვიწ რო ში ნაარ სი დას ტურ დე ბა „გენდერული თა ნას წო რო ბის შესახებ“ კა ნონ
ში მო ცე მუ ლი მტრუ ლი სა მუ შაო გა რე მოს ტი პის ამ კრძა ლა ვი სექ სუა ლუ რი შე ვიწ
როე ბის ნორ მას თან შედარებითაც.52 უფ რო მეტიც, მე4 მუხ ლის მე6 პუნ ქტი სრულ
ყო ფი ლად არ შეე სა ბა მე ბა ევ რო პუ ლი კავ ში რის სა მარ თალ ში და საერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბით დამ კვიდ რე ბულ სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ცნებას. და საქ მე ბი სა 
და პრო ფე სია ში მა მა კა ცი სა და ქა ლის თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და თა ნა
ბა რი მოპ ყრო ბის პრინ ცი პის იმ პლე მენ ტა ციის შე სა ხებ ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და 
საბ ჭოს 2006/54/EC 2006 წლის 5 ივ ლი სის დი რექ ტი ვის 2(1)(d) მუხ ლის თანახმად, 
„სექსუალური შე ვიწ როე ბა არის სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ნე ბის მიე რი არა სა სურ ვე
ლი სიტყვიერი, არა სიტ ყვიე რი ან ფი ზი კუ რი ქცევა, რო მე ლიც მიზ ნად ისა ხავს ან 
იწ ვევს პი რის ღირ სე ბის შე ლახ ვას და დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, 
ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი ან შეუ რაც ხმყო ფე ლი გა რე მოს შექმნას“.

2021 წლის დაკ ვირ ვე ბის ან გა რიშ ში „ექსპერტთა კომიტეტი“:

„ინტერესით შე ნიშ ნავს სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ ვი სა და დე ფი
ნი ციის შრო მის კო დექ სში გათვალისწინებას; თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი დე ფი ნი
ცია არ მოი ცავს იმ ქცე ვის სრულ ფორ მა თა კატეგორიებს, რო მე ლიც წარ
მოად გენს შრო მით ურ თიერ თო ბა ში სექ სუა ლუ რი ხა სია თის შევიწროებას“. 
შესაბამისად, „ექსპერტთა კომიტეტი“ „სთხოვს მთავრობას, გა დად გას შე
სა ბა მი სი ნაბიჯები, რომ შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
იყოს სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სრუ ლი დეფინიცია, რო მე ლიც მათ შო რის 
უნ და მოი ცავ დეს ე.წ. quid pro quo სექ სუა ლურ შე ვიწ როე ბას და მტრულ სა
მუ შაო გარემოს; მთავ რო ბას მოეთ ხო ვე ბა წარ მოად გი ნოს ინ ფორ მა ცია აღ
ნიშ ნულ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით მიღ წეუ ლი პროგ რე სის შესახებ“.53  

„ექსპერტთა კომიტეტის“ თანახმად, სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აკ რძალ ვის 
პრინ ცი პი მოი ცავს ორ გან სხვა ვე ბულ ელემენტს: ა) quid pro quo, რო მე ლიც 
განისაზღვრება, რო გორც სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ნე ბის მიე რი ფიზიკური, ვერ ბა ლუ

51. იგულისხმება სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი ფიზიკური, ვერბალური ან არავერბალური მოქმედება 
და სხვა მოქმედება, სქესთან დაკავშირებით, რომელსაც გავლენა აქვს ქალისა და მამაკაცის ღირსებაზე, 
არის არასასურველი, არასათანადო და შეურაცხმყოფელი ქმედების ადრესატისთვის და პირის მიერ 
ასეთი ქცევის მიღება ან უარყოფა, ღიად თუ ფარულად წარმოადგენს საფუძველს პირის სამსახურთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებისთვის
52. გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონის 6(1)(ბ) მუხლის თანახმად, შრომითი ურთიერთობებისას 
დაუშვებელია სექსუალური ხასიათის ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური 
ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას ან მისთვის დამაშინებელი, 
მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას.
53. Observation (CEACR) – adopted 2020, published 109th ILC session (2021). 
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რი ან არა ვერ ბა ლუ რი მოქ მე დე ბა და სხვა მოქ მე დე ბა სქეს თან დაკავშირებით, რო
მელ საც გავ ლე ნა აქვს ქა ლი სა და მა მა კა ცის ღირსებაზე, არის არასასურველი, არა
სა თა ნა დო და შეუ რაც ხმყო ფე ლი ქმე დე ბის ადრესატისთვის; და პი რის მიერ ასე თი 
ქცე ვის მი ღე ბა ან უარ ყო ფა ღიად თუ ფა რუ ლად წარ მოად გენს სა ფუძ ველს პი რის 
სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბუ ლი გადაწყვეტილებისთვის; ბ) მტრუ ლი სა მუ შაო გა
რე მო – ქცევა, რო მე ლიც ქმნის დამაშინებელ, მტრულ ან შეუ რაც ხმყო ფელ გა რე
მოს ქმე დე ბის ადრესატისათვის.54 

შესაბამისად, შრო მის კო დექ სის მე4 მუხ ლის მე6 პუნ ქტი არ შეე სა ბა მე ბა სრუ
ლად ე.წ. quid pro quo და მტრუ ლი სა მუ შაო გა რე მოს შემ ცვე ლი სექ სუა ლუ რი 
შევიწროების, რო გორც დეფინიციის, ასე ვე მა თი აკ რძალ ვის შე სა ხებ შსოსა და 
ევ რო პუ ლი კავ ში რის მიდგომას. შესაბამისად, შრო მის კო დექ სის მე4 მუხ ლის მე6 
პუნ ქტი უნ და ჩა მო ყა ლიბ დეს შემდეგნაირად: „აკრძალულია და საქ მე ბუ ლის სექ
სუა ლუ რი შევიწროება. სექ სუა ლურ შე ვიწ როე ბად მიიჩ ნე ვა სექ სუა ლუ რი ხა სია
თის ნე ბის მიე რი ქცევა, მათ შო რის არა სა სურ ვე ლი სიტყვიერი, არა სიტ ყვიე რი ან 
ფი ზი კუ რი ქცევა, რო მე ლიც მიუღებელი, გაუ მარ თლე ბე ლი და შეუ რაც ხმყო ფე ლია 
ადრესატისათვის. სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბა გუ ლის ხმობს ორ ფორმას: ა) quid pro 
quo, შემთხვევა, რო ცა ნათ ლად თუ შე ნიღ ბუ ლად გა მო ხა ტუ ლი სექ სუა ლუ რი ხა სია
თის ქცე ვა ში ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ მოთ ხოვ ნის სა პა სუ ხოდ მსხვერ პლის თან ხმო
ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი ისე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიღება, რო მელ საც გავ ლე ნა აქვს 
პი რის სამუშაოზე, მათ შორის, რო გო რი ცაა ანაზ ღაუ რე ბის ზრდა, და წი ნაუ რე ბა ან 
შრო მი თი ურ თიერ თო ბის გაგრძელება; ან ბ) მტრუ ლი სა მუ შაო გარემო, რო დე საც 
ქცე ვა მსხვერ პლის თვის დამაშინებელ, მტრულ ან და მამ ცი რე ბელ გა რე მოს ქმნის“.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

„2019 წლის სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კა ნონ მდებ ლო რეგულირების“ ფარ გლებ
ში გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბის შედეგად, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ან ტი დის კრი მი ნა
ციუ ლი სა ზე დამ ხედ ვე ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა კერ ძო სექ ტორ ზეც გავრცელდა. ამ 
ცვლი ლე ბამ დე უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ციე ბი რე ფორ მის მწვა ვე სა ჭი როე ბა ზე 
საუბრობდნენ. ამ დრომ დე შრო მის კო დექ სი არ გან მარ ტავ და შევიწროებას, რო
გორც დის კრი მი ნა ციის ფორმას.55 ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო
რინ გის ცენ ტრმა და დე ბი თად შეა ფა სა „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
ფარ გლებ ში სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის ახ ლე ბუ რი 
მო წეს რი გე ბა და ასეთ დროს დამ საქ მებ ლის თვის ად მი ნის ტრა ციუ ლი პა სუ ხის
მგებ ლო ბის განსაზღვრა.56

54. General Survey on the Fundamental Conventions Concerning Rights at Work in light of the ILO Declaration on 
Social Justice for a Fair Globalization, 2008, 789ე პარაგრაფი. 
55. ლიპარტელიანი, ქარდავა, 2018; ღვინიანიძე, ქაშაკაშვილი, 2018
56. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020. 
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ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი ზო გა დად პო ზი ტიურ სიახ ლედ აფასებენ, რომ დამ საქ მე
ბელს გა ნე საზ ღვრა ვალდებულება, შრო მის ინ სპექ ციას შეატ ყო ბი ნოს ან თვი თონ 
მოახ დი ნოს რეა გი რე ბა სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ფაქტზე.

რამ დე ნი მე რეს პონ დენ ტი საუბ რობს მუ შაო ბის გაგ რძე ლე ბის საჭიროებაზე, სექ
სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ფაქ ტზე ეფექ ტია ნი რეა გი რე ბის თვალსაზრისით, რაც გუ
ლის ხმობს იმას, რომ შე ვიწ როე ბის მსხვერ პლის თვის გა რან ტი რე ბუ ლი იყოს სა
მუ შაო სივ რცე ში შემ ვიწ როე ბელ თან ფი ზი კუ რად დაშორება, დისტანცირება. გა
მოთ ქმუ ლი მო საზ რე ბის მიხედვით, შრო მის ინ სპექ ციის მხრი დან მხო ლოდ სან
ქცი რე ბა შესაძლოა, საკ მა რი სი არ აღ მოჩ ნდეს ფაქ ტის შემ დგომ ში გან მეო რე ბის 
პრევენციისთვის. გარ და ამისა, პირისთვის, რო მე ლიც მი მარ თავს ინ სპექ ციას დის
კრი მი ნა ციის ამ ფორ მა ზე მითითებით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის 
გა რან ტია და პირობა, რომ აღარ მოუ წევს კონ ტაქ ტი ადამიანთან, რომ ლის მხრი
და ნაც გა ნიც დის შევიწროებას.

აღი ნიშ ნა ისიც, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის შე სა ხებ სა ზო გა
დოე ბი სა და, ასევე, დამ საქ მებ ლის ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე მუშაობა, რადგან, 
ერ თი მხრივ, და საქ მე ბუ ლებს არ აქვთ ინ ფორ მა ცია თა ვიან თი უფ ლე ბე ბი სა და 
შე ვიწ როე ბის გან დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შე სა ხებ და მეო რე მხრივ, ხში რია სა ზო გა
დოე ბა ში სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კით ხის მარ გი ნა ლი ზა ციის მცდელობა. გარ
და ამისა, აღინიშნა, რომ მნიშვნელოვანია, დამ საქ მე ბელს ჰქონ დეს ინ ფორ მა ცია 
იმ ში და მე ქა ნიზ მე ბი სა და სტან დარ ტე ბის შესახებ, რომ ლე ბიც ხელს შეუწ ყობს სა
წარ მოს შიგ ნით სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის შემ თხვე ვე ბის პრე ვენ ციას ან ად რეულ 
გამოვლენას.

დას კვნა

სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კით ხის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა ჯერ კი დევ 
„სტამბოლის კონვენციის“ რა ტი ფი კა ციი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კა ნონ
მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბის ფარ გლებ ში სცადეს, თუმ ცა კა ნონ მდებ ლო ბა ში მა შინ
დელ მა ზო გად მა ჩა ნა წერ მა ვერ უზ რუნ ველ ყო სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბი სა გან 
დაც ვის საკ მა რი სი მე ქა ნიზ მე ბის შექმნა. 2019 წელს, სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის 
 სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბის ფარგლებში, შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა ში გაჩ ნდა 
სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის შე სა ხებ მკა ფიო განსაზღვრება, რო მე ლიც 2020 წლის 
შრო მის სა მარ თლის რე ფორ მის ფარ გლებ ში უც ვლე ლად დარჩა, თუმ ცა სა მუ შაო 
ად გი ლებ ზე სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის მო ნი ტო რინ გის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა სა ხალ
ხო დამ ცველ თან ერ თად შრო მის ინ სპექ ცია საც მიენიჭა.

სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის აღ მოფ ხვრის მი მარ თუ ლე ბით კვლე ვა ში გა მოიკ ვე თა 
ორი ძი რი თა დი პრობლემა. პირ ვე ლი – ეს არის რო გორც დასაქმებულების, ისე 
დამ საქ მებ ლე ბის არა საკ მა რი სი ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა სა კით ხის თაობაზე, რის თვი
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საც მიიჩნევენ, რომ აუ ცი ლე ბე ლია სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა კით ხებ ზე ინ სპექ
ციის მხრი დან უფ რო ინ ტენ სიუ რი მო ნი ტო რინ გი და პრე ვენ ციუ ლი მე ქა ნიზ მე ბის 
გაძლიერება.

მეო რე მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე მა გა მოიკ ვე თა სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის 
ფარ გლებ ში და გულისხმობს, რომ სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის დღეს მოქ მე დი გან
საზ ღვრე ბა არ არის სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ
სა და ევ რო კავ ში რის 2006/54/EC დირექტივასთან. დე ფი ნი ცია ეხე ბა სექ სუა ლუ რი 
შე ვიწ როე ბის მხო ლოდ ერთ ფორმას, კერძოდ, ღირ სე ბის შე ლახ ვას და მის თვის 
დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირ სე ბის შემ ლახ ვე ლი ან შეუ რაც ხმყო
ფე ლი გა რე მოს შექმნას, ხო ლო კა ნო ნი არ ით ვა ლის წი ნებს ისეთ გარემოებებს, 
რო გო რიც შეიძ ლე ბა იყოს quid pro quo, რო ცა სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის სა პა სუ
ხოდ მსხვერ პლის თან ხმო ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი სა მუ შაოს თან და კავ ში რე ბუ ლი 
სარ გებ ლის მიღება, მათ შორის, ანაზ ღაუ რე ბის ზრდა, და წი ნაუ რე ბა ან შრო მი თი 
ურ თიერ თო ბის გაგ რძე ლე ბა და სხვა.

rekomendaciebi

და ზუს ტდეს კა ნონ მდებ ლო ბა ში სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ცნება, მათ შორის, quid 
pro quo პრინციპი. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პროექ ტის რედაქცია: 

„აკრძალულია და საქ მე ბუ ლის სექ სუა ლუ რი შევიწროება. სექ სუა ლურ შე ვიწ
როე ბად მიიჩ ნე ვა სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ნე ბის მიე რი ქცევა, მათ შო რის 
არა სა სურ ვე ლი სიტყვიერი, არა სიტ ყვიე რი ან ფი ზი კუ რი ქცევა, რო მე ლიც 
მიუღებელი, გაუ მარ თლე ბე ლი და შეუ რაც ხმყო ფე ლია ადრესატისათვის. სექ
სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბა გუ ლის ხმობს ორ ფორმას: ა) quid pro quo, შემთხვევა, 
რო ცა ნათ ლად თუ შე ნიღ ბუ ლად გა მო ხა ტუ ლი სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ქცე ვა
ში ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ მოთ ხოვ ნის სა პა სუ ხოდ მსხვერ პლის თან ხმო ბა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი ისე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიღება, რო მელ საც გავ ლე ნა აქვს 
პი რის სა მუ შაო ზე მათ შორის, რო გო რი ცაა ანაზ ღაუ რე ბის ზრდა, და წი ნაუ რე
ბა ან შრო მი თი ურ თიერ თო ბის გაგრძელება; ან ბ) მტრუ ლი სა მუ შაო გარემო, 
რო დე საც ქცე ვა მსხვერ პლის თვის დამაშინებელ, მტრულ ან და მამ ცი რე ბელ 
გა რე მოს ქმნის“;

შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს და გა მოს ცეს სა რე კო მენ და ციო ხა სია თის 
მითითებები/გაიდლაინები, სა მუ შაო ად გილ ზე სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის პრე ვენ
ციის უზრუნველსაყოფად;

შრო მის ინ სპექ ციამ პარ ტნიორ საერ თა შო რი სო ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა ციებ თან 
ერ თად აწარ მოოს საინ ფორ მა ციო კამპანია, სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის შე სა ხებ 
სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბის გაზ რდის მიზნით.
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სის მე18 მუხ ლი არე გუ ლი რებს სტაჟირებას. მუხ ლის პირ ველ პუნ
ქტში მო ცე მუ ლია სტა ჟიო რის ცნება, საი და ნაც ასე ვე იკ ვე თე ბა სტა ჟი რე ბის მი ზა
ნიც – „სტაჟიორი არის ფი ზი კუ რი პირი, რო მე ლიც დამ საქ მებ ლის თვის ას რუ ლებს 
გარ კვეულ სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის სა ნაც ვლოდ ან მის გარეშე, კვა ლი ფი კა ციის 
ასამაღლებლად, პრო ფე სიუ ლი ცოდნის, უნა რის ან პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის 
მისაღებად.“ შრო მის კო დექ სი დამ საქ მებ ლი სათ ვის ად გენს გარ კვეულ შეზ ღუდ
ვებს და მოითხოვს:

„დამსაქმებელს ეკ რძა ლე ბა სტა ჟიო რის შრო მის გა მო ყე ნე ბა იმ მიზნით, რომ 
თა ვი აა რი დოს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის დადებას. სტა ჟიო რი არ ანაც
ვლებს დასაქმებულს. დამ საქ მე ბელს არ აქვს უფლება, აიყ ვა ნოს სტა ჟიო რი 
იმ და საქ მე ბუ ლის ნაცვლად, რო მელ თა ნაც შრო მი თი ურ თიერ თო ბა შე ჩერ და 
ან/და შეწყდა.“

მე18 მუხ ლით ნე ბა დარ თუ ლია რო გორც ანაზ ღაუ რე ბა დი (მაქსიმალური ვა და 1 
წელი), ასე ვე ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე (მაქსიმალური ვა და 6 თვე) სტაჟირება. შრო
მის კო დექ სი ადგენს, რომ „პირს უფ ლე ბა აქვს, ერ თსა და იმა ვე დამ საქ მე ბელ
თან ანაზ ღაუ რე ბის გა რე შე სტა ჟი რე ბა გაია როს მხო ლოდ ერთხელ“. შრო მის 
კო დექ სი (და ზოგადად, ქარ თუ ლი კანონმდებლობა) არ გან საზ ღვრავს სტა ჟიო
რის სა მარ თლებ რივ სტატუსს, რო მე ლიც დამ საქ მებ ლის სა სარ გებ ლოდ ას რუ
ლებს სამუშაოს. აღ ნიშ ნუ ლი გან სა კუთ რე ბით თვალ სა ჩი ნოა ანაზ ღაუ რე ბის გა
რე შე სტა ჟი რე ბის შემთხვევაში. შრო მის კო დექ სის მე18 მუხ ლის მე4 პუნ ქტით 
განსაზღვრულია, რომ სტა ჟიო რი სა და დამ საქ მებ ლის ურ თიერ თო ბას აწეს რი
გებს წე რი ლო ბი თი ხელშეკრულება. ამდენად, შრო მის კო დექ სის თანახმად, 
სტა ჟიორ თან გა ფორ მე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბა არ წარ მოად გენს სრულ ფა სო ვან 
შრო მით ურთიერთობას, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ იქ ვე და ზუს ტე ბუ ლია – სტა
ჟიორ თან და დე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბა ზე ვრცელ დე ბა შრო მის კო დექ სით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი დაც ვის ყვე ლა მი ნი მა ლუ რი სტანდარტი, ორ სუ ლო ბი სა და მშო
ბია რო ბის გა მო შვებულების, ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვებულების, ახალ შო ბი ლის 
შვი ლად აყ ვა ნის გა მო შვებულების, ბავ შვის მოვ ლის გა მო და მა ტე ბი თი შვე ბუ
ლე ბის შე სა ხებ და ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნორ მე ბის 
გარდა. სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის ორგანოებში, ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ
თვე ლო ბის ორ გა ნოებ სა და სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დიულ პი რებ ში სტა ჟი რე
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ბის გავ ლის წე სი და პი რო ბე ბი და რე გუ ლი რე ბუ ლია „საჯარო და წე სე ბუ ლე ბა ში 
სტა ჟი რე ბის გავ ლის წე სი სა და პი რო ბე ბის შესახებ“ სა ხელ მწი ფო პროგ რა მის 
დამ ტკი ცე ბის თაო ბა ზე 2014 წლის 10 ივ ნი სის 410ე დადგენილებით.

სტა ჟი რე ბა შრო მით ურთიერთობაში, ასევე, სა მუ შაო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის 
ყვე ლა სხვა შე საძ ლო რე ჟი მი (მაგ. შეგირდობა) სა ჭი როებს სის ტე მურ რე გუ ლი რე ბას 
გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კი სა და კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მის ფარგლებში. მხო ლოდ 
სტა ჟი რე ბის რეგულირებამ, სა მუ შაო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის სხვა შე საძ ლო 
მე ქა ნიზ მე ბის რე გუ ლი რე ბის გარეშე, მა ღა ლი ალ ბა თო ბით შეიძ ლე ბა გა მოიწ ვიოს 
უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვე ბი (შესრულებული სა მუ შაო ანაზ ღაუ
რე ბის გარეშე, სწავ ლე ბის მე ქა ნიზ მის უგულებელყოფა, გან მეო რე ბი თო ბა და ა.შ.). 
შესაბამისად, სა მუ შაო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის ყვე ლა სხვა შე საძ ლო რე ჟი მის 
რე გუ ლი რე ბის მიზნით, უნ და შე მუ შავ დეს და გა ტარ დეს შე სა ბა მი სი სა კა ნონ მდებ ლო 
და პო ლი ტი კის გან მსაზ ღვრე ლი რეფორმა, რო მელ მაც უნ და მოიც ვას სა მარ თლის 
სხვა დას ხვა სფერო, მათ შორის: შრო მის სამართალი, გა ნათ ლე ბის სამართალი, სა
ჯა რო სამ სა ხუ რის სამართალი, და საქ მე ბის შე სა ხებ კა ნონ მდებ ლო ბა და ა.შ.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

სტაჟირება, რო გორც ახალ გაზ რდე ბის შრო მის ბა ზარ ზე ინტეგრაციის, ცოდ ნი სა და 
სა მუ შაო პრო ცე სის თვის აუ ცი ლე ბე ლი უნა რე ბის შე ძე ნის მექანიზმი, გან სა კუთ რე
ბულ მნიშ ვნე ლო ბას იძენს.57 სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის 
მო ნა ცე მე ბის მიხედვით, უმუ შევ რო ბა გან სა კუთ რე ბით მა ღა ლია 15დან 24 წლამ
დე ასა კობ რივ ჯგუფებში.58 „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ მი ღე ბამ
დე სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა არ არე გუ ლი რებ და კერ ძო სექტორში59 
სტა ჟი რე ბის საფუძვლებს, რაც ხში რად აღ ნიშ ნუ ლი ინ სტი ტუ ტის არა მარ თლზო
მიერ გა მო ყე ნე ბას ახა ლი სებ და და მის მი მართ არას წორ მო ლო დინს ქმნიდა. ამას 
ადას ტუ რებს სტა ჟი რე ბის სა ჭი როე ბე ბის კვლევა, რომ ლის ფარ გლებ შიც გამოჩნდა, 
რომ და დე ბით მხა რეებ თან ერ თად (როგორიცაა ცოდ ნი სა და გა მოც დი ლე ბის მი
ღე ბა და სო ცია ლუ რი კა პი ტა ლის დაგროვება), სტა ჟი რე ბას თან ყვე ლა ზე ხში რად 
და კავ ში რე ბუ ლი ასო ცია ციე ბი არაა ნაზ ღაუ რე ბად შრომას, უფა სო მუ შა ხელ სა და 
ე.წ. შავ სა მუ შაოს უკავშირდება.60 სტა ჟი რე ბის გა მოც დი ლე ბის მქო ნე ახალ გაზ
რდე ბი კვლე ვა ში ასე ვე მიუთითებდნენ, რომ მათ თან უმე ტე სად არ აფორ მებ დნენ 
ხელშეკრულებას, რაც მათ დაუც ველს ხდიდა, სა მუ შაო გრა ფი კი სა და უფლება
მოვალეობების გა ნუჭ ვრე ტა დო ბის გამო.61

57. ახალგაზრდა სოციალისტები, 2019. სტაჟირების საჭიროებები კვლევა, 9. ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/georgien/16011.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21] 
58. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, 2020. 
59. საჯარო სექტორში სტაჟირების საკითხები განსაზღვრულია „საჯარო დაწესებულებაში სტაჟირების 
გავლის წესისა და პირობების შესახებ“ სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს 
მთავრობის 2014 წლის 20 ივნისის #410ე დადგენილებით. 
60. ახალგაზრდა სოციალისტები, 2019. 1415. 
61. იქვე, 32. 

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16011.pdf
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„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში სტა ჟიო რის სა მარ თლებ
რი ვი სა ფუძ ვლე ბის რე გუ ლი რე ბა და დე ბი თად შეა ფა სეს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა 
ასოციაციამ62 და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენტრმა.63 
მათ გან გან სხვა ვე ბუ ლი პო ზი ცია ჰქონ და ახალ გაზ რდა ბიზ ნეს მენ თა ასოციაციას,64 
რომ ლის შეფასებით, სტა ჟი რე ბის რე გუ ლი რე ბა კი დევ უფ რო გაარ თუ ლებ და ახალ
გაზ რდე ბის მიერ პრაქ ტი კუ ლი გა მოც დი ლე ბის მი ღე ბის შესაძლებლობას. ასო
ცია ცია ასე ვე აკ რი ტი კებ და შრო მის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბულ დებულებას, 
რომ ლის მიხედვით, სტა ჟი რე ბა არ უნ და გა მოი ყე ნე ბო დეს და საქ მე ბის თა ვი დან 
ასარიდებლად, პრაქ ტი კა კი, ასო ცია ციის თქმით, ცხადყოფს, რომ ხში რად ანაზ
ღაუ რე ბა დი შრო მი თი ურ თიერ თო ბის დაწ ყე ბას წინ უძ ღვის სტა ჟიო რის აყ ვა ნა იმ 
პოზიციაზე, რო მე ლიც დროე ბით ანაც ვლებს დასაქმებულს.65

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში სტა ჟი რე ბის რე გუ ლი რე
ბა ზო გა დად უფ ლე ბა დამ ცვე ლე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ცვლი ლე ბად შეფასდა. 
პრო ფე სიულ კავ შირ „გილდიას“ წარ მო მად გე ნელ მა გა მოთ ქვა მოსაზრება, რომ 
კანონით, ერ თწლია ნი სტა ჟი რე ბის შემ დეგ დამ საქ მე ბელს შეზ ღუ დუ ლი უნ და ჰქონ
დეს 6თვიანი გა მო საც დე ლი ვა დით კონ ტრაქ ტის გა ფორ მე ბის შესაძლებლობა. 
რეს პონ დენ ტის თქმით, ერ თწლია ნი სტა ჟი რე ბის დროს რეა ლუ რად ხდე ბა თა ნამ
შრომ ლის მუ შაო ბის გა მოც დაც და აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა დამ საქ მე ბელს შე საძ ლებ
ლო ბას აძლევს, უბ რა ლოდ გა დაა ვა დოს მე ტად პა სუ ხის მგებ ლო ბიან შრო მით ურ
თიერ თო ბა ში შეს ვლა დასაქმებულთან.

დას კვნა

სტა ჟი რე ბის პრინ ცი პი შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა ში პირ ვე ლად „2020 წლის შრო მი
თი სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში გაჩნდა. ნორმები, რომ ლე ბიც რე ფორ მის 
შე დე გად მიიღეს, ჯერ კი დევ იწ ვევს გან სხვა ვე ბულ შე ფა სე ბებს დამ საქ მებ ლე ბი
სა და და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრიდან, თუმ ცა რო გორც ლი ტე
რა ტუ რის მიმოხილვის, ისე ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზის ნა წილ ში გამოიკვეთა, რომ 
ცვლი ლე ბე ბი დიდ წი ლად პა სუ ხობს გა მოწ ვე ვებს და ძი რი თად პრობ ლე მად რჩე ბა 
აუ ნაზ ღაუ რე ბე ლი სტა ჟი რე ბის საკითხი, რო მე ლიც ჯერ კი დევ დაშ ვე ბუ ლია კა ნო

62. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020. საიამ საქართველოს პარლამენტს შრომის 
კოდექსში ცვლილებების პაკეტთან დაკავშირებით მოსაზრებები წარუდგინა. ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: https://gyla.ge/ge/post/saiamsaqartvelosparlamentsshromiskodeqsshicvlilebebispakettan
dakavshirebitmosazrebebitsarudgina#sthash.wVN5CQHh.DIJls44A.dpbs [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
63. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. 2020. 
64. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია, 2020. საქართველოს შრომის კოდექსსა და შრომის 
ინსპექტირების კანონში დაგეგმილი ცვლილებების მიმოხილვა და მოსალოდნელი ზეგავლენების 
შეფასება. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.aba.com.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83
%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83
%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83
%A5/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
65. იქვე. 

https://gyla.ge/ge/post/saia-m-saqartvelos-parlaments-shromis-kodeqsshi-cvlilebebis-pakettan-dakavshirebit-mosazrebebi-tsarudgina#sthash.wVN5CQHh.DIJls44A.dpbs
https://gyla.ge/ge/post/saia-m-saqartvelos-parlaments-shromis-kodeqsshi-cvlilebebis-pakettan-dakavshirebit-mosazrebebi-tsarudgina#sthash.wVN5CQHh.DIJls44A.dpbs
https://www.aba.com.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5/
https://www.aba.com.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5/
https://www.aba.com.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5/
https://www.aba.com.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%99%E1%83%9D%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A5/
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ნის დღე ვან დე ლი რედაქციით. იმავდროულად, წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის სა მარ
თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში გამოვლინდა, რომ სა ჭი როა სტა ჟი რე ბის 
უფ რო ფარ თო კონ ტექ სტში რეგულირება. მათ შორის, აუ ცი ლე ბე ლია სტა ჟი რე ბის 
პრინ ცი პის და რე გუ ლი რე ბა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის მხრივაც. ასევე, მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
სტა ჟი რე ბის პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბა უმაღ ლეს და პრო ფე სიუ ლი გა ნათ ლე ბის 
სის ტე მა ში და და საქ მე ბის და გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის გატარებისას.

rekomendaciebi

კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს სა მუ შაო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე
ბის ყვე ლა შე საძ ლო რე ჟი მის სრულ ყო ფილ რეგულირებას, მათ შორის, სა ჯა რო 
სამსახურის, უმაღ ლე სი და პრო ფე სიუ ლი გა ნათ ლე ბი სა და და საქ მე ბას თან და კავ
ში რე ბულ შე სა ბა მის კა ნონ მდებ ლო ბა სა და პო ლი ტი კა ში ასახვას;

კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს აუ ნაზ ღაუ რე ბე ლი სტა ჟი რე ბის ეტა პობ
რივ შეზ ღუდ ვას და სტა ჟი რე ბის ანაზ ღაუ რე ბის სტან დარ ტე ბის დადგენას.

3.2 ᲒᲐᲜᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲣᲚᲘ ᲕᲐᲓᲘᲡ ᲨᲠᲝᲛᲘᲗᲘ ᲮᲔᲚᲨᲔᲙᲠᲣᲚᲔᲑᲐ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში შრო მით ხელ შეკ რუ
ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კით ხი ახ ლე ბუ რად 
დარეგულირდა, თუმ ცა კვლავ პრობ ლე მუ რად ჩანს გან საზ ღვრუ ლი ვა დით და დე ბუ
ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ თან და კავ ში რე ბუ ლი საკითხი. შრო მის კო დექ სის 
მე12 მუხ ლის მე3 პუნ ქტის თანახმად,

„გარდა იმ შემთხვევისა, რო დე საც შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა და არის 1 წე ლი 
ან 1 წელ ზე მეტი, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა გან საზ ღვრუ ლი ვა დით იდე ბა მხო ლოდ 
შემ დე გი სა ფუძ ვლის არსებობისას:

ა)  შე სას რუ ლე ბე ლია კონ კრე ტუ ლი მო ცუ ლო ბის სამუშაო;
ბ)  შე სას რუ ლე ბე ლია სე ზო ნუ რი სამუშაო;
გ)  სა მუ შაოს მო ცუ ლო ბა დროე ბით იზრდება;
დ)  ხდე ბა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის შე ჩე რე ბის სა ფუძ ვლით სა მუ შაო ზე 

დროე ბით არ მყო ფი და საქ მე ბუ ლის ჩანაცვლება;
ე) შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ით ვა ლის წი ნებს „დასაქმების ხელ შეწ ყო ბის 

შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნით გან საზ ღვრულ შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის 
სუბსიდირებას;

ვ)  არ სე ბობს სხვა ობიექ ტუ რი გარემოება, რო მე ლიც ამარ თლებს შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის გან საზ ღვრუ ლი ვა დით დადებას.“
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აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მი დან გამომდინარე, თუ შრო მი თი ურ თიერ თო ბის პე რიო დი არ 
აღე მა ტე ბა ერთ წელს, გან საზ ღვრუ ლი ვა დის შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა შეიძ ლე
ბა დაი დოს მხო ლოდ ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი სა ფუძ ვლე ბის შემთხვევაში. თუმ ცა 
მე12 მუხ ლის მე3 პუნ ქტის ბო ლო ქვე პუნ ქტი – სხვა ობიექ ტუ რი გარემოება, რო
მე ლიც ამარ თლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გან საზ ღვრუ ლი ვა დით და დე ბას –
დამსაქმებელს აძ ლევს ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეუზ ღუ და ვად და მიმ დევ რო ბით 
და დე ბის უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის ფარ თო შესაძლებლობას. ევ რო პის 
პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის კონ ფე დე რა ციის (ETUC), ევ რო პის მრეწ ველ თა და დამ
საქ მე ბელ თა კონ ფე დე რა ციის კავ ში რი სა (UNICE) და დამ საქ მე ბელ თა და სა წარ მო
თა ევ რო პუ ლი ცენ ტრის (CEEP) მიერ გა ფორ მე ბუ ლი „ვადიანი სა მუ შაოს შესახებ“ 
ჩარ ჩო შე თან ხმე ბის თაო ბა ზე საბ ჭოს 1999 წლის 28 ივ ნი სის 1999/70/EC დი რექ ტი
ვის (შემდგომში „1999/70/EC დირექტივა“) თანახმად,

„იმისათვის, რომ თა ვი დან იქ ნას აცი ლე ბუ ლი მიმ დევ რო ბით და დე ბუ ლი ვა
დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ან ურ თიერ თო ბე ბის ბო რო ტად გა მო
ყე ნე ბის შემთხვევები, წევ რმა სა ხელ მწი ფოებ მა სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ
თან ერ თად უნ და გან საზ ღვრონ მი სი თა ვი დან აცი ლე ბის მი მარ თუ ლე ბე
ბი შემ დე გი ერ თი ან რამ დე ნი მე მოთ ხოვ ნის გათვალისწინებით: ა) ობიექ
ტუ რი გარემოებები, რომ ლე ბიც ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გაგ რძე ლე ბას 
ამართლებს; ბ) ერ თმა ნე თის მიმ დევ რო ბით და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
საერ თო ჯამ ში მაქ სი მა ლუ რი და საშ ვე ბი ხანგრძლივობა; გ) ასე თი ხელ შეკ
რუ ლე ბე ბის და დე ბის და საშ ვე ბი რაოდენობა“.66

შრო მის კო დექ სის მე12 მუხ ლის მე5 პუნ ქტის თანახმად, თუ გან საზ ღვრუ ლი ვა
დით შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა და დე ბუ ლია მე12 მუხ ლის მე3 პუნ ქტით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი რო მე ლი მე სა ფუძ ვლის გარეშე, მიიჩნევა, რომ და დე ბუ ლია უვა
დო შრო მი თი ხელშეკრულება. შესაბამისად, შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს 
ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბის პრე ვენ
ციის მექანიზმს, თუმ ცა დასაქმებულს, ასეთ შემთხვევაში, დას ჭირ დე ბა სა მარ
თლებ რი ვი პრო ცე დუ რე ბის ინი ციი რე ბა სა სა მარ თლოს ან შრო მის ინ სპექ ციის 
სამსახურში, რა თა დადგინდეს, რამ დე ნად არ სე ბობს სხვა ობიექ ტუ რი გარემოება, 
რო მე ლიც ამარ თლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გან საზ ღვრუ ლი ვა დით 
დადებას. შესაბამისად, და საქ მე ბულ მა ამ სა მარ თალ წარ მოე ბის ფარ გლებ ში უნ
და მოით ხო ვოს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით და დე ბუ ლად 
აღიარება. შრო მის კო დექ სის მე12(3)(ვ) მუხ ლი არ გან საზ ღვრავს ნორ მის გა მო
ყე ნე ბის მკა ფიო ზღვარს. ამასთან, ამ გვა რი სა მარ თალ წარ მოე ბა მოით ხოვს ხან
გრძლივ პე რიოდს და შე სა ბა მის ძალისხმევას. შე დე გად არ იკვეთება, რომ შრო
მის კო დექ სის მე12 მუხ ლის მე5 პუნ ქტი წარ მოად გენს და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბის 
დაც ვის თვალ საზ რი სით ადეკ ვა ტურ და პრო პორ ციულ მექანიზმს. შე საძ ლოა იმის 
მტკიცებაც, რომ შრო მის კო დექ სის მე12(3)(ვ) მუხ ლი არ შეე სა ბა მე ბა „1999/70/EC 

66. იხ „1999/70/EC დირექტივის“ დანართის 5.1 პუნქტი. 
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დირექტივას“. შესაბამისად, რე კო მენ დე ბუ ლია შრო მის კო დექ სი დან მე12 მუხ
ლის მე3 პუნ ქტის (ვ) ქვე პუნ ქტის ამოღება.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ თავ და პირ ვე ლი ვერ სია ით ვა ლის
წი ნებ და ობიექ ტუ რი გა რე მოე ბით შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის გან საზ ღვრუ ლი ვა
დით და დე ბის შე საძ ლებ ლო ბის კო დექ სი დან ამოღებას, რა საც და დე ბი თად აფა
სებ და სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასოციაცია.67 ამ ჩა ნა წე რის ამო ღე
ბის სა წი ნააღ მდე გო პო ზი ცია ეკა ვა სა ქარ თვე ლოს ბიზნესომბუდსმენს,68 რომ ლის 
შეფასებით, ცვლი ლე ბა გა მოიწ ვევ და პრობ ლე მებს ისე თი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე
ბის დადებისას, რო დე საც ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბა და საქ მე ბუ ლი სა და დამ საქ მებ
ლის საერ თო ინ ტე რე სებ ში შედიოდა. ბიზ ნე სომ ბუდ სმე ნი ასე ვე მიუთითებდა, რომ 
ამ ჩა ნა წე რის კო დექ სი დან ამო ღე ბა არ შეე სა ბა მე ბო და „1999/70/EC დირექტივას“. 
თა ვის მხრივ, ევ რო კავ ში რის პროექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი „2020 წლის 
შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შე ფა სე ბის დო კუ მენ ტი მიუთითებდა, რომ შრო
მის კო დექ სის ეს ჩა ნა წე რი არ აწე სებ და ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და
დე ბის მკა ფიო საზ ღვრებს და არ შეე სა ბა მე ბო და ხსე ნე ბულ დირექტივას.69 ადა მია
ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის შეფასებით70, ამ ჩა ნა
წე რის კა ნონ მდებ ლო ბა ში და ტო ვე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი დაბ რკო ლე ბაა და საქ მე ბის 
სტაბილურობისთვის; ორ გა ნი ზა ციის თქმით, შრო მი თი ურ თიერ თო ბის ვა დის გან
ჭვრე ტა დო ბა და საქ მე ბუ ლი სათ ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს გა რე მოე ბას წარმოადგენს, 
ამი ტომ კა ნო ნი ზუს ტად უნ და აყა ლი ბებ დეს ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის 
შე საძ ლებ ლო ბის მკა ფიო და არაო რაზ რო ვან ჩარჩოს.

გან საზ ღვრუ ლი ვა დის ხელ შეკ რუ ლე ბის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბით „2020 
წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში შრო მის კო დექ სში შე ვი და 
კი დევ ერ თი ცვლილება, რომ ლის მიხედვით, თუ გან საზ ღვრუ ლი ვა დით შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბა და დე ბუ ლია კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი რო მე ლი მე 
სა ფუძ ვლის გარეშე, მიიჩნევა, რომ და დე ბუ ლია უვა დო შრო მი თი ხელშეკრულება. 
ამ ცვლი ლე ბას მნიშ ვნე ლო ვან წინ გა დად გმულ ნა ბი ჯად აფა სებს სა ქარ თვე ლოს 
პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერთიანება,71 რო მე ლიც მიიჩნევს, რომ ეს ჩა ნა წე

67. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020. 
68. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი, 2020. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენის აპარატის 
შენიშვნები და წინადადებები საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს შრომის 
კოდექსი“ პროექტთან დაკავშირებით. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://businessombudsman.ge/
ka/news/sakartvelosbiznesombudsmenisaparatisshenishvnebidatsinadadebebisakartvelosorganuli
kanonissakartvelosshromiskodeksiproekttandakavshirebit [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
69. Toman J., Palik M., Sudder S., Proos M., Balenovic K., Initial Assessment of the Amendments of the Labour Code 
of Georgia. Twinning Project “Improving the standards of employment conditions/relations as well as health and 
safety at work in Georgia, Tbilisi, 2020.
70. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020.
71. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 2021. ინდივიდუალური შრომითი 
ურთიერთობა (საინფორმაციო ბიულეტენი). ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://gtuc.ge/wpcontent/
uploads/2021/06/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93.%E1%83%A8%E1%83%A0.%E1%83%AE%E1%83%94

https://businessombudsman.ge/ka/news/sakartvelos-biznesombudsmenis-aparatis-shenishvnebi-da-tsinadadebebi-sakartvelos-organuli-kanonis-sakartvelos-shromis-kodeksi-proekttan-dakavshirebit
https://businessombudsman.ge/ka/news/sakartvelos-biznesombudsmenis-aparatis-shenishvnebi-da-tsinadadebebi-sakartvelos-organuli-kanonis-sakartvelos-shromis-kodeksi-proekttan-dakavshirebit
https://businessombudsman.ge/ka/news/sakartvelos-biznesombudsmenis-aparatis-shenishvnebi-da-tsinadadebebi-sakartvelos-organuli-kanonis-sakartvelos-shromis-kodeksi-proekttan-dakavshirebit
http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2021/06/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93.-%E1%83%A8%E1%83%A0.-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8.-_-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4.-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2021/06/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93.-%E1%83%A8%E1%83%A0.-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8.-_-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4.-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
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რი არა კე თილ სინ დი სიე რი დამ საქ მებ ლის გან თავ დაც ვის ქმე დი თი სა შუა ლე ბა 
იქნება.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბი სას გა მოიკ ვე თა შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა დას ხვა პრობ ლე მუ რი საკითხი. ხში რია შემთხვევები, 
რო დე საც და საქ მე ბუ ლი არ იც ნობს ხელ შეკ რუ ლე ბას ან დამ საქ მე ბე ლი ცდილობს, 
შრო მი თი ურ თიერ თო ბა შე ნიღ ბოს სხვა დას ხვა ფორმით, მათ შორის, გა მო საც დე
ლი ვა დის გამოყენებით. „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შე დე გად კა
ნონ მდებ ლო ბით გა ფარ თოვ და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის არ სე ბი თი პი რო ბე ბის 
მოწესრიგება, რაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლი ლე ბაა უფლებადამცველებისთვის, რად
გან ახ დენს შრო მი თი ურ თიერ თო ბის მე ტად ფორ მა ლი ზე ბას და ად გენს ერ თიან 
სტანდარტებს. ზე პი რი ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა დე ბის შემცირება, რეს პონ დენ ტე ბის 
აზრით, არ სე ბულ ვი თა რე ბას არ სე ბი თად არ ცვლის, თუმ ცა ირი ბად ახ დენს გავ ლე
ნას შრო მით ურ თიერ თო ბის კულ ტუ რის ცვლი ლე ბა ზე და ხაზს უს ვამს ნე ბის მიე რი 
ურ თიერ თო ბის ფორ მა ლი ზე ბის საჭიროებას.

მეო რე მხრივ, სა ქარ თვე ლოს დამ საქ მე ბელ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გენ ლის 
თქმით, დამ საქ მე ბელთ მოუ წიათ არ სე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ნახ ლე ბა და შრო
მის ში ნა გა ნა წე სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სტან დარ ტე ბის ასახ ვა შრო მით ხელ შეკ
რუ ლე ბებ ში (მაგ. მათ შორის, დის კრი მი ნა ციის შე სა ხებ ჩა ნა წე რე ბის ასახ ვა ინ დი
ვი დუა ლურ კონტრაქტებში). ეს პრობ ლე მუ რი აღ მოჩ ნდა იმ ორგანიზაციებისთვის, 
რომ ლებ საც დი დი რაო დე ნო ბით და საქ მე ბუ ლი ჰყავთ და შესაბამისად, შრო მა ტე
ვა დი აღ მოჩ ნდა ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ნახ ლე ბის პროცესი. დამ საქ მე ბელ თა წარ
მო მად გენ ლე ბი არ სე ბით დაბ რკო ლე ბას ვერ ხე და ვენ მი ღე ბულ ცვლილებებში, 
თუმ ცა არც არ სე ბით სარ გე ბელს ელოდებიან.

დას კვნა

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის რე გუ ლი რე ბის კუთხით, „2020 წელს შრო მი თი კა
ნონ მდებ ლო ბის რეფორმის“ ფარ გლებ ში ცვლი ლე ბე ბი რამ დე ნი მე მი მარ თუ
ლე ბით გა ტარ და და რე გუ ლი რე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი ფორ მა
ტი ჩამოაყალიბა. თვი სებ რი ვი კვლე ვის ფარ გლებ ში ინ ტერ ვიუე ბის შე დე გად 
გამოიკვეთა, რომ ჯერ კი დევ პრობ ლე მად მიიჩ ნე ვა და საქ მე ბუ ლე ბის ცნო ბიე რე
ბის ნაკ ლე ბო ბა თა ვიან თი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ და შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შე
სა ხებ არაინფორმირებულობა.

ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გა ფორ მე ბის ნა წილ ში მე სა მე პირ თა 
ან გა რი შე ბი სა და სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

%E1%83%9A%E1%83%A8._%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4.%E1%83%91%E1
%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98.pdf [ბოლო 
ნახვა: 10.11.21]. 

http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2021/06/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93.-%E1%83%A8%E1%83%A0.-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8.-_-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4.-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2021/06/%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%93.-%E1%83%A8%E1%83%A0.-%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%A8.-_-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A4.-%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98.pdf
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ხარ ვე ზი გამოიკვეთა. ეს არის ვა დია ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის გა რე მოე ბა
თა ჩა მო ნათ ვალ ში „სხვა ობიექ ტუ რი გარემოებების“ არსებობა, რაც დამ საქ
მებ ლის მიერ უვა დო შრო მით ურ თიერ თო ბა ში შეს ვლის თა ვი დან არი დე ბის მე
ქა ნიზმს ქმნის.

rekomendaciebi

და რე გუ ლირ დეს გან საზ ღვრუ ლი ვა დის შრო მი თი ხელშეკრულებები, რა თა უზ რუნ
ველ ყო ფი ლი იქ ნეს მა თი და დე ბა მხო ლოდ კონკრეტული, ნათ ლად გან საზ ღვრუ ლი 
მიზ ნის შემთხვევაში.

3.3 ᲓᲐᲛᲬᲧᲔᲑᲘ ᲡᲐᲬᲐᲠᲛᲝ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს გან საზ ღვრუ ლი ვა დის შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე
ბის და დე ბის კონ კრე ტულ საფუძვლებს.72 კო დექ სში ასე ვე მო ცე მუ ლია შეზ ღუდ ვა 
მიმ დევ რო ბით ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბას თან დაკავშირებით, 
რომ ლის თანახმადაც, შრო მი თი ურთიერთობა, რო მე ლიც 30 თვე ზე მეტ ხანს 
გრძელდება, კვალიფიცირდება, რო გორც უვა დო შრო მი თი ურთიერთობა.73 მო
ცე მუ ლი რე გუ ლი რე ბა არ ვრცელ დე ბა დამ წყებ სა წარ მო ზე – მე წარ მე სუბიექტზე, 
რომ ლის რე გის ტრა ციი დან 48 თვე არ გასულა. შრო მის კო დექ სი დამ წყებ სა წარ
მოს თან და კავ ში რე ბით ით ვა ლის წი ნებს ერ თა დერთ შეზღუდვას, რომ დამ წყებ 
სა წარ მო ში ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა ნე ბის მიერ შემ
თხვე ვა ში არ შეიძ ლე ბა იყოს 3 თვე ზე ნაკლები.

შრო მის კო დექ სის მე12 მუხ ლის მე6 პუნ ქტის თანახმად,

„ვადიანი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბა ზე ამ მუხ ლით და წე სე ბუ ლი შეზ
ღუდ ვე ბი არ ვრცელ დე ბა „მეწარმეთა შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე2 
მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მე წარ მე სუბიექტზე, თუ მი სი 
სა ხელ მწი ფო რე გის ტრა ციი დან 48 თვე არ გა სუ ლა (დამწყები საწარმო) და 
იგი აკ მა ყო ფი ლებს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის მიერ დად გე ნილ და მა ტე ბით 
პი რო ბებს (ასეთი პი რო ბე ბის დად გე ნის შემთხვევაში), იმ პირობით, რომ ამ 

72. იხ. ზემოთ ციტირებული შრომის კოდექსის მე12 მუხლის მე3 პუნქტი. 
73. შრომის კოდექსის მე12 მუხლის მე4 პუნქტის თანახმად, „თუ შრომითი ხელშეკრულების ვადა 30 თვეზე 
მეტია ან თუ შრომითი ურთიერთობა ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების მიმდევრობით ორჯერ ან მეტჯერ 
დადების შედეგად გრძელდება და მისი ხანგრძლივობა 30 თვეს აღემატება, მიიჩნევა, რომ დადებულია 
უვადო შრომითი ხელშეკრულება. ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებები მიმდევრობით დადებულად 
ჩაითვლება, თუ არსებული ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება მისი ვადის გასვლისთანავე გაგრძელდა 
ან მომდევნო ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება პირველი ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების ვადის 
გასვლიდან 60 დღის ვადაში დაიდო“.
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პუნ ქტის მიზ ნე ბის თვის ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის ხან გრძლი ვო ბა 
არ შეიძ ლე ბა იყოს 3 თვე ზე ნაკლები.“74

რო გორც ზე მოთ აღინიშნა, „1999/70/EC დირექტივა“ ით ვა ლის წი ნებს მიმ დევ რო
ბით და დე ბუ ლი ვა დია ნი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის ან ურ თიერ თო ბის ბო რო
ტად გა მო ყე ნე ბის პრე ვენ ციის რამ დე ნი მე მექანიზმს: ა) ობიექ ტუ რი გარემოებები, 
რომ ლე ბიც ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის გაგ რძე ლე ბას ამართლებს; ბ) ერ თმა ნე თის 
მიმ დევ რო ბით და დე ბუ ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის საერ თო ჯამ ში მაქ სი მა ლუ რი და საშ ვე
ბი ხანგრძლივობა; გ) ასე თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის და დე ბის და საშ ვე ბი რაოდენობა. 
მე12 მუხ ლის მე6 პუნ ქტის მიხედვით, დამ საქ მე ბე ლი თავისუფალია, და დოს 
მიმ დევ რო ბით 3თვიანი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი სა წარ მოს რე გის ტრა ციი დან 4 წლის 
განმავლობაში. შესაბამისად, იკ ვე თე ბა აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბის ბო რო ტად გა მო ყე
ნე ბი სა და მიმ დევ რო ბით ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის უკა ნო ნოდ (მაგ. დის კრი მი ნა ციის 
მიზნით) გა მო ყე ნე ბის რისკი. აქე დან გამომდინარე, შრო მის კო დექ სის მე12 მუხ
ლის მე6 პუნ ქტი არ შეე სა ბა მე ბა „1999/70/EC დირექტივას“ და დამ წყე ბი სა წარ მოს 
შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბი (მე12 მუხ ლის მე6, მე7 და მე8 პუნქტები) ამო ღე ბულ უნ და 
იქ ნეს შრო მის კოდექსიდან.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ევ რო კავ ში რის პროექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბულ „2020 წლის შრო მის სა მარ
თლის რეფორმის“ შე ფა სე ბის ან გა რიშ ში გაკ რი ტი კე ბუ ლია შრო მის კო დექ სის მე12 
მე4 პუნქტი, რო მე ლიც ბიზ ნესს და ფუძ ნე ბი დან 48 თვის გან მავ ლო ბა ში სა შუა ლე
ბას აძლევს, გა მოი ყე ნოს ვა დია ნი ხელშეკრულებები, კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი შეზ ღუდ ვე ბის გარეშე.75

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბი გან სხვა ვე ბუ ლია დამ წყე ბი სა წარ მოე ბის
თვის ვა დიან ხელ შეკ რუ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სის შესახებ. დამ
საქ მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი მიე სალ მე ბიან ახ ლად დაარ სე ბუ ლი კომ პა ნიე
ბის თვის ნაკ ლე ბი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის არ სე ბო ბას და მეტ მოქნილობას, თუმ ცა კვლე
ვის პრო ცეს ში გა მოით ქვა სა წი ნააღ მდე გო მო საზ რე ბე ბიც იმას თან დაკავშირებით, 
რომ დამ წყებ სა წარ მო თათ ვის კა ნო ნით მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა ვა დია ნი ხელ შეკ რუ
ლე ბე ბის და დე ბის შე სა ხებ არა სა მარ თლიან პი რო ბებს უქ მნის და საქ მე ბუ ლებს და 
სა შუა ლე ბას აძ ლევს დამსაქმებელს, დროე ბით თა ვი აა რი დოს უვა დო ხელ შეკ რუ
ლე ბე ბის გაფორმებას.

74. მე12 მუხლის მე7 პუნქტი დამატებით განსაზღვრავს, რომ დამწყებ საწარმოსთან დაკავშირებული 
გამონაკლისი არ ვრცელდება იმ მეწარმე სუბიექტზე, რომელიც შექმნილია რეორგანიზაციის შედეგად, 
სხვა მეწარმე სუბიექტის აქტივების საკუთრებაში ან სარგებლობაში გადაცემის ან თვალთმაქცური 
გარიგების საფუძველზე. 
75. Toman, Palik, Sudder, Proos, Balenovic. 
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დას კვნა

შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბას თან მი მარ თე ბით სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვი სა და 
ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში იდენ ტუ რი პრობ ლე მა გამოიკვეთა. ეს 
არის ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „სტარტ აპ“ ბიზ ნე სე ბი სათ ვის გა მო ნაკ ლი სის დადგენა. 
ასე თი გა მო ნაკ ლი სის დად გე ნა არ შეე სა ბა მე ბა რო გორც შრო მის საერ თა შო რი სო 
სტანდარტებს, ისე წი ნააღ მდე გო ბა ში მო დის „1999/70/EC დირექტივასთან“.

rekomendaciebi

გაუქ მდეს დამ წყე ბი სა წარ მოე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სი ვა დია ნი ხელ
შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი სას და და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვა თა ნაბ რად გავ რცელ დეს 
ნე ბის მიერ დამსაქმებელზე.

3.4 ᲐᲠᲐᲡᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲒᲐᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲘ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შედეგად, შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის
წი ნებს არას რუ ლი სა მუ შაო გა ნაკ ვე თის შე სა ხებ ახალ ნორმას. მე16 მუხ ლი ით
ვა ლის წი ნებს არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რის დეფინიციას. 
ნორ მა გან საზ ღვრავს არას რულ და სრულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლის მი
მართ თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბის ვალდებულებას. სა კით ხზე მსჯე ლო ბი სას აღ სა ნიშ
ნა ვია 1997 წლის 15 დე კემ ბრის საბ ჭოს 97/81/EC დი რექ ტი ვა ევ რო პის მრეწ ველ თა 
და დამ საქ მე ბელ თა კონ ფე დე რა ციის კავ ში რის (UNICE), დამ საქ მე ბელ თა და სა
წარ მო თა ევ რო პუ ლი ცენ ტრი სა (CEEP) და ევ რო პის პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის კონ
ფე დე რა ციის (ETUC) მიერ გა ფორ მე ბუ ლი „ნახევარ გა ნაკ ვეთ ზე სა მუ შაოს შესახებ“ 
ჩარ ჩო შე თან ხმე ბის თაო ბა ზე (დანართი: ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე სა მუ შაოს შესახებ“ 
ჩარ ჩო შეთანხმება) (შემდგომში „97/81/EC დირექტივა“). აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის 
შესაბამისად, შრო მის კო დექ სის მე16 მუხ ლი ასე ვე ად გენს არას რულ სა მუ შაო გა
ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლის თვის და მა ტე ბით გარანტიებს.

„97/81/EC დირექტივის“ 4.2 პუნ ქტის თანახმად, „იქ, სა დაც ეს შესაძლებელია, გა
მოი ყე ნე ბა pro-rata-temporis პრინციპი.“ აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი გუ ლის ხმობს შეს
რუ ლე ბუ ლი სა მუ შაოს პრო პორ ციუ ლად ანაზ ღაუ რე ბი სა თუ სხვა სარ გებ ლის 
განსაზღვრას. მაგალითად, შრო მის კო დექ სით გა რან ტი რე ბუ ლია სრულ გა ნაკ ვეთ
ზე და საქ მე ბუ ლი პი რის უფლება, მიი ღოს ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბა 24 სა მუ შაო 
დღის ოდენობით. პრო პორ ციუ ლო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბის შემთხვევაში, ნა
ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პირი, რო მე ლიც მუ შაობს სა მუ შაო დროის 50%, 
უფლებამოსილია, მიი ღოს ყო ველ წლიუ რი ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის 50%, ანუ 12 
დღე. აღ ნიშ ნუ ლი პრინ ცი პი ასე ვე მო ცე მუ ლია ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მუ შაო ბის შე სა
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ხებ შსოს კონ ვენ ციის (No. 175) მეექ ვსე მუხლში:

„პროფესიულ საქ მია ნო ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი სო ცია
ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სქე მე ბი უნ და ადაპ ტირ დეს იმგვარად, რომ ნა ხე
ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რი სარ გებ ლობ დეს შე სა და რე ბელ სრულ
განაკვეთზე და საქ მე ბუ ლი პი რის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი პირობებით; აღ ნიშ ნუ ლი 
პი რო ბე ბი შეიძ ლე ბა გა ნი საზ ღვროს შეს რუ ლე ბუ ლი სამუშაოს, კონ ტრი ბუ
ციის ან შე მო სავ ლე ბის პროპორციულად, ან ეროვ ნულ კა ნონ მდებ ლო ბა სა 
და პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სი სხვა მეთოდებით.“

იმა ვე კონ ვენ ციის მე7 მუხ ლი და მა ტე ბით ადგენს, რომ

„ღონისძიებები უნ და იქ ნეს გან ხორ ციე ლე ბუ ლი იმის უზრუნველსაყოფად, 
რომ ნახევარგანაკვეთზე და საქ მე ბულ მა მიი ღოს შე სა და რე ბელ სრულ
განაკვეთზე და საქ მე ბუ ლი პი რის ეკ ვი ვა ლენ ტუ რი პირობები, შემ დეგ 
სფეროებში: (ა) ორ სუ ლო ბის და მშო ბია რო ბის შვე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ
ლი დაცვა; (ბ) ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყვეტა; (გ) ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბა და 
ანაზ ღაუ რე ბა დი სა ხელ მწი ფო დას ვე ნე ბის დღეე ბი და (დ) დროე ბი თი შრო
მი სუუ ნა რო ბის პერიოდი; იმ თვალსაზრისით, რომ ფუ ლა დი უფ ლე ბე ბი შეიძ
ლე ბა გა ნი საზ ღვროს სა მუ შაო დროის ან შე მო სავ ლე ბის პროპორციულად“.

ვი ნაი დან შრო მის კო დექ სი არ ით ვა ლის წი ნებს პრო პორ ციუ ლო ბის პრინ ციპს და 
pro-rata temporis პრინ ცი პი არ ვრცელ დე ბა ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბულ პირზე, 
შრო მის კო დექ სი არ შეე სა ბა მე ბა „97/81/EC დირექტივას“ და No. 175ე კონვენციას. 
ამდენად, რეკომენდებულია, შრო მის კო დექ სში შე ვი დეს შე სა ბა მი სი ცვლილება. 
შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი სას მთავ რო ბამ და სო ცია ლურ მა პარ ტნიო რებ მა შე საძ
ლებ ლო ბის ფარ გლებ ში უნ და უზრუნველყონ, რომ პირები, რომ ლე ბიც მუ შაო ბენ 
რამ დე ნი მე არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის რეჟიმში, ფაქტობრივად, უნ და სარ გებ ლობ
დნენ პრაქ ტი კა ში ყვე ლა იმ ბენეფიტით, რი სი უფ ლე ბაც აქვთ მათ მიერ და კა ვე ბუ
ლი ყვე ლა არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის ერთობლიობაში.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ქარ თულ შრო მით ბა ზარ ზე არას რულ გა ნაკ ვე თიან სა მუ შაო ად გილ ზე დამ საქ მებ
ლი სა და და საქ მე ბუ ლის მხრი დან ორ მხრი ვი მოთ ხოვ ნა არსებობს.76 მიუ ხე და ვად 
იმისა, რომ არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთს სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა „2020 
წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმამდე“ არ არეგულირებდა, ეს სა კით ხი თით ქმის 
არ გვხვდე ბა შრო მის კა ნო ნე ბის პრობ ლე მუ რი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ კვლევებში. 
უშუა ლოდ არას რულ გა ნაკ ვეთ ზე მომ ზა დე ბულ აკა დე მიურ ნაშრომში, რო მე ლიც 
სა კითხს ევ რო კავ ში რი სა და მი სი წევ რი ქვეყ ნე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის ჭრილ ში 

76. შუდრა თ., არასრულგანაკვეთიანი სამუშაო. შრომის სამართალი (სტატიათა კრებული) (რედ. ჩაჩავა, 
ზაალიშვილი). გამომცემლობა მერიდიანი, თბილისი, 2014, 139. 
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აანალიზებს, მიუთითებს, რომ აუ ცი ლე ბე ლია არას რუ ლი სა მუ შაო გა ნაკ ვე თის სა
კით ხის რეგულირება, მათ შორის, მი ნი მა ლუ რი საა თობ რი ვი დატ ვირ თვი სა და იმ 
უფ ლე ბე ბის გან საზ ღვრის მიზნით, რო მე ლიც ასეთ პი რო ბებ ში მო მუ შა ვე და საქ მე
ბულს ექნება.77 აღსანიშნავია, რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
ფარ გლებ ში არას რუ ლი სა მუ შაო გა ნაკ ვე თის რე გუ ლი რე ბა და დე ბი თად შე ფას და 
უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ.78

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბი და დე ბი თად აფა სე ბენ იმ ფაქტს, რომ შრო მის კო დექ
სი იძ ლე ვა არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რის განმარტებას. მა თი 
შეფასებით, აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ჩა ნა წე რი პრაქ ტი კულ დო ნე ზე არ ქმნის 
რაი მე დაბრკოლებას.

დას კვნა

არას რუ ლი სა მუ შაო გა ნაკ ვე თის სა კით ხი „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის 
რეფორმის“ შე დე გად დარეგულირდა. ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვით დადგინდა, 
რომ ახ ლე ბურ მა რე გუ ლა ციებ მა უპა სუ ხა ამ მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბულ ძი რი თად 
გამოწვევებს, თუმ ცა სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში იკვეთება, რომ კა
ნონ მდებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ნორ მე ბი არ შეე სა ბა მე ბა სრუ ლად შსოს 175ე კონ
ვენ ციის მოთ ხოვ ნებ სა და „97/81/EC დირექტივას“, რამ დე ნა დაც პრო პორ ციუ ლო
ბის (pro-rata) პრინ ცი პი უნ და ვრცელ დე ბო დეს შრო მით პი რო ბებ სა და (სოციალურ) 
ბე ნე ფი ტებ ზე არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის შემთხვევაში. პრო პორ ციუ ლო ბის პრინ ცი
პი შეიძ ლე ბა უარ ყო ფი თად აი სა ხოს რამ დე ნი მე სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ
თა შესაძლებლობაზე, ისარ გებ ლონ უფ რო ხანგრძლივი, უწ ყვე ტი შვე ბუ ლე ბის 
პერიოდით, რამ დე ნა დაც მათ მოუ წევთ შვე ბუ ლე ბის დღეებ ზე მო ლა პა რა კე ბა რამ
დე ნი მე დამსაქმებელთან, თუმ ცა პრო პორ ციუ ლო ბის პრინ ცი პის გა მოუ ყე ნებ ლო ბა 
ამ ჟა მად იწ ვევს ისეთ სიტუაციას, რომ არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ
ლი უფლებამოსილია, მიი ღოს ყო ველ წლიუ რი ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის იმ დე
ნი ვე დღე, რამ დენ საც სრულ გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რი იღებს, თუნ დაც მაშინ, 
რო დე საც არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პირი, მაგალითად, კვი რა ში 
მხო ლოდ ერთ დღეს მუშაობს. 

rekomendaciebi

საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შესაბამისად, შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა ში გა ტარ
დეს ცვლილებები, რომ ლის მიხედვითაც, არას რულ სა მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ
მე ბუ ლი პი რის შრო მის პი რო ბებ სა და ბე ნე ფი ტებ ზე უნ და გავ რცელ დეს პრო პორ
ციუ ლო ბის (prorata temporis) პრინციპი, თუმ ცა იმავ დროუ ლად მთავ რო ბამ და სო

77. იქვე. 
78. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020. 
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ცია ლურ მა პარტნიორებმა, უნ და უზრუნველყონ, რომ პირები, რომ ლე ბიც მუ შაო ბენ 
რამ დე ნი მე არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის რეჟიმში, ფაქტობრივად, უნ და სარ გებ ლობ დნენ 
პრაქ ტი კა ში ყვე ლა იმ ბე ნე ფი ტით (მათ შორის, შვებულებით), რი სი უფ ლე ბაც აქვთ 
მათ მიერ და კა ვე ბუ ლი ყვე ლა არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის ერთობლიობაში.

4

samuSaodro

4.1 ᲜᲝᲠᲛᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲓᲠᲝᲘᲡ ᲙᲕᲘᲠᲘᲡ ᲚᲘᲛᲘᲢᲘ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სის 24ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტის მიხედვით, „ნორმირებული სა მუ შაო 
დროის ხან გრძლი ვო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს კვი რა ში 40 საათს“. იმა ვე მუხ ლის 
მე3 პუნ ქტში და მა ტე ბით აღნიშნულია, რომ „სპეციფიკური სა მუ შაო რე ჟი მის მქო ნე 
საწარმოში, სა დაც წარმოების/სამუშაო პრო ცე სის 8 საათ ზე მე ტი ხან გრძლი ვო ბის 
უწ ყვე ტი რეჟიმია, ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის ხან გრძლი ვო ბა არ უნ და აღე
მა ტე ბო დეს კვი რა ში 48 საათს“. აღ ნიშ ნუ ლი სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო რე ჟი მის მქო
ნე დარ გე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი უნ და დაამ ტკი ცოს სა ქარ თვე ლოს მთავრობამ, თუმ ცა 
დადგენილება, ჯერჯერობით, არ მიუღიათ.

2003 წლის 4 ნოემ ბრის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2003/88/EC დი რექ ტი ვა სა
მუ შაო დროის ორ გა ნი ზე ბის გარ კვეუ ლი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ (შემდგომში „2003/88/
EC დირექტივა“) მოითხოვს, რომ სა მუ შაო დროის სა შუა ლო ხან გრძლი ვო ბა ყო ველ 
შვიდ დღიან პერიოდში, ზე გა ნაკ ვე თუ რი დროის ჩათვლით, არ უნ და აღე მა ტე
ბო დეს 48 საათს. „2003/88/EC დირექტივა“ 48 საა თის მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო კვი
რის ხან გრძლი ვო ბას თან და კავ ში რე ბით იძ ლე ვა სააღ რიც ხვო პე რიო დის გა მო
ყე ნე ბის შესაძლებლობას, რო მე ლიც არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 4 თვეს (მუხლი16(b). 
48საათიანი მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო კვი რის ხან გრძლი ვო ბას თან მი მარ თე ბით 
„2003/88/EC დირექტივა“ ასე ვე იძ ლე ვა გა მო ნაკ ლი სის დად გე ნის (გადახვევის) 
შესაძლებლობას, და საქ მე ბულ თა უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც
ვის ზო გა დი პრინ ცი პე ბის სა თა ნა დოდ დაც ვის პირობით. წევრ სა ხელ მწი ფოებს 
შეუძლიათ, გა დაუხ ვიონ 48საათიან მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო კვი რის ნორმას, თუ 
შე სა ბა მი სი საქ მია ნო ბის სპე ცი ფი კუ რი მა ხა სია თებ ლე ბის გა მო სა მუ შაო დროის 
გა ზომ ვა და/ან წი ნას წარ გან საზ ღვრა შეუძ ლე ბე ლია ან შესაძლებელია, ის გა ნი
საზ ღვროს თვი თონ და საქ მე ბუ ლე ბის მიერ, კერ ძოდ კი, შემ დეგ შემთხვევებში: ა) 
ხელ მძღვა ნე ლი პი რე ბი ან ავ ტო ნო მიუ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბა
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მო სი ლე ბის მქო ნე სხვა პირები; ბ) ოჯახ ში დასაქმებულები; გ) პირები, რომ ლე
ბიც და საქ მე ბულ ნი არიან ეკ ლე სიის ან რე ლი გიუ რი გაერ თია ნე ბე ბის ლი ტურ გიულ 
სფეროებში. „2003/88/EC დირექტივის“ 17(3) მუხ ლის თანახმად, 4 თვის მაქ სი მა ლუ
რი სააღ რიც ხვო პე რიო დის წე სის გან გა დახ ვე ვა შე საძ ლე ბე ლია მოხ დეს გან საზ
ღვრულ შემთხვევებში79.

სა მუ შაო დროის გა ხან გრძლი ვე ბის შეზ ღუ დუ ლი შემთხვევები, გა მო ნაკ ლი სის 
სახით, დაშ ვე ბუ ლია სა მუ შაო დროის შე სა ხებ სა კით ხის მა რე გუ ლი რე ბე ლი შსოს 
ინსტრუმენტებითაც: (სამუშაო დროის (ინდუსტრია) შე სა ხებ 1919 წლის კონ ვენ ცია 
(No. 1); სა მუ შაო დროის (ვაჭრობა და ოფისები) შე სა ხებ 1930 წლის კონ ვენ ცია (No. 
30); 40საათიანი სა მუ შაო კვი რის შესახებ, 1935 წლის კონ ვენ ცია (No. 47))80.

79. „ა) იმ საქმიანობის შემთხვევაში, როცა სამუშაო ადგილსა და დასაქმებულის საცხოვრებელ 
ადგილს შორის მანძილი დაშორებულია, მათ შორის საზღვაო პლატფორმებზე სამუშაო, ან, როცა 
დასაქმებულის სხვადასხვა სამუშაო ადგილი ერთმანეთისგან დაშორებულია; ბ) უსაფრთხოებისა და 
მეთვალყურეობის [დაცვის] საქმიანობა, რომელიც მოითხოვს საკუთრებისა და პირების დაცვის მიზნით 
მუდმივად ადგილზე ყოფნას, კერძოდ, უსაფრთხოების ან მეთვალყურეობის [სახლის კონსიერჟი] ან 
დაცვის ფირმები; გ) საქმიანობები, რომლებიც ხასიათდება მომსახურების ან პროდუქციის მიწოდების 
უწყვეტობის საჭიროებით, კერძოდ: (i) საავადმყოფოს მიმღები, სამკურნალო და/ან მოვლის ან მსგავსი 
დაწესებულებები, მათ შორის საექიმო საქმიანობები საგანმანათლებლო, საბავშვო, ასევე საპატიმრო 
დაწესებულებებში, (ii) საზღვაო პორტებში ან აეროპორტში დასაქმებულები; (iii) პრესის, რადიოს, 
ტელევიზიის ან კინემატოგრაფიული პროდუქციის წარმოება, საფოსტო და სატელეკომუნიკაციო 
მომსახურება, სასწრაფო დახმარება, სახანძრო ან სამოქალაქო (კატასტროფის) დაცვის სამსახურები; 
(iv) გაზის, წყლის ან ელექტროენერგიის წარმოება, გადაცემა და დისტრიბუცია, დასუფთავება და 
ნაგვის გადამამუშავებელი საწარმოები; (v) ინდუსტრიის დარგები, რომლებშიც სამუშაო პროცესის 
შეწყვეტა შეუძლებელია ტექნიკური მიზეზებით; (vi) კვლევითი და საცდელი საქმიანობა; (vii) სოფლის 
მეურნეობა; (viii) დასაქმებულები, რომლებიც მუშაობენ რეგულარულ შიდასაქალაქო სამგზავრო 
სატრანსპორტო გადაყვანაში; (დ) პროგნოზირებადი სამუშაოს მოცულობის მეტისმეტად მატების 
შემთხვევაში, კერძოდ კი (i) სოფლის მეურნეობა; (ii) ტურიზმი; (iii) საფოსტო მომსახურება; (ე) 
სარკინიგზო ტრანსპორტის სფეროში დასაქმებული პირების შემთხვევაში: (i) არამუდმივი (წყვეტადი) 
საქმიანობისას; (ii) დასაქმებული, რომელიც თავის სამუშაო დროს ატარებს მატარებელში, ან (iii) 
პირი, რომლის საქმიანობაც დაკავშირებულია ტრანსპორტის მოძრაობის განრიგსა და მოძრაობის 
უწყვეტობისა და რეგულარულობის უზრუნველყოფასთან; (ვ)   იმ შემთხვევებში, როცა მოვლენა 
შეიძლება დადგეს უჩვეულო ან წინასწარ განუჭვრეტელი გარემოების გამო და არ ექვემდებარებოდა 
დამსაქმებლის კონტროლს, ან ისეთი საგამონაკლისო შემთხვევა, როცა მოვლენის თავიდან აცილება, 
შესაბამისი სათანადო ძალისხმევის მიუხედავად, ვერ მოხერხდებოდა; (ზ) უბედური შემთხვევის ან 
უშუალოდ მოსალოდნელი უბედური შემთხვევის საშიშროებისას.”
80. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს, რომ შსოს პირველი კონვენცია განსაზღვრავს 8საათიანი 
სამუშაო დღისა და 48საათიანი სამუშაო კვირის ორი პრინციპის კომბინაციას წარმოების სექტორში 
სამუშაო დროის სამართლებრივი დაცვის მექანიზმად. იგივე სტანდარტია გათვალისწინებული 
No. 30ე კონვენციაში. ქვეყნებისგან, რომლებმაც მოახდინეს კონვენციის რატიფიცირება No. 47ე 
კონვენცია „მოითხოვს 40საათიანი სამუშაო კვირის შესახებ პრინციპის აღიარებას, რომელიც 
იმგვარად უნდა განხორციელდეს, რომ შედეგად არ შემცირდეს ცხოვრების სტანდარტი. როგორც 
წამახალისებელი ინსტრუმენტი, კონვენცია არ ადგენს დეტალურ წესებს, თუმცა მოუწოდებს 
ქვეყნებს, რომლებმაც მოახდინეს კონვენციის რატიფიცირება, განახორციელონ ან ხელი შეუწყონ 
40საათიანი სამუშაო კვირის დამდგენ მექანიზმებს.“ კონკრეტულ გამონაკლისებთან დაკავშირებით, 
ექსპერტთა კომიტეტის თანახმად, „1ლი და 30ე კონვენცია, ერთად აღებული, ფარავს ეკონომიკური 
სექტორის უმეტესობას, თუმცა ასევე მოცემულია რამდენიმე მნიშვნელოვანი გამონაკლისი, 
როგორიცაა, სოფლის მეურნეობა და სახლში დასაქმება. კერძოდ, 1ლი კონვენცია მოქმედებს 
კერძო ან საჯარო საწარმოებზე, მათ შორისაა: მაღაროები და კარიერები; ინდუსტრია, რომელშიც 
ხდება ნივთების დამზადება ან მასალების გადამუშავება, როგორიცაა გემის წარმოება და ენერგიის 
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ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის განმარტებით, ბევ რი ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის
წი ნებს 40საათიან სა მუ შაო კვირას81, ხო ლო რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია 48საათიანი სა მუ შაო კვირა, ესენია: ან ტი გუა და ბარბუდა, ბაჰრეინი, 
კამბოჯა, ერიტრეა, ეთიოპია, მალავი, ფილიპინები, კატარი, სუდანი, სურინამი, 
ტაილანდი, ტუნისია, არგენტინა, ბანგლადეში, ბოლივია, კოლუმბია, კოს ტა რიკა, 
ეგვიპტე, ეკ ვა ტო რუ ლი გვინეა, ინდოეთი, ერაყი, ქუვეითი, მექსიკა, მიანმარი, 
ნიკარაგუა, პანამა, პერუ, სი რია და ურუგვაი. ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში სა მუ შაო კვი რის 
დრო აღე მა ტე ბა 40 საათს, თუმ ცა 48 საათ ზე ნაკლებია.82 რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში კი 
კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს 48 საათ ზე მეტი83 ან 40 საათ ზე ნაკლები84 ხან
გრძლი ვო ბის სა მუ შაო კვირას.85

გენერაცია; მშენებლობა; გზების, ხიდების, გვირაბების მხარდაჭერა და დემონტაჟი; მგზავრების ან 
ტვირთის სახმელეთო, სარკინიგზო, საზღვაო ტრანსპორტირება. 30ე კონვენცია მოიცავს კომერციულ 
დაწესებულებებს, საოფისე საქმიანობაში ჩართული ადმინისტრაციული მომსახურება. იგი არ 
ვრცელდება საავადმყოფოებსა და მსგავს ინსტიტუციებზე, სასტუმროები, რესტორნები, კაფეები ან 
თეატრები. სამუშაო დროის შემცირების შესახებ 1962 წლის რეკომენდაცია (No. 116) არ აზუსტებს მისი 
მოქმედების სფეროს, თუმცა 23ე პარაგრაფი გამონაკლისებში მიუთითებს სოფლის მეურნეობას, 
საზღვაო ტრანსპორტს და საზღვაო თევზჭერას.“ ექსპერტთა კომიტეტი აზუსტებს, რომ „No. 30ე 
კონვენციის 1(3)(b) მუხლიდან გამომდინარე, თითოეულ ქვეყანაში ხელისუფლებამ კონვენციის 
მოქმედების სფეროდან უნდა გამორიცხოს საჯარო სამსახურის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული 
პერსონალი. ზოგიერთ ქვეყანაში აღნიშნული კატეგორიის დასაქმებულებზე კონკრეტულად არ 
ვრცელდება სამუშაო დროსთან დაკავშირებული დებულებები. „No. 30ე კონვენციის 1(2)(b) მუხლით 
განსაზღვრული გამონაკლისები, როგორიცაა საავადმყოფოები, რესტორნები, თეატრები და საჯარო 
გასართობი დაწესებულებები, გათვალისწინებულია რამდენიმე ქვეყნის კანონმდებლობაში. 
მაგალითად, ნიდერლანდებში შემსრულებელი არტისტების მიმართ არ ვრცელდება სამუშაო დროის 
შესახებ დებულებები. სხვა შემთხვევებში, პირებს, რომლებზეც ვრცელდება No. 30ე კონვენცია, 
ზოგიერთი ქვეყნის კანონმდებლობა გამონაკლისებში ითვალისწინებს. მაგალითად, ზოგიერთ 
ქვეყანაში საგანმანათლებლო და სასწავლო ინსტიტუციები გამონაკლისად არის წარმოდგენილი. ამ 
შემთხვევაში, კანონმდებლობა მოითხოვს, რომ მათი სამუშაო დრო სპეციალურად დარეგულირდეს. 
საბოლოოდ, რამდენიმე ქვეყანაში სამუშაო დროის შესახებ კანონმდებლობა არ ვრცელდება 
კონკრეტულად სახლში დასაქმებულ პირებზე.“ „უმეტეს ქვეყნებში გამონაკლისი ეხება იმ საწარმოებს, 
სადაც მხოლოდ იგივე ოჯახის წევრები არიან დასაქმებულნი (No.1ლი კონვენციის მე2 მუხლი და 
No. 30ე კონვენციის 1(3) მუხლი); პირები, რომლებსაც უკავიათ აღმასრულებელი ან მმართველობითი 
პოზიციები ან პირები, რომლებიც დასაქმებულნი არიან კონფიდენციალურობის ფარგლებში (No.1
ლი კონვენციის მე2(a) მუხლი და No. 30ე კონვენციის 1(3)(c) მუხლი).“ General Survey concerning 
workingtime instruments, “Ensuring decent working time for the future“, International Labour Conference, 
107th Session, 2018, 23ე25ე, 27ე, 38ე, 41ე, 42ე პარაგრაფები. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/meetingdocument/
wcms_618485.pdf.
81. ალჟირი, ავსტრია, აზერბაიჯანი, ბელარუსი, ბენინ, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბურკინა ფასო, 
კამერუნი, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკა, ჩინეთი, კოტდ’იუვარი, ხორვატია, ეკვადორი, ესტონეთი, 
ფინეთი, გაბონი, გვინეა, ისლანდია, ინდონეზია, იტალია, იამაიკა, იაპონია, ყაზახეთი, ლატვია, კორეის 
რესპუბლიკა, მადაგასკარი, მავრიტანია, მოლდოვის რესპუბლიკა, მონტენეგრო, ახალი ზელანდია, 
პოლონეთი, რუსეთის ფედერაცია, სამოა, სენეგალი, სერბეთი, სლოვენია, შვედეთი, ტაჯიკეთი, ყოფილი 
იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონია, ტოგო, თურქმენეთი და უზბეკეთი. იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც 
მოახდინეს ერთი ან ორივე კონვენციის რატიფიცირება: ბელგია, ბულგარეთი, კანადა, ჩეხეთი, განა, 
საბერძნეთი, ლიეტუვა, ლუქსემბურგი, მალტა, პორტუგალია, რუმინეთი, სლოვაკეთი და ნორვეგია. 
82. ბრაზილია, ბურუნდი, კაბო ვერდე, ჩილე, კუბა, დომინიკის რესპუბლიკა, ელ სალვადორი, გვატემალა, 
ჰონდურასი, მავრიკი, მაროკო, ნამიბია, ომანი, რუანდა, სინგაპური, სამხრეთ აფრიკა, შრი ლანკა, 
თურქეთი და ზიმბაბვე. 
83. კენია, სეიშელის კუნძულები და შვეიცარია. 
84. კვიპროსი და საფრანგეთი. 
85. General Survey concerning workingtime instruments, “Ensuring decent working time for the future“, 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618485.pdf
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ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დან გამომდინარე, შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკიცება, რომ შრო მის 
კო დექ სის მიდ გო მა 48საათიანი ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო კვი რის შე სა ხებ არ შეე
სა ბა მე ბა „2003/88/EC დირექტივას“. არ სე ბობს რისკი, რომ შრო მის კო დექ სის 24ე 
მუხ ლის მე2 პუნ ქტი დან გა მომ დი ნა რე დად გე ნი ლე ბით გა ნი საზ ღვროს სპე ცი ფი კუ
რი სა მუ შაო რე ჟი მის დარ გე ბის ფარ თო ჩამონათვალი. შესაძლოა, სპე ცია ლურ მა 
რე გუ ლი რე ბამ მოიც ვას ისე თი დარგი, რო მე ლიც 48საათიან სა მუ შაო კვი რას ჭეშ
მა რი ტად არ მოითხოვს, სა მუ შაოს ბუ ნე ბი დან გამომდინარე.

უნ და აღინიშნოს, რომ ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„გლობალურად, საშუალოდ, სა მუ შაო კვი რა მიახ ლოე ბით 43 საათს შეადგენს. 
ჩრდი ლო ამერიკის, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პი სა და ჩრდილო, სამ ხრეთ და და
სავ ლეთ ევ რო პის გარდა, სა შუა ლო სა მუ შაო კვი რის ხან გრძლი ვო ბა უმე ტე
სი რე გიო ნი სათ ვის აღე მა ტე ბა No. 47ე კონ ვენ ციით დად გე ნილ 40საათიან 
სტანდარტს. ჩრდილო, სამ ხრეთ და და სავ ლეთ ევ რო პის რე გიონ ში იკ ვე თე ბა 
ყვე ლა ზე დაბალი, საშუალოდ, 36.4საათიანი სა მუ შაო კვირა. შემ დგომ მო
დის ჩრდი ლო ამე რი კა და აღ მო სავ ლეთ ევროპა, რომ ლის ქვეყ ნებ შიც სა მუ
შაო დრო კვი რის განმავლობაში, საშუალოდ, 38.7 საათს შეადგენს. აფ რი კულ 
კონ ტი ნენ ტზე კვი რის სა მუ შაო დროის სა შუა ლო მაჩ ვე ნე ბე ლი 43.3 საათია. 
შედარებისათვის, სამ ხრეთ და აღ მო სავ ლეთ აზიის რე გიონ ში ფიქ სირ დე ბა 
ყვე ლა ზე მა ღა ლი სა მუ შაო დროის მაჩ ვე ნე ბე ლი – 46.6 და 46.3 საათი, შემ
დგომ მო დის არა ბე თის ქვეყ ნე ბი 45.8საათიანი სა შუა ლო მაჩვენებლით“.86

გა მო ნაკ ლი სებ სა და გა დახ ვე ვებ თან და კავ ში რე ბით მსჯე ლო ბი სას გა სათ ვა ლის წი
ნე ბე ლია ხან გრძლივ სა მუ შაო დროს თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობლემები. ექ სპერ
ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„ექსპერტთა სამ მხრი ვი შეხ ვედ რის რეკომენდაციით, სა მუ შაოს ხან გრძლივ 
საათებს, რო გორც წესი, მიე კუთ ვნე ბა სა მუ შაო დრო, რო მე ლიც 48 საათს აღემატება. 
48 საათ ზე მეტ ხანს რე გუ ლა რუ ლად მუ შაო ბა [რომელიც შეიძ ლე ბა მოხ დეს შრო მის 
კო დექ სის 24ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტით გან საზ ღვრულ სპე ცი ფი კუ რი რე ჟი მის მქო ნე 
დარგებში] უკავ შირ დე ბა ადა მია ნის სი ცოც ხლი სა და უსაფ რთხოე ბის რისკს, ასე
ვე სა მუ შაო სა და და პი რად ცხოვ რე ბას შო რის ბა ლან სის უზ რუნ ველ ყო ფის უფ ლე
ბა ში მნიშ ვნე ლო ვან ჩარევას.“ „დასაქმებული სამ ხრეთ და აღ მო სავ ლეთ აზია ში 
(შესაბამისად, 54.5% და 44.9%) დი დი ალ ბა თო ბით მუ შაობს ამ გვარ ხან გრძლი ვი სა მუ
შაო დროის რეჟიმში, რა საც შემ დგომ მოჰ ყვე ბა არა ბე თის სა ხელ მწი ფოე ბი (43.6%). 
შედარებისათვის, და საქ მე ბუ ლებს აღ მო სავ ლეთ ევ რო პა სა და ჩრდილო, სამ ხრეთ 
და და სავ ლეთ ევროპაში, ისევე, რო გორც ჩრდი ლო ამერიკაში, აქვთ ხან გრძლი ვი 
სა მუ შაო დროის ყვე ლა ზე და ბა ლი პრო ცენ ტუ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი (შესაბამისად, 5% 
და 16%). რამდენადაც, ზოგადად, კა ცე ბი ქა ლებ თან შე და რე ბით ატა რე ბენ უფ რო 

2018, 44ე პარაგრაფი. 
86. იქვე, 29ე პარაგრაფი. 



60

მეტ დროს ანაზ ღაუ რე ბად შრომაში, სა მუ შაო დროის პრო ცენ ტი ქა ლე ბი სა და მა
მა კა ცე ბი სათ ვის იგი ვეა აღ მო სავ ლეთ აზიაში, არაბეთში, სამხრეთაღმოსავლეთ 
აზია სა და აღ მო სავ ლეთ ევროპაში.“87 

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმამდე“, სა მუ შაო დროი სა და დას ვე ნე
ბის სა კით ხი სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის ერთერთ ნაკ ლო ვა ნე
ბად მიიჩნეოდა. შრო მის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ კვლე ვებ სა და გა მო კით ხვებ ში ხან
გრძლი ვი სა მუ შაო კვი რა და არაა დეკ ვა ტუ რი და, ხშირად, არაა ნაზ ღაუ რე ბა დი 
დას ვე ნე ბა მთა ვარ გა მოწ ვე ვად სახელდებოდა. კავ კა სიის კვლე ვი თი რე სურ სე
ბის ცენტრის88 გა მო კით ხვის მიხედვით, სა მუ შაო საა თე ბის ხან გრძლი ვო ბის დარ
ღვე ვას მო სახ ლეო ბის 57% მიიჩ ნევ და პრობლემად, ხო ლო 30% ანაზ ღაუ რე ბა დი 
შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბის დარ ღვე ვა ზე საუბრობდა. სა მუ შაო დროის და დას ვე ნე
ბის სა კით ხი მოხ ვდა სა ქარ თვე ლოს გაერ თია ნე ბუ ლი პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი სა 
და ალ ტერ ნა ტიუ ლი პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის ანგარიშებშიც, რო მელ თა 
მიხედვით, კვი რის გან მავ ლო ბა ში სა შუა ლოდ ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის რაო დე ნო
ბა მომსახურების, ჯანდაცვის, ვაჭ რო ბი სა და მსუ ბუ ქი და მძი მე ინ დუს ტრიის სფე
როებ ში აღე მა ტე ბა შრო მის კო დექ სით დეკ ლა რი რე ბულ 4048საათიან სა მუ შაო 
კვირას.89 სო ცია ლუ რი უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი კო მი ტე ტის 2019 წლის დას კვნის 
მიხედვით, ევ რო პის სო ცია ლუ რი ქარ ტიის მოთ ხოვ ნებს არ შეე სა ბა მე ბო და ყო
ველ კვი რეუ ლი დას ვე ნე ბის დროი სა და ღა მის სა მუ შაოს დაურეგულირებლობა.90 
სხვა სა კით ხებ თან ერ თად ხანგრძლივ, არა გო ნივ რულ სა მუ შაო საა თებს უკავ ში
რებს Human Rights Watch მო პო ვე ბით ინ დუს ტრია ში მშრო მელ თა და ზია ნე ბი სა და 
გარ დაც ვა ლე ბის შემთხვევებს.91

87. იქვე, პარაგრაფი 31. 
88. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, 2019. გამოკითხვა პოლიტიკური და სოციალური 
საკითხების შესახებ. Osgf.ge. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://osgf.ge/wpcontent/uploads/2019/04/
CRRCresearch.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21].
89. ჭუბაბრია თ., გვიშიანი ლ., შრომის ინსპექტირების მექანიზმის შეფასება და დასაქმებულთა 
შრომითი უფლებების მდგომარეობა საქართველოში. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 
მონიტორინგის ცენტრი. თბილისი, 2017; ჭანტურიძე გ., შრომითი უფლებების აღსრულება ტექსტილისა 
და ვაჭრობის სფეროებში. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 2019. ხელმისაწვდომია 
ბმულზე: http://gtuc.ge/%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a1%e1%83%a8%e
1%83%94%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91/publications/ [ბოლო ნახვა: 
10.11.21]; გონგაძე თ., ჯოხაძე ლ., ეგრისელაშვილი, ლ., დოლაბერიძე ნ., სწრაფი კვების ობიექტებში 
დასაქმებულთა შრომის პირობების კვლევა. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 
2019. ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://gtuc.ge/wpcontent/uploads/2019/11/kvlevanew.pdf [ბოლო 
ნახვა: 10.11.21]; სართანია ქ., ქცევის თერაპევტთა შრომა და ანაზღაურება. სოლიდარობის ქსელი, 
2021. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://solnet.ge/publikaciebi/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21]; კარანაძე 
რ., კორონავირუსის პანდემია და ექთნების შრომის ღირებულება. სოლიდარობის ქსელი, 2021. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://solnet.ge/publikaciebi/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
90. European Committee of Social Rights, 2018. Conclusions 2018: Georgia. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://
mycloud.coe.int/s/MN5DMbSANnFZkWM [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
91. Human Rights Watch, 2019. 

https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/04/CRRC-research.pdf
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2019/04/CRRC-research.pdf
http://gtuc.ge/%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91/publications/
http://gtuc.ge/%e1%83%a9%e1%83%95%e1%83%94%e1%83%9c%e1%83%a1-%e1%83%a8%e1%83%94%e1%83%a1%e1%83%90%e1%83%ae%e1%83%94%e1%83%91/publications/
http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2019/11/kvleva-new.pdf
https://solnet.ge/publikaciebi/
https://solnet.ge/publikaciebi/
https://mycloud.coe.int/s/MN5DMbSANnFZkWM
https://mycloud.coe.int/s/MN5DMbSANnFZkWM
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დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბი

სა მუ შაო დროის რე გუ ლი რე ბის თვალსაზრისით, რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლის პრობ ლე
მად სა ხელ დე ბა 48საათიანი სპე ცი ფი კუ რი რე ჟი მის სა მუ შაოე ბის სიის არ სე ბო ბის 
საკითხი. ერ თი მხრივ, კრი ტი კის სა გა ნია ძვე ლი სია, რო მე ლიც უკ ვე გაუქ მე ბუ ლია და 
მიიჩნევა, რომ ჩა მო ნათ ვა ლი საკ მაოდ ვრცე ლი იყო და ბევრ ორ გა ნი ზა ციას აძ ლევ
და 48საათიანი სა მუ შაო კვი რის და კა ნო ნე ბის საშუალებას, ხოლო, მეო რე მხრივ, 
დრო ში გა ჭია ნურ და ახა ლი სიის ფორ მი რე ბი სა და დამ ტკი ცე ბის პროცესი. და საქ
მე ბულ თა წარ მო მად გენ ლე ბი იმედოვნებენ, რომ სია იქ ნე ბა ოპტიმალური, დამ საქ
მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი კი პირიქით, ფიქრობენ, რომ ყვე ლა ტი პის ბიზ ნე სის 
სა ჭი როე ბა უნ და იყოს გათვალისწინებული, გან სა კუთ რე ბით მაშინ, თუ კი სიას კო
ვიდ კრი ზი სის ფონ ზე მიიღებენ, რა მაც შეიძ ლე ბა და მა ტე ბით ბა რიე რე ბი წარ მოშ ვას 
ბიზნესისთვის. პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბა კი დაუშ ვებ ლად მიიჩ ნევს 
48საათიანი სა მუ შაო კვი რის დაშ ვე ბას ნე ბის მიე რი ტი პის საქმიანობისთვის.

დას კვნა

სა მუ შაო დროის რე გუ ლი რე ბა არის საკითხი, რო მე ლიც უკავ შირ დე ბა შრო მი თი 
უფ ლე ბე ბის დაც ვას და, ასევე, სა მუ შაო დროის ხან გრძლი ვო ბა მნიშ ვნე ლო ვან 
გავ ლე ნას ახ დენს და საქ მე ბუ ლის ჯან მრთე ლო ბა სა და შრო მით უსაფრთხოებაზე. 
„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ყუ რად
ღე ბა დაეთ მო სა მუ შაო დროის რე გუ ლი რე ბის სა კით ხებს და ბევ რი სიახ ლე აი სა
ხა კანონმდებლობაში, თუმ ცა წარ მოდ გე ნი ლი კვლე ვის ფარგლებში, გა მოვ ლინ და 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზე ბი და შეუ სა ბა მო ბა შრო მის საერ თა შო რი სო ნორმებთან.

პრობ ლე მუ რია კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გან სხვა ვე ბუ ლი 48საათიანი 
ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო კვი რის დაშ ვე ბა სპე ცი ფი კუ რი სამუ შაო ები სათ ვის/
სექტორისთვის/საწარმოებისთვის, რო მელ თა ჩა მო ნათ ვა ლი კა ნო ნის შე სა ბა მი
სად მტკიც დე ბა მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით (დადგენილება კვლე ვის პე რიოდ ში 
არ მიუღიათ). აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა ქმნის ბუნ დო ვა ნე ბას და წი ნააღ მდე გო ბა ში 
მო დის საერ თა შო რი სო სტანდარტებთან. არ სე ბობს რისკი, რომ დად გე ნი ლე ბით 
გა ნი საზ ღვროს სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო რე ჟი მის დარ გე ბის ფარ თო ჩა მო ნათ ვა ლი 
და მოიც ვას ისე თი დარგებიც, სა დაც 48საათიანი სა მუ შაო კვი რა რეა ლუ რად არ 
მოითხოვება, სა მუ შაოს ბუ ნე ბი დან გამომდინარე.

rekomendaciebi

48საათიანი მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო დროის ლი მი ტი უნ და გა ნი საზ ღვროს 2003/88/
EC დი რექ ტი ვას თან შესაბამისობით; კონკრეტულად, სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო რე ჟი
მის მქო ნე დარ გე ბის შეზ ღუ დუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი უნ და დაწესდეს, რომ გა მოი რიც
ხოს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის გა ხან გრძლი ვე ბა იმ სექტორებში, სა დაც აღ
ნიშ ნუ ლი არ მოითხოვება, სა მუ შაოს ჭეშ მა რი ტი ბუ ნე ბი დან გამომდინარე.
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4.2 ᲜᲝᲠᲛᲘᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲓᲠᲝᲘᲡ ᲓᲦᲘᲡ ᲚᲘᲛᲘᲢᲘ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

სა მუ შაო დროის შე სა ხებ შსოს No. 1 და No. 30 კონ ვენ ციის თანახმად, პი რის სა
მუ შაო დრო დღის გან მავ ლო ბა ში არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს რვა საათს. ექ სპერ ტთა 
კო მი ტე ტის თანახმად, „კონვენციები სა მუ შაო დროს თან და კავ ში რე ბით გან საზ
ღვრავს ორ მაგ ლი მიტს – დღი სა და კვი რის ლიმიტი, რომ ლე ბიც კუ მუ ლა ციუ რია 
და არა ალტერნატიული“. „ბევრ ქვეყანაში, სა დაც კა ნონ მდებ ლო ბა გან საზ ღვრავს 
ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის კვი რის ლიმიტს, ასე ვე დად გე ნი ლია ნორ მი რე ბუ
ლი სა მუ შაო დროის დღის ლიმიტი“.92 ამდენად, საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის 
მიხედვით, ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის კვი რის ლი მიტ თან ერთად, დღის ლი მი
ტიც უნ და განისაზღვროს. კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის 
ლი მიტ თან და კავ ში რე ბით სხვა დას ხვა ქვეყ ნის სხვა დას ხვა მიდ გო მის შე ფა სე ბის 
შე დე გად ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი პო ზი ტიუ რად აფა სებს

„ფაქტს, რომ კა ნონ მდებ ლო ბით უმე ტეს ქვეყ ნებ ში გან საზ ღვრუ ლია ნორ მი
რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის კვი რის ან/და დღის ლიმიტი; ეს ლი მი ტე ბი უმე ტეს 
შემ თხვე ვა ში შეე სა ბა მე ბა კონვენციებს. თუმცა, კო მი ტე ტის შეფასებით, ზო
გიერთ შემ თხვე ვა ში დად გე ნი ლია მხო ლოდ დღის ან კვი რის ლი მი ტი ან არ
სე ბობს შემთხვევა, რო ცა ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის ლი მი ტი საერ თოდ 
არ არის განსაზღვრული“.93

აღ ნიშ ნულ თან დაკავშირებით, ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი ყუ რად ღე ბას ამახ ვი
ლებს 8საათიანი სა მუ შაო დღის სა მარ თლებ რი ვი სტან დარ ტის შესახებ, რომ
ლის მიზანია, უზ რუნ ველ ყოს გა დაღ ლი ლო ბი სა და პრო ფე სიულ უსაფ რთხოე ბა
სა და ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის გან დაცვა, ასე ვე – და საქ მე
ბუ ლის თვის გო ნივ რუ ლი დასვენების, გან ტვირ თვი სა და სო ცია ლუ რი ცხოვ რე ბის 
უზრუნველყოფა. ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად, ნათელია, რომ, რო დე საც 
მთავ რო ბა გან საზ ღვრავს სა მუ შაო დროის ლიმიტებს, აუ ცი ლე ბე ლია და საქ მე ბუ
ლის სი ცოც ხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის და პი რად ცხოვ რე ბა სა და სა მუ შაოს 
შო რის ბა ლან სის მნიშ ვნე ლო ბის გათვალისწინება.94

შრო მის კო დექ სი არ ით ვა ლის წი ნებს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დღის მაქ სი მა ლურ 
ზღვარს. სა მუ შაო დროის დღიუ რი ლი მი ტი (12 საათი, რო მე ლიც შედ გე ბა 11საათიანი 
სა მუ შაო დროის გან და მი ნი მა ლუ რი 1საათიანი შესვენებისგან) გა მომ დი ნა რეობს 
ა) დღის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მა ლუ რი დას ვე ნე ბის დროის სტან დარ ტი დან (სამუშაო 
დღეებს/ცვლებს შო რის და საქ მე ბუ ლის უწ ყვე ტი დას ვე ნე ბის ხან გრძლი ვო ბა არ 
უნ და იყოს 12 საათ ზე ნაკლები); და ბ) სა მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში მი ნი მა ლუ რი 

92. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 2018, 
პარაგრაფი 4546. 
93. იქვე, პარაგრაფი 49. 
94. იქვე. 
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შეს ვე ნე ბის უფ ლე ბის სტან დარ ტი დან (თუ სა მუ შაო დღის გან მავ ლო ბა ში სა მუ შაო 
დროის ხან გრძლი ვო ბა არა ნაკ ლებ 6 საათია, შეს ვე ნე ბის დროის ხან გრძლი ვო ბა 
უნ და იყოს, სულ მცირე, 60 წუთი). კა ნონ მდებ ლო ბის სიც ხა დი სა და საერ თა შო რი
სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის მიზნით, რეკომენდებულია, კა ნონ მა დაა რე
გუ ლი როს დღის გან მავ ლო ბა ში ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის მაქ სი მა ლუ რი 
ხანგრძლივობა.

სა მუ შაო დროის დღი სა და კვი რის ლი მი ტის კონ ტექ სტში სა გუ ლის ხმოა სა მუ
შაო დროის შე ჯა მე ბულ აღ რიც ხვას თან და კავ ში რე ბუ ლი საკითხი. რო გორც ზე მოთ 
აღინიშნა, შრო მის კო დექ სი ად გენს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის კვი რის მაქ სი
მა ლურ ლიმიტს. თუმ ცა შესაძლებელია, წარ მოიშ ვას ისე თი შემთხვევა, რო ცა აუ ცი
ლე ბე ლია სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბუ ლი აღ რიც ხვის წე სის შემოღება. შრო მის კო
დექ სის 26ე მუხ ლის თანახმად, „სამუშაო პი რო ბე ბის გათვალისწინებით, რო დე საც 
შეუძ ლე ბე ლია ყო ველ დღიუ რი ან ყო ველ კვი რეუ ლი სა მუ შაო დროის ხან გრძლი ვო
ბის დაცვა, და საშ ვე ბია სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბუ ლი აღ რიც ხვის წე სის შემოღება.“

აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა იძ ლე ვა სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას დღის 
ან კვი რის სა მუ შაოს სა შუა ლო ხან გრძლი ვო ბის განსაზღვრით, თუმ ცა შრო მის კო
დექ სით არ არის გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შე სა ბა მი სი სააღ რიც ხვო პერიოდი. კო
დექ სით არ არის დად გე ნი ლი სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბის შე საძ ლო ვა რია ციე ბის 
ლიმიტი. მაგალითად, ცვლა ში მუ შაო ბის შემთხვევაზე, რო ცა და საქ მე ბუ ლი მუ შაობს 
12 საათს ყო ველ ორ დღე ში ერთხელ, შრო მის კო დექ სით არ არის გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი სააღ რიც ხვოს პე რიო დის ლიმიტი. ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„სამუშაო დროის გა და ნა წი ლე ბის ვა რია ციე ბი წარ მოად გენს სისტემას, რო
მე ლიც მოი ცავს სა შუა ლო ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბას გან
საზ ღვრულ პე რიოდ ზე (ცნობილია, რო გორც სააღ რიც ხვო პერიოდი), რომ
ლის შე დე გა დაც შესაძლებელია, სა მუ შაო დრო გან საზ ღვრულ დღეს გა
ხან გრძლივ დეს ნორ მი რე ბუ ლი ხან გრძლი ვო ბის მიღ მა და პი რი ქით შემ
ცირ დეს ზო გიერთ დღეებში, ისე რომ სა ჭი რო არ გახ დეს ზე გა ნაკ ვე თუ რი 
შრო მის მოხმობა. სააღ რიც ხვო პე რიო დი შეიძ ლე ბა იყოს კვირის, თვის ან 
წლის პერიოდი. კერძოდ, კონვენციები95 და რეკომენდაციები96 ით ვა ლის
წი ნებს შემ დეგ შესაძლებლობებს: სა მუ შაო დროის გა და ნა წი ლე ბა კვი რის 
პერიოდზე; სა მუ შაო დროის გა და ნა წი ლე ბა ერთ კვი რა ზე მეტ პერიოდზე; 
გან გრძო ბი თი ცვლა ში მუ შაო ბის სა შუა ლო პე რიო დის განსაზღვრა; ცვლა ში 
მუ შაო ბის სა შუა ლო პე რიო დის განსაზღვრა“.97

95. 1919 წლის (No. 1) კონვენცია სამუშაო დროის (ინდუსტრია) შესახებ; 1930 წლის (No. 30) კონვენცია 
სამუშაო დროის (ვაჭრობა და ოფისები) შესახებ. 
96. სამუშაო დროის შემცირების შესახებ 1962 წლის რეკომენდაცია (No. 116).
97. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
International Labour Conference, 107th Session, 2018, 51ე პარაგრაფი. 
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არ სე ბობს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაოს გა ნა წი ლე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი ვარია ციები.98 
მაგალითად, No. 1ლი კონ ვენ ცია იძ ლე ვა 3 კვი რის ან უფ რო ნაკ ლე ბი სააღ რიც ხვო 
პე რიო დის გან საზ ღვრის შესაძლებლობას.99 ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად, 
ეროვ ნულ დო ნე ზე დად გე ნი ლია მნიშ ვნე ლოვ ნად გან სხვა ვე ბუ ლი სააღ რიც ხვო 
პერიოდები, რომ ლის ფარ გლებ შიც შე საძ ლე ბე ლია სა მუ შაო დროის კალკულაცია. 
ვა დე ბი მერ ყეობს 3 კვი რი დან 1 წლამდე.100 სა მუ შაო დროის სა შუა ლოდ გა მოთ ვლა 
სააღ რიც ხვო პე რიო დის გა რე შე ნაკ ლე ბად ცხა დია და დი დი ალ ბა თო ბით გა მოიწ
ვევს ძა ლიან დი დი ხან გრძლი ვო ბის სა მუ შაო დროის შემთხვევებს. ამდენად, ეს 
მიდ გო მა ეწი ნააღ მდე გე ბა საერ თა შო რი სო შრო მის სტანდარტებს. შესაბამისად, 
სა შუა ლო სა მუ შაო დროის გა მოთ ვლის მიზ ნე ბი სათ ვის რეკომენდებულია, შრო მის 
კო დექ სმა გან საზ ღვროს სააღ რიც ხვო პე რიო დის მაქ სი მა ლუ რი ხან გრძლი ვო ბა 
და შეზ ღუ დოს ნორ მი რე ბუ ლი ყო ველ კვი რეუ ლი ან ყო ველ დღიუ რი სა მუ შაო დროის 
გა და ნა წი ლე ბის შე საძ ლო ვარიაციები.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ გან ხილ ვი სას სა მუ შაო დროის სა კით
ხი ერთერთი მთა ვა რი თე მა გახდა. გან სა კუთ რე ბუ ლი წი ნააღ მდე გო ბა დამ საქ მებ
ლე ბი სა და მა თი ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის მხრი დან შეხ ვდა სა მუ
შაო დროის რე გუ ლი რე ბი სა და ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის მა რე გუ
ლი რე ბელ ნორმებს. ამე რი კის სავაჭროსამრეწველო პა ლა ტა ეწი ნააღ მდე გე ბო და 
სა მუ შაო საა თე ბის რე გუ ლი რე ბის საკითხს.101

პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი და უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ციე ბი მხარს უჭერ დნენ 
სა მუ შაო დროი სა და ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს რეგულირებას. სა ქარ თვე ლოს პრო
ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერთიანება,102 ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო
ნი ტო რინ გის ცენტრისა103 და სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის ტთა ასოციაციის104 
მსგავსად, მიე სალ მე ბო და ცვლილებას, რომ ლის მიხედვით, გა ნი მარ ტა სა მუ შაო 
დრო და დაწესდა, სულ მცირე, 60წუთიანი შეს ვე ნე ბის უფ ლე ბა დღე ში 6საათიანი 
მუ შაო ბის შემდეგ.

98. იქვე, 50ე74ე პარაგრაფები.  
99. 1ლი კონვენციის მე2(გ) მუხლის თანახმად, „ცვლაში მუშაობისას დასაშვებია, პირის სამუშაო დრო 
ერთ დღეში აღემატებოდეს რვა საათს და ერთი კვირაში – 48 საათს, თუ სამუშაო დროის საშუალო 
ხანგრძლივობა სამი კვირის ან ნაკლებ პერიოდზე არ აღემატება 8 საათს დღის განმავლობაში და 48 
საათს კვირის განმავლობაში.“
100. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
International Labour Conference, 107th Session, 2018, 76ე პარაგრაფი. 
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სა მუ შაო დროს თან და კავ ში რე ბუ ლი ახა ლი რე გუ ლა ციე ბის მიუხედავად, ჯერ კი
დევ პრობ ლე მად რჩე ბა 40საათიანი სა მუ შაო კვი რის რე გუ ლი რე ბის საკითხი. 
კანონმდებლობა, ერ თი მხრივ, ამბობს, რომ ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის ხან
გრძლი ვო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს კვი რა ში 40 საათს (სპეციფიკური სა მუ შაო რე
ჟი მის მქო ნე სა წარ მო ში – 48 საათს), მაგრამ, მეო რე მხრივ, სა მუ შაო დროის მა რე
გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბის შე ჯე რე ბის შე დე გად იკვეთება, რომ შრო მის კო დექ სით 
ნე ბა დარ თუ ლია კვი რა ში 66 საა თი მუშაობა, ზე გა ნაკ ვე თუ რის ჩათვლით.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

და საქ მე ბუ ლებ სა და სა ხელ მწი ფოს წარ მო მად გენ ლებ თან საუბ რი სას პრობ ლე მად 
და სა ხელ და ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დღის მაქ სი მა ლუ რი ზღვრის სტან დარ ტის არარ
სე ბო ბა შრო მის კოდექსში. იმ პირობებში, რო დე საც კა ნონ მდებ ლო ბით არ არის დად
გე ნი ლი არც ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბის საა თობ რი ვი ლი მი ტი კვი რის განმავლობაში, 
დამ საქ მე ბელს შე საძ ლებ ლო ბა ეძ ლე ვა და საქ მე ბულს გა ნუ საზ ღვროს 66 საა თია ნი 
სა მუ შაო კვირა. მნიშ ვნე ლოვ ნად მიიჩ ნე ვა ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დღის რე გუ ლი
რე ბა იმისთვის, რომ არ სე ბუ ლი 40საათიანი სა მუ შაო კვი რის ნორ მა იყოს ერ თმნიშ
ვნე ლო ვა ნი და კა ნო ნი არ იძ ლეო დეს ინ ტერ პრე ტა ციის საშუალებას.

დას კვნა

არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ციე ბის ფარ გლებ ში არ არის დად გე ნი ლი სა მუ შაო დროის ლი
მი ტი დღის განმავლობაში. მოქ მე დი რე გუ ლა ციე ბის ფარ გლებ ში დად გე ნი ლია 
კვი რის გან მავ ლო ბა ში 24საათიანი დას ვე ნე ბის ვალდებულება, სა მუ შაო დღის 
გან მავ ლო ბა ში 60წუთიანი შეს ვე ნე ბი სა და სა მუ შაო დღეებს შო რის 12საათიანი 
დასვენების, რაც რეა ლუ რი სა მუ შაო კვი რის მაქ სი მა ლურ ლი მიტს ად გენს 66 საა
თის ფარგლებში, ხო ლო დღეღამის გან მავ ლო ბა ში – 11 საა თით (პლუს ერ თსაა თია
ნი შესვენება). არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ციე ბი წი ნააღ მდე გო ბა ში მო დის შრო მის საერ
თა შო რი სო სტან დარ ტებ სა და 2003/88/EC დირექტივასთან. ევ რო დი რექ ტი ვის ფარ
გლებ ში და საშ ვე ბია გარ კვეუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბიც ზო გიერ თი სა მუ შაოს მიმართ, 
თუმ ცა ეს გა მო ნაკ ლი სე ბი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს და საქ მე ბუ ლე ბის შრო მი თი 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის აუ ცი ლე ბელ პირობებს.

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ნა წილ ში გა მოვ ლინ და შეუ სა ბა მო ბა კა ნო ნის არ სე ბულ 
რე დაქ ცია სა და შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს შო რის სა მუ შაო დროის შე ჯა
მე ბუ ლი აღ რიც ხვის წეს თან დაკავშირებით, რად გა ნაც კა ნონ მდებ ლო ბა არ აწესებს, 
რა პე რიო დის ფარ გლებ ში უნ და მოხ დეს სა მუ შაო დროის შე ჯა მე ბუ ლი აღრიცხვა.

rekomendaciebi

კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის დღის 
მაქ სი მა ლურ ლიმიტს; ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო დღის გან მავ ლო ბა ში არ უნ და 
აღე მა ტე ბო დეს 8 საათს;
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სა შუა ლო ნორ მი რე ბუ ლი დღის ან კვი რის სა მუ შაო დროის გა მოთ ვლის მიზ ნე ბი
სათ ვის შრო მის კო დექ სი უნ და გან საზ ღვრავ დეს სააღ რიც ხვო პერიოდს. აღ ნიშ ნუ
ლი სრუ ლად უნ და გა ნი საზ ღვროს სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან კონსულტაციით, 
არ სე ბუ ლი ობიექ ტუ რი სა ჭი როე ბე ბის შეს წავ ლის შედეგად.

4.3 ᲖᲔᲒᲐᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲣᲠᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სის 27ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, „ზეგანაკვეთური სა მუ შაო 
არის მხა რე თა შე თან ხმე ბით და საქ მე ბუ ლის მიერ სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბა დროის იმ 
მონაკვეთში, რომ ლის ხან გრძლი ვო ბა აღე მა ტე ბა ნორ მი რე ბულ სა მუ შაო დროს.“ 
შრო მის კო დექ სი არ არე გუ ლი რებს ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს დროის დღიურ ან/
და კვი რის ლიმიტს. იგი ვე მუხ ლი ით ვა ლის წი ნებს შე სა ბა მის შეზ ღუდ ვებს მხო ლოდ 
არას რულ წლო ვან და საქ მე ბულ თან მი მარ თე ბით – „არასრულწლოვანის მიერ ზე
გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბის დროის ხან გრძლი ვო ბა სა მუ შაო დღის გან
მავ ლო ბა ში ჯა მუ რად არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 2 საათს, ხო ლო სა მუ შაო კვი რის გან
მავ ლო ბა ში ჯა მუ რად – 4 საათს.“

რო გორც ზე მოთ აღინიშნა, „2003/88/EC დირექტივის“ თანახმად, სა მუ შაო დროის 
სა შუა ლო ხან გრძლი ვო ბა ყო ველ შვიდ დღიან პერიოდში, ზე გა ნაკ ვე თუ რი დროის 
ჩათვლით, არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 48 საათს, არაუ მე ტეს 4თვიანი სააღ რიც ხვო პე
რიო დის განმავლობაში. სა მუ შაო დროის მა რე გუ ლი რე ბე ლი 1ლი და 30ე კონ ვენ
ციის თანახმად, რე გუ ლი რე ბით უნ და გა ნი საზ ღვროს დღის, და რო გორც დროე ბით 
სა გა მო ნაკ ლი სო შემ თხვე ვა წლის, გან მავ ლო ბა ში და საშ ვე ბი და მა ტე ბი თი სა მუ შაო 
დროის ხანგრძლივობა. ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის განმარტებით, არ სე ბობს შემ თხვე
ვე ბი რო ცა

„არ არის დად გე ნი ლი ზუს ტი ლიმიტები, რო გორც კონ კრე ტუ ლად გამო
ნაკ ლისებთან, ასე ვე უფ რო ზო გა დად ქვე ყა ნა ში ზე გა ნაკ ვე თურ სა მუ
შაოს თან დაკავშირებით. ამას თან და კავ ში რე ბით ექ სპერ ტთა კო მი ტე
ტი აღნიშნავს, რომ კონ ვენ ციე ბით მოთ ხოვ ნი ლია და მა ტე ბი თი სა მუ შაო 
დროის არა მხო ლოდ დღის, ასე ვე წლის ლი მი ტის დაწესება. მართალია, 
კონ ვენ ციით არ არის გან საზ ღვრუ ლი და მა ტე ბი თი სა მუ შაო დროის მაქ
სი მა ლუ რი ხანგრძლივობა, იგი უნ და დად გინ დეს გო ნივ რუ ლო ბის ფარ
გლებ ში 8საათიანი ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დღი სა და 48საათიანი სა
მუ შაო კვი რის ლი მი ტის სა მარ თლებ რი ვი სტან დარ ტის ზო გად მი ზან თან 
შესაბამისობაში, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს გა დაღ ლი ლო ბის გან დაც ვას და  
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და საქ მე ბუ ლის თვის გო ნივ რუ ლი დასვენების, გან ტვირ თვი სა და სო ცია
ლუ რი ცხოვ რე ბის უზრუნველყოფას“.105

ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად, ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის 
ლი მი ტი დად გე ნი ლია კონ კრე ტუ ლი სექტორებისთვის.106 არ სე ბობს შემთხვევები, 
რო დე საც დად გე ნი ლია მაქ სი მა ლუ რი ზღვარი, თუმ ცა გან საზ ღვრულ პი რო ბებ ში 
და საშ ვე ბია გამონაკლისი, რო გო რი ცაა და საქ მე ბუ ლის თანხმობა.107

შესაბამისად, შრო მის კო დექ სი ამ ნა წილ ში არ შეე სა ბა მე ბა სრუ ლად საერ თა შო
რი სო სტან დარ ტებს და მას ში უნ და შე ვი დეს ცვლილება, ყვე ლა და საქ მე ბუ ლის
თვის ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის დღი სა და კვი რის ლი მი ტის და წე სე ბის მიზნით.

ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის სა კით ხთან და კავ ში რე ბით ცალ კეა აღ სა ნიშ ნა ვი ზე გა ნაკ
ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის ტარიფი. შრო მის კო დექ სის 27ე მუხ ლის მე2 პუნ
ქტის თანახმად, „ზეგანაკვეთური სა მუ შაო ანაზ ღაურ დე ბა შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის 
საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის გაზ რდი ლი ოდენობით. ამ ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბა გა ნი
საზ ღვრე ბა მხა რე თა შეთანხმებით.“ შრო მის კო დექ სი არ აკონკრეტებს, თუ რა იგუ
ლის ხმე ბა შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის გაზ რდილ ოდე ნო ბა ში 
და არ ად გენს გაზ რდი ლი ტა რი ფის მი ნი მა ლურ ზღვარს, რო გორც გზამ კვლევს გა
მო ყე ნე ბი სათ ვის ან რო გორც სა ვალ დე ბუ ლო გა მო სა ყე ნე ბე ლი შე თან ხმე ბის არარ
სე ბო ბის ან უთანხმოებისას. 

ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„ბევრ ქვეყანაში, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის ტა რი ფი მერ ყეობს 
ნორ მი რე ბუ ლი საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის ანაზ ღაუ რე ბის 25 პროცენტსა108 და 
50 პროცენტს109 შორის. ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში დად გე ნი ლია ნორ მი რე ბუ ლი 
საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის 75პროცენტიანი110 ან 100პროცენტიანი111 ზრდა. 
რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში არ არის დად გე ნი ლი ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის უნი ფი
ცი რე ბუ ლი ტა რი ფი და გან სხვა ვე ბა ფიქ სირ დე ბა დღი სა და ღა მის გან მავ

105. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 2018, 
პარაგრაფი 148. 
106. იქვე, პარაგრაფი 145.
107. იქვე, პარაგრაფი 146. 
108. ნორმირებული საათობრივი განაკვეთის ანაზღაურების 25პროცენტიანი გაზრდილი ტარიფი 
მოქმედებს ბოსნია და ჰერცოგოვინაში, ჩეხეთში, იაპონიაში, ფილიპინებში, კატარში, სლოვაკეთში, 
შვეიცარიასა და სირიაში; 26 პროცენტის ზრდა განსაზღვრულია სერბეთში; 35პროცენტიანი ზრდა 
დადგენილია კარბო ვერდესა და ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკა მაკედონიაში; ირანის ისლამურ 
რესპუბლიკაში, ლუქსემბურგში, მონტენეგროსა და ნორვეგიაში გამოიყენება 40პროცენტიანი გაზრდილი 
ტარიფი.
109. ალჟირი, ანტიგუა და ბარბუდა, ავსტრია, ბელგია, ბრაზილია, ბულგარეთი, კამბოჯია, კანადა, ჩილე, 
კოსტა რიკა, ესტონეთი, ფინეთი, გვატემალა, უნგრეთი, ინდონეზია, ერაყი, ყაზახეთი, კენია, კორეის 
რესპუბლიკა, ლიეტუვა, მალტა, მავრიკი, ნამიბია, რუსეთის ფედერაცია, სინგაპური, სამხრეთ ამერიკა, 
ტაილანდი და თურქეთი. 
110. რუმინეთი.
111. ბოლივია, ინდოეთი, ლატვია, მიანმარი, ნიკარაგუა, ტაჯიკეთი, თურქმენეთი, უკრაინა და უზბეკეთი. 
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ლო ბა ში შეს რუ ლე ბულ ზე გა ნაკ ვე თურ შრო მას შორის, ისევე, რო გორც გან
სხვა ვე ბუ ლად შეიძ ლე ბა იყოს წარ მოდ გე ნი ლი კვი რის განმავლობაში, უქ მე 
დღეებ ზე თუ შაბათკვირას შეს რუ ლე ბუ ლი და მა ტე ბი თი სა მუ შაო საა თე ბის 
ანაზ ღაუ რე ბის ტარიფი. რამ დე ნი მე ქვე ყა ნა ში დად გე ნი ლია ზე გა ნაკ ვე თუ
რად ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის პრო პორ ციუ ლად მზარ დი ტარიფი.“112

შსოს No. 30ე კონ ვენ ციის თანახმად, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ტა რი ფი არ უნ და 
იყოს ნორ მი რე ბუ ლი ტა რი ფის 125%ზე ნაკლები. ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი ადას ტუ
რებს „ზეგანაკვეთური შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის საჭიროებას, ყვე ლა შემთხვევაში, 
ნორ მი რე ბუ ლი ტა რი ფის არა ნაკ ლებ 125%ით, შე სა ბა მი სი და საქ მე ბუ ლი სათ ვის სა
კომ პენ სა ციო დას ვე ნე ბის დროის უფ ლე ბის მი ნი ჭე ბის მიუხედავად“.113 იკვეთება, 
რომ სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო ში მიმ დი ნა რე საქ მეც 125%იანი გაზ რდი ლი ტა
რი ფის მიდ გო მას იზიარებს. სა სა მარ თლომ მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გა მოი ყე ნა No. 
1ლი და No. 30ე კონვენცია, რო გორც გზამ კვლე ვი ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ
ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით შრო მის კო დექ სის ნორ მის ინ ტერ პრე ტა ციი სას და 
დაადგინა, რომ ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო უნ და ანაზ ღაურ დეს შრო მის ანაზ ღაუ რე
ბის საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის გაზ რდი ლი ოდენობით, რო მე ლიც არ უნ და იყოს 125 
პრო ცენ ტზე ნაკლები.114

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პა კე ტის ინი ციი რე ბუ ლი ვერ სიის 
მიხედვით, უნ და გან საზ ღვრუ ლი ყო ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს მაქ სი მა ლუ რი 
დრო – დღე ში არა უმე ტეს 2 და კვი რა ში არა უმე ტეს 8 საა თი სა – რაც, სა ქარ თვე
ლოს ბიზნესომბუდსმენის115 შეფასებით, ეწი ნააღ მდე გე ბო და პრინციპს, რომ
ლის თანახმად, ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბის ხან გრძლი ვო ბა შრო მის ხელ შეკ რუ ლე
ბის მხა რე თა ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა მოვ ლე ნის სა ფუძ ველ ზე უნ და შეთანხმდეს. 
ბიზნესომბუდსმენის116 დას კვნის მიხედვით, ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო დროის ხან
გრძლი ვო ბის შეზ ღუდ ვა დამ საქ მე ბელს მნიშ ვნე ლოვ ნად გაუზ რდი და ფი ნან სურ 
დანახარჯს, მოუ წევ და რა და საქ მე ბულ თა რაო დე ნო ბის გაზ რდა ან სა მუ შაოს აუთ
სორ სინ გზე გატანა; ამა ვე დას კვნის მიხედვით, ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს დროის 
ლი მი ტის გან საზ ღვრა არც იმ და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ტე რე სებ ში შედიოდა, ვი საც 
აქვს უნარი, რომ ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის ზე მოთ კი დევ გა მოი მუ შაოს 
ანაზღაურება.

სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სომ ბუდ სმე ნის თვის კრი ტი კუ ლი მნიშ ვნე ლო ბი სა იყო ზე
გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის საკითხიც. „2020 წლის შრო მის სა მარ

112. General Survey concerning workingtime instruments, “Ensuring decent working time for the future”, 
International Labour Conference, 107th Session, 2018, 152ე164ე პარაგრაფები. 
113. იქვე, 158ე პარაგრაფი. 
114. რუსთავის საქალაქო სასამართლო, საქმე #2112619, 2019 წლის 30 სექტემბრის გადაწყვეტილება. 
115. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი, 2020. 
116. იქვე.
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თლის რეფორმის“ პირ ვე ლა დი ვერსიით, ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო უნ და ანაზ
ღაუ რე ბუ ლი ყო მი ნი მა ლუ რი საა თობ რი ვი ანაზ ღაუ რე ბის 125%ის ოდენობით. ის 
მიუთითებდა, რომ ზე გა ნაკ ვე თუ რის ტა რი ფი შრო მი თი ურ თიერ თო ბის მხა რე თა 
გა და საწ ყვე ტი უნ და ყო ფი ლი ყო და მი სი კა ნო ნით და რე გუ ლი რე ბა დამ საქ მებ
ლის თვის და მა ტე ბით და გაუ მარ თლე ბელ და ნა ხარჯს წარმოშობდა, რაც, თა ვის 
მხრივ, გააძ ვი რებ და ბიზ ნე სის მიერ წარ მოე ბუ ლი პრო დუქ ტი სა და მომ სა ხუ რე
ბის ღირებულებას.117

ანა ლო გიუ რი მიდ გო მა ჰქონ და ახალ გაზ რდა ბიზ ნეს მენ თა ასოციაციას,118 რომ
ლის შეფასებით, ზე გა ნაკ ვე თუ რის ტა რი ფის 125%ით გაზ რდა პირ და პირ პრო პორ
ციუ ლად აი სა ხე ბო და კომ პა ნიის ხარჯზე. სა ქარ თვე ლოს ბიზნესასოციაცია,119 თა
ვის მხრივ, მიუთითებდა, რომ ასე თი ში ნაარ სის დე ბუ ლე ბის კა ნონ მდებ ლო ბით 
გან საზ ღვრა არ იყო ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის შე თან ხმე ბის პრო ცეს ში აღე
ბულ ვალ დე ბუ ლე ბა თა ნა წი ლი და ეს სა კით ხი მხა რე თა შო რის შე თან ხმე ბით უნ და 
მოწესრიგებულიყო.

ღირ სეუ ლი შრო მის პლატ ფორ მამ რე ფორ მის მი ღე ბამ დე რამ დე ნი მე დღით ად
რე გაავ რცე ლა სა ჯა რო განცხადება, რომ ლი თაც პარ ლა მენტს მოუწოდებდა, არ 
დაჰ ყო ლო და ბიზ ნე სის ზე წო ლას და მიე ღო ზე გა ნაკ ვე თუ რი ტა რი ფის 125%ით გაზ
რდის საკითხი.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

ინ ტერ ვიუე ბი სას აღინიშნა, რომ სა ჭი როა კვი რის გან მავ ლო ბა ში ზე გა ნაკ ვე თუ რად 
ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის ზე და ზღვრის დაწესება. „შრომის სამინისტროს“ წარ მო მად
გე ნე ლი სა ჭი როდ მიიჩ ნევს სტან დარ ტის გაუმ ჯო ბე სე ბას ზე გა ნაკ ვე თუ რად ნა მუ შე
ვა რი საა თე ბის რაო დე ნო ბას თან დაკავშირებით, რად გან დღეს დღეო ბით კა ნო ნი 
იძ ლე ვა ინ ტერ პრე ტა ციის სა შუა ლე ბას და ირი ბად აკა ნო ნებს კვი რა ში 66საათიან 
სა მუ შაო დროს, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ჩათვლით. რაც შეე ხე ბა შრო მის ინ სპექ
ციის არ სე ბულ პრაქტიკას, ისი ნი ხელ მძღვა ნე ლო ბენ იმ პრინციპით, რომ და საქ მე
ბუ ლის მუდ მი ვად ზე გა ნაკ ვე თუ რად მუშაობა, კა ნო ნის მიხედვით, არა ლე გი ტი მუ რია 
და ასეთ შემთხვევაში, შრო მის ინ სპექ ცია დამ საქ მე ბელს აძ ლევს რეკომენდაციას, 
აიყ ვა ნოს და მა ტე ბი თი თანამშრომელი.

„გვქონია შემ თხვე ვე ბი ინ სპექ ტი რე ბის დროს, რომ და ფიქ სი რე ბუ ლა ზე გა-
ნაკ ვე თუ რი შრო მა გრძელ ვა დიან ჭრილ ში და გაუ ციათ რე კო მენ და ცია შრო მის 
ინსპექტორებს, რომ და მა ტე ბი თი კად რი აიყვანონ. ზე გა ნაკ ვე თუ რის პრინ ცი პი 
არის ის, რომ დროებით, ან სეზონურად, ან კონ კრე ტუ ლი სა ჭი როე ბის გა მო ხდე-

117. იქვე.
118. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია. 2020.
119. საქართველოს ბიზნესასოციაცია, 2019. ცვლილებები შრომის კანონმდებლობაში გამოუსწორებელ 
უარყოფით გავლენას იქონიებს. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bag.ge/ge/advocacy/ongoing
topics?n=1380&i=3&m=&y= [ბოლო ნახვა: 10.11.21].

https://bag.ge/ge/advocacy/ongoing-topics?n=1380&i=3&m=&y=
https://bag.ge/ge/advocacy/ongoing-topics?n=1380&i=3&m=&y=
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ბა ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბა და არა მუდმივად. მუდ მი ვად მუ შაო ბი სას გამოდის, 
რომ კად რე ბის ნაკ ლე ბო ბაა და უნ და შეავსონ. ამ პრინ ციპს მივ ყვე ბით ჩვენ. 
მგონია, რომ პრაქ ტი კა ში არ გვიშ ლის ხელს ეს ჩანაწერი, თუმ ცა ამის შე საძ-
ლებ ლო ბას იძლევა, რაც არ არის სწორი. მნიშვნელოვანია, რო გორ ჩა მო ვა ყა ლი-
ბებთ პრაქ ტი კას და ვფიქრობ, სწო რად მივდივართ.“120

პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი სა და და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბა დამ ცვე ლი ორგანიზაციების, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მხრი დან საერ თო პრობ ლე მად იკ ვე თე ბა კა ნონ ში ზე გა
ნაკ ვე თუ რი შრო მის თვის ანაზ ღაუ რე ბის ტა რი ფის განუსაზღვრელობა. კვლავ დგას 
რისკი, რომ დამ საქ მე ბელ მა და საქ მე ბულს ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის თვის გა დაუ ხა
დოს ხელ ფა სის მხო ლოდ უმნიშვნელოდ, სიმ ბო ლუ რად გაზ რდი ლი ოდენობა. სა
ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბის წარ მო მად გენ ლის თქმით, 
მიუ ხე და ვად იმისა, რომ სხვა დას ხვა კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბით მათ მიაღ
წიეს ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის მა ღალ ტარიფს, ისი ნი მხარს უჭე რენ 
კა ნო ნით 125%იანი მი ნი მა ლუ რი ტა რი ფის დაწესებას.

ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის კონ ტექ სტში გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მას სა ჭი როებს ისე თი 
სა მუ შაო ადგილები, სა დაც და საქ მე ბუ ლებს სა მუ შაო საა თე ბად ეთ ვლე ბათ ეკი
პი რე ბი სა და სა მუ შაომ დე მის ვლის დრო, რაც ცალ კეულ მა ღა როებ ში და საქ მე ბუ
ლე ბის თვის რამ დე ნი მე საათს ითვლის. Human Rights Watchის წარ მო მად გენ ლის 
თქმით, მნიშვნელოვანია, კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებ დეს ასე თი ტი პის სა მუ შაო ზე და
საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის მექანიზმებს.

ზე გა ნაკ ვე თუ რი ანაზ ღაუ რე ბის ტა რი ფის გან საზ ღვრას თან და კავ ში რე ბით გან
სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბა აქვთ და საქ მე ბუ ლე ბი სა და ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე ბის 
წარმომადგენლებს. მა თი აზრით, ამ სა კით ხზე დამ საქ მე ბე ლი და და საქ მე ბუ ლი 
ინ დი ვი დუა ლუ რად უნ და თანხმდებოდეს, რად გან სა მუ შაოს შეს რუ ლე ბი სას ბევ რი 
ნიუან სია გასათვალისწინებელი, რის გა მოც ყვე ლა ტი პის სა მუ შაო ზე ერ თნაი რი 
მიდ გო მის გავ რცე ლე ბა არ იქ ნე ბა სამართლიანი. მა თი აზრით, ეს გა მოიწ ვევს დამ
საქ მებ ლე ბის მხრი დან საშ ტა ტო ცვლი ლე ბებს და ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბის ნაც
ვლად სხვა დას ხვა კადრს დაა კის რე ბენ იმა ვე მო ცუ ლო ბის სამუშაოს, რაც კონ კრე
ტუ ლი ადა მია ნე ბის თვის ხელ ფა სის შემ ცი რე ბის ტოლ ფა სი შეიძ ლე ბა აღმოჩნდეს.

იმა ვე არ გუ მენტს იშ ვე ლიე ბენ და საქ მე ბულ თა წარ მო მად გენ ლე ბი და მა თი ნა წი ლი 
მიიჩნევს, რომ შე საძ ლოა მხო ლოდ ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბის ტა რი ფის და წე სე ბა 
არ იყოს ეფექ ტია ნი და გამართლებული, თუ კი კვლავ არ იქ ნე ბა დად გე ნი ლი მი ნი
მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა ქვეყანაში. „სოლიდარობის ცენტრის“ წარ მო მად გე
ნე ლი აუ ცი ლებ ლო ბად მიიჩ ნევს საა თობ რივ შეზ ღუდ ვას თან ერ თად მი ნი მა ლუ რი 
ხელ ფა სის ამოქმედებას, რის გა რე შეც ზე გა ნაკ ვე თუ რი საა თე ბის შემ ცი რე ბას თან 
ერ თად არ სე ბობს და საქ მე ბუ ლის ხელ ფა სის შემ ცი რე ბის ან სამ სა ხუ რი დან გა თა
ვი სუფ ლე ბის მა ღა ლი რისკი.

120. ინტერვიუ „შრომის სამინისტროს“ წარმომადგენელთან. 
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ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის ტა რიფ თან და კავ ში რე ბით ასე თი ვე მიდ გო
მა აქვს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფი სის წარმომადგენელს. მი სი შეფასებით, თუ კი 
კა ნონ ში და ფიქ სირ დე ბა კონ კრე ტუ ლი ტარიფი, ეს აპ რიო რი ვერ იქ ნე ბა მა ღა ლი 
ტარიფი, არა მედ იქ ნე ბა ის მინიმუმი, რაც ქარ თუ ლი კონ ტექ სტის გათ ვა ლის წი ნე
ბით შეიძ ლე ბა მოხ ვდეს კანონმდებლობაში. ამან კი შე საძ ლოა გა მოიწ ვიოს ის, 
რომ დამ საქ მებ ლებ მა ფორ მა ლუ რად დააკ მა ყო ფი ლონ კა ნო ნის მოთ ხოვ ნა და არ 
გა დაუ ხა დონ და საქ მე ბულს იმა ზე მეტი, რაც შეიძ ლე ბა უფ რო ადეკ ვა ტუ რი ყო ფი
ლი ყო და საქ მე ბუ ლის შრო მის სპე ცი ფი კის მიხედვით.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წარ მო მად გე ნე ლი აღნიშნავს, რომ ფიქ სი რე ბუ ლი 
ტა რი ფის შე მო ტა ნას აქვს უარ ყო ფი თი მხარე, რად გან ის შეიძ ლე ბა სა მარ თლია
ნად არ ერ გე ბო დეს ყვე ლა ტი პის თა ნამ შრო მელს და უმჯობესია, შეი მუ შაონ ზე გა
ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის ისე თი პრინციპი, რომ ლი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლი იქ ნე ბა და საქ მე ბუ ლის ინ დი ვი დუა ლუ რი სა მუ შაო პირობები.

დას კვნა

არ სე ბუ ლი რე გუ ლა ციე ბის ფარ გლებ ში არ არის დად გე ნი ლი ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ
შაო დროის ლი მი ტი სა მუ შაო დღი სა და კვი რის განმავლობაში. 

წი ნამ დე ბა რე კვლე ვის სა მი ვე მი მარ თუ ლე ბის ფარ გლებ ში მნიშ ვნე ლო ვან პრობ
ლე მად წარ მო ჩინ და ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის საკითხი. კა ნონ მდებ
ლო ბა არ აკონ კრე ტებს კონ კრე ტულ მოცულობას, თუ რამ დე ნი პრო ცენ ტით უნ და 
აა ნაზ ღაუ რონ ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა და იწ ვევს ორაზროვნებას. აღ ნიშ ნუ ლი ბუნ
დო ვა ნე ბა არ შეე სა ბა მე ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ საც და ეწი ნააღ
მდე გე ბა შსოს 30ე კონვენციას.

აღ ნიშ ნულ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით არ სე ბობს სა სა მარ თლო გადაწყვეტილება, 
რო მელ მაც კა ნონ ში არ სე ბუ ლი ბუნ დო ვა ნე ბა გან მარ ტა შსოს No.1 და No. 30 კონ
ვენ ციე ბის სა ფუძ ველ ზე და დაადგინა, რომ ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის 
საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თი არ უნ და იყოს ნორ მი რე ბუ ლის 125%ზე ნაკლები.

კა ნო ნის მოქ მე დი რე დაქ ციის ბუნ დო ვა ნე ბა ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე
ბას თან და კავ ში რე ბით და იმავ დროუ ლად საერ თა შო რი სო ნორ მებ სა და კონ ვენ
ცია ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა ქმნის არაპ როგ ნო ზი რე ბად გა რე მოს 
რო გორც დასაქმებულის, ისე დამსაქმებლისათვის. ერ თი მხრივ, კა ნო ნი არ ად გენს 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე ბის მი ნი მა ლურ განაკვეთს, თუმ ცა და საქ მე
ბუ ლის მხრი დან გა სა ჩივ რე ბის შემ თხვე ვა ში შესაძლებელია, დამ საქ მე ბელს სა სა
მარ თლომ ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის გა დაუხ დე ლი ნა წი ლის ანაზ ღაუ რე ბის ვალ დე
ბუ ლე ბა დააკისროს.
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rekomendaciebi

შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შესაბამისად, დად გინ დეს სა მუ შაო დროის 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის მაქ სი მა ლუ რი დღიუ რი ლიმიტი, 2 საა თის ოდენობით;

შრო მის კო დექ სი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ ღაუ რე
ბას შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის მი ნი მა ლუ რი 125პროცენტიანი 
გაზ რდი ლი ოდენობით. შე სა ბა მის სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბამ დე სა სა მარ
თლო პრაქ ტი კა სა და საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციე ბის მოთ ხოვ ნებ ზე დაყრდნობით, 
შრო მის ინ სპექ ციამ გა მოს ცეს რე კო მენ და ცია ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე
ბის 125%იანი გა ნაკ ვე თის თაობაზე.

4.4 ᲪᲕᲚᲐᲨᲘ ᲛᲣᲨᲐᲝᲑᲐ

სა მარ თლებ რი ვი კვლე ვა

შრო მის კო დექ სის 25ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, „თუ დამ საქ მებ ლის საქ
მია ნო ბა ით ვა ლის წი ნებს წარმოების/სამუშაო პრო ცე სის უწ ყვეტ 24საათიან 
რეჟიმს, მხა რეებს უფ ლე ბა აქვთ, და დონ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ცვლა ში მუ შაო
ბის შე სა ხებ [სამუშაო ცვლებს შო რის არა ნაკ ლებ 12საათიანი ხან გრძლი ვო ბის უწ
ყვე ტი დას ვე ნე ბის დროის] და და საქ მე ბუ ლის თვის ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის ადეკ ვა
ტუ რი დას ვე ნე ბის დროის მი ცე მის პირობით“.

შრო მის კო დექ სის 25ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტში განმარტებულია, რომ „ცვლაში მუ
შაო ბა არის სა მუ შაო დროის ორ გა ნი ზე ბის მეთოდი, რომ ლის მიხედვით, და საქ მე
ბუ ლე ბი ერ თსა და იმა ვე სა მუ შაო ზე თან მიმ დევ რო ბით ცვლიან ერ თმა ნეთს გან
საზ ღვრუ ლი გრაფიკის, მათ შორის, რო ტა ციუ ლი გეგ მის შესაბამისად, ისე, რომ შე
საძ ლე ბე ლი იყოს წარმოების/სამუშაო პრო ცე სის და საქ მე ბუ ლის თვის დად გე ნილ 
სა მუ შაო კვი რის ხან გრძლი ვო ბა ზე მეტ ხანს გაგრძელება.“ შრო მის კო დექ სი არ 
არე გუ ლი რებს დღის გან მავ ლო ბა ში ცვლა ში მუ შაო ბის ხან გრძლი ვო ბის მაქ სი მა
ლურ ლიმიტს. დად გე ნი ლია მხო ლოდ ცვლებს შო რის დას ვე ნე ბის ხან გრძლი ვო ბა 
– შრო მის კო დექ სის 24ე მუხ ლის მე4 პუნ ქტის მიხედვით, სა მუ შაო ცვლებს შო რის 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი უნ და იქ ნეს არა ნაკ ლებ 12საათიანი ხან გრძლი ვო ბის უწ ყვე
ტი დას ვე ნე ბის დრო. შესაბამისად, რამ დე ნა დაც კა ნო ნით არ არის გან საზ ღვრუ
ლი ერ თი ცვლის ხან გრძლი ვო ბის მაქ სი მა ლუ რი ლიმიტი, 24საათიანი ცვლა სა
ქარ თვე ლო ში წარ მოად გენს რუ ტი ნულ პრაქტიკას, რაც ნიშნავს, რომ და საქ მე ბუ ლი 
ცვლა ში ყო ველ სამ დღე ში ერ თხელ უწ ყვე ტად 24 საათს მუშაობს.

ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„ზოგიერთ შემთხვევაში, ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს ცვლის 
ხან გრძლი ვო ბის ლიმიტს. მაგალითად, ბრა ზი ლია ში ფე დე რა ლუ რი კონ სტი
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ტუ ცია ით ვა ლის წი ნებს დღის გან მავ ლო ბა ში სა მუ შაო დროის 6საათიან ლი
მიტს რო ტა ციუ ლი ცვლის თვის (განმარტებულია, რო გორც სხვა დას ხვა ვა რია
ციის ცვლის დღიუ რი ხანგრძლივობა, მათ შორის, ნაწილობრივ, ან დღი სით 
და ღა მით მუშაობა, რო მელ მაც შეიძ ლე ბა გა მოიწ ვიოს და საქ მე ბუ ლის ცირ კა
დუ ლი რიტ მის დარღვევა). სხვ ქვეყნებში, როგორიცაა, მაგალითად, მოლ დო
ვის რესპუბლიკა, ერ თი ცვლის ხან გრძლი ვო ბა არ შეიძ ლე ბა აღე მა ტე ბო დეს 
12 საათს. 12საათიანი ლი მი ტია დად გე ნი ლი აზერ ბაი ჯან სა და ბელარუსში. 
თურქმენეთში, კანონმდებლობით, ცვლა ში მუ შაო ბი სას და საქ მე ბულ თა თი
თოეუ ლი ჯგუ ფი სათ ვის სა მუ შაოს შე სას რუ ლებ ლად გან საზ ღვრუ ლია ერთ 
ცვლა ში სა მუ შაო დროის კონ კრე ტუ ლი ხანგრძლივობა, რო მე ლიც არ უნ და 
აღე მა ტე ბო დეს 12 საათს. ზო გიერთ ქვე ყა ნა ში [მაგ. შვეიცარიაში], ცვლა თა 
სის ტე მის შე სა ბა მი სად მოქ მე დებს ცვლის ხან გრძლი ვო ბის სხვა დას ხვა ლი
მი ტი – ცვლა ში სა მუ შაო დროის უფ რო დი დი ხან გრძლი ვო ბა ნაკ ლე ბი ჯე რა
დო ბის ცვლის თვის და ცვლა ში სა მუ შაო დროის ნაკ ლე ბი ხან გრძლი ვო ბა მე
ტი ჯე რა დო ბის ცვლისთვის.“121

შრო მის კო დექ სი არ ით ვა ლის წი ნებს რა ერთ ცვლა ში სა მუ შაო დროის ხან გრძლი
ვო ბის ლიმიტს, სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა არ შეე სა ბა მე ბა ამ ნა
წილ ში საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს და საუ კე თე სო პრაქტიკას. შესაბამისად, 
რეკომენდებულია, შრო მის კო დექ სში ცვლი ლე ბის შე ტა ნით დად გინ დეს დღის 
გან მავ ლო ბა ში ერ თი ცვლის მაქ სი მა ლუ რი ხანგრძლივობა.

ცვლა ში მუ შაო ბის კონ ტექ სტში სა გუ ლის ხმოა სამთომომპოვებელი სფე როს ერთ 
სა წარ მო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა მუ შაო დროის სპე ცია ლუ რი რეგულირება. შრო მის 
კო დექ სის 25ე მუხ ლის მე5 პუნ ქტის თანახმად, „სამთომომპოვებელ სფე რო
ში სა მუ შაო დროის რე გუ ლი რე ბის წესს გან საზ ღვრავს მი ნის ტრი სო ცია ლურ პარ
ტნიო რებ თან კონ სულ ტა ციის შემდეგ.“ ამ მო მენ ტი სათ ვის არ არის მი ღე ბუ ლი შე
სა ბა მი სი ბრძანება, თუმ ცა ამ სა კით ხის სპე ცია ლუ რი რე გუ ლი რე ბა გუ ლის ხმობს 
და საქ მე ბუ ლის გან საზ ღვრულ პე რიოდ ში სა მუ შაო ადგილზე/სივრცეში მუდ მი ვად 
ყოფ ნას ისე, რომ ვერ ხერ ხდე ბა კვი რის სა მუ შაო დრო სა და ცვლია ნო ბის გან რიგ
თან და კავ ში რე ბუ ლი მთე ლი რი გი ნორ მე ბის დაც ვა (მაგ. ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო 
კვი რის ლიმიტი, სა მუ შაო დღეებს/ცვლებს შო რის მი ნი მა ლუ რი დას ვე ნე ბის დრო, 
შეს ვე ნე ბის დრო, შვი დი დღის გან მავ ლო ბა ში არა ნაკ ლებ 24საათიანი დას ვე ნე ბის 
უფლება, ზე დი ზედ ორ ცვლა ში მუ შაო ბის აკრძალვა).

კონ კრე ტულ სექ ტორ ში სა მუ შაო დროის ორ გა ნი ზე ბის სპე ცი ფი კი დან გამომდინარე, 
მო ცე მუ ლი სა მუ შაო დროის სპე ცია ლუ რი მოწ ყო ბა შესაძლოა, შე დიო დეს უშუა ლოდ 
და საქ მე ბუ ლის ინტერესში, თუმ ცა შრო მის კო დექ სის 25ე მუხ ლის მე5 პუნ ქტი სა 
და შე სა ბა მი სი შე საძ ლო ბრძა ნე ბის იდეა გან სა კუთ რე ბუ ლად შეუწყნარებელია, 
ვი ნაი დან მი სი მიზანია, ობიექ ტუ რი და სა ბუ თე ბის გარეშე, კონ კრე ტულ სექ ტორ

121. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
2018, 672ე პარაგრაფი. 
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ში ერ თი სა წარ მოს სა ჭი როე ბა ზე მორ გე ბუ ლი რე გუ ლი რე ბის მიღება, ნაც ვლად 
იმისა, რომ ეს სა წარ მო მოექ ცეს სხვა სა წარ მოე ბის მი მართ მოქ მე დი წე სე ბი სა და 
რე გუ ლი რე ბის სფეროში. შესაბამისად, შრო მის კო დექ სის 25ე მუხ ლის მე5 პუნ ქტი 
უნ და გაუქ მდეს და არ უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი „შრომის მინისტრის“ ბრძანება.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

Human Rights Watch 2019 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბულ ან გა რიშ ში ყუ რად ღე ბას ამახ ვი
ლებ და მო პო ვე ბით ინ დუს ტრია ში და საქ მე ბუ ლე ბის ცვლებ ში მუ შაო ბის საკითხზე. 
ან გა რი შის მიხედვით, და საქ მე ბუ ლე ბი მუ შაო ბენ 12საათიან ცვლებში, მათ შორის, 
ღა მის ცვლებში, ზე დი ზედ 15 დღის განმავლობაში. ამასთან, Human Rights Watch 
მიუთითებს, რომ ცვლებ ში მო მუ შა ვე და საქ მე ბუ ლე ბი შრო მო ბენ დას ვე ნე ბის 
დღეე ბი სა და შეს ვე ნე ბის გარეშე. ორ გა ნი ზა ციის შეფასებით, ისეთ სა შიშ პი რო ბე
ბიან სა მუ შაო ად გილ ზე მუშაობისას, რო გო რი ცაა მო პო ვე ბი თი სფერო, ხან გრძლი
ვი ცვლე ბი მძი მედ აი სა ხე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის დაცვაზეც.122

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში პრობ ლე მურ სა კით ხად გა
მოიკ ვე თა ცვლა ში მო მუ შა ვე თათ ვის კვი რა ში სა მუ შაო საა თე ბის მაქ სი მა ლუ რი 
ლი მი ტის განუსაზღვრელობა. ცვლა ში და საქ მე ბუ ლებს შესაძლოა, არ ესმოდეთ, 
მაქ სი მუმ რამ დე ნი სა მუ შაო საა თი არის მათ თვის განსაზღვრული, რო გორც ნორ
მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო კვი რის გან მავ ლო ბა ში და შესაბამისად, უჭირდეთ, 
განსაზღვრონ, ირ ღვე ვა თუ არა მა თი უფლებები.

ცვლა ში მუ შაო ბის სა კით ხი გა მოწ ვე ვად რჩე ბა მა ღა როებ ში დასაქმებულთათვის, 
რაც სპე ცი ფი კუ რი შემთხვევაა. მაგალითად, მან გა ნუ მის ზო გიერთ მა ღა რო ში და
საქ მე ბუ ლებს ზე დი ზედ 15 დღის გან მავ ლო ბა ში უწევთ 12საათიან ცვლა ში მუშაობა, 
მათ შო რის ღამით. ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის ჯა მუ რად გა მოთ ვლის შემ თხვე ვა ში 
შესაძლოა, დამ საქ მე ბე ლი იცავს კა ნო ნის მოთხოვნას, თუმცა, Human Rights Watch
ის წარ მო მად გენ ლის თქმით, ასე თი სა მუ შაო პრაქ ტი კა იწ ვევს და საქ მე ბუ ლე ბის 
გა დაღ ლას და ზრდის უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბი სა და და შა ვე ბის რისკს. შესაბამისად, 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ასე თი ტი პის სა მუ შაოე ბის თვის ცვლა ში მუ შაო ბის კა ნო ნის მიე რი 
მოთ ხოვ ნე ბის გადახედვა. 

დას კვნა

კვლე ვის ფარ გლებ ში პრობ ლე მუ რად იკ ვე თე ბა კა ნონ მდებ ლო ბა ში 24საათიან 
ცვლა ში მუ შაო ბის რე ჟი მის დაშვება, ისევე, რო გორც 15დღიანი ეგ რეთ წო დე ბუ
ლი „ვახტური რეჟიმით“ მუ შაო ბა (როგორც, მაგალითად, ჭია თუ რის მაღაროებშია), 
რომ ლის ფარგლებში, ერ თი მხრივ, და ცუ ლია თვის გან მავ ლო ბა ში სა მუ შაო საა თე

122. Human Rights Watch, 2019. 
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ბის სა შუა ლო რაოდენობა, თუმ ცა ფუნ და მენ ტუ რად ეწი ნააღ მდე გე ბა შრო მის საერ
თა შო რი სო სტანდარტებს.

rekomendaciebi

შრო მის კო დექ სი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს დღის გან მავ ლო ბა ში ერ თი ცვლის ხან
გრძლი ვო ბის ლი მიტს და უნ და გა ნი საზ ღვროს მაქ სი მუმ 12საათიან ცვლა ში მუ
შაო ბის რეჟიმი. გაუქ მდეს სპე ცია ლუ რი სა მუ შაო დროის რე ჟი მი სამ თო მომ პო ვე
ბე ლი მრეწ ვე ლო ბი სათ ვის და მათ ზეც გავ რცელ დეს ცვლა ში მუ შაო ბის საერ თო 
სტანდარტი.

4.5 ᲦᲐᲛᲘᲡ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის განმარტებით,

„ზოგადად რომ აღინიშნოს, ღა მის სა მუ შაო სრულ დე ბა მაშინ, რო ცა ადამიანს, 
რო გორც წესი, უნ და ეძინოს“.123 „ღამის სა მუ შაო მოითხოვს, და საქ მე ბულ
მა იმოქ მე დოს თა ვი სი ბიო ლო გიუ რი საა თის საწინააღმდეგოდ, რად გან 
მოთხოვნაა, რომ და საქ მე ბუ ლი იყოს ფხიზლად, ყუ რად ღე ბით და პრო დუქ
ტიუ ლი იმ დროის მონაკვეთში, რო ცა ადა მია ნის ბიო ლო გიუ რი სის ტე მა გან
სა კუთ რე ბით მი მარ თუ ლია ძილისკენ“.124 „ღამეს შეუძ ლია იქო ნიოს გავ ლე ნა 
და საქ მე ბუ ლის ჯანმრთელობაზე, უსაფ რთხოე ბა ზე და სა მუ შაო სა და პი რად 
ცხოვ რე ბას შო რის ბალანსზე, რა მე თუ იგი შეუ თავ სე ბე ლია სოციალურ, საო
ჯა ხო და სა ზო გა დოებ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბის ბიო ლო გიურ რიტ მსა და ნორ მა ლურ 
გრაფიკთან125“.126

საერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია და მოით ხო ვე ბა 
ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ თათ ვის გან სხვა ვე ბუ ლი დაც ვი თი მექანიზმები127 და 
სპეციალური, შემ ცი რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო წარ მოად გენს ერთერთ ასეთ მექანიზმს. 
ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი „მიიჩნევს, რომ ნორ მი რე ბუ ლი და ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაო 
დროის ნა თე ლი და აღ სრუ ლე ბა დი ლი მი ტის და წე სე ბა სა სარ გებ ლოა ღა მის სა მუ

123. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
2018, 381ე პარაგრაფი. 
124. იქვე, 394ე პარაგრაფი. 
125. იქვე, 390ე პარაგრაფი. 
126. ღამის სამუშაოს სპეციფიკასთან დაკავშირებით, ღამის მუშაობის შესახებ ტენდენციების 
მიმოხილვა, ღამის სამუშაოზე დასაქმებული პირების დაცვითი მექანიზმების შესახებ იხ. IV თავი, 
General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 2018. 
127. იხ. შსოს 1990 წლის ღამის სამუშაოს შესახებ (No. 171) კონვენცია და 1990 წლის ღამის სამუშაოს 
შესახებ (No. 178) რეკომენდაცია.
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შაო ზე დასაქმებულისთვის, რომ მას ჰქონ დეს ღა მის სა მუ შაოს შემ დეგ ძა ლე ბის 
აღდგენის, ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის დაც ვის და დას ვე ნე ბა სა და სა
მუ შაოს შო რის ბა ლან სის შე ნარ ჩუ ნე ბის შესაძლებლობა.“128

შრო მის კო დექ სის 28ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტის თანახმად, „ღამის სა მუ შაო ზე და
საქ მე ბუ ლი პი რი არის ნე ბის მიე რი პირი, რო მე ლიც ყო ველ დღიუ რი ნორ მი რე
ბუ ლი სა მუ შაო დროის ფარ გლებ ში ღა მის დროის გან მავ ლო ბა ში [22 საა თი დან 6 
საათამდე], ჩვეულებრივ, მუ შაობს არა ნაკ ლებ 3 საათს, და ნე ბის მიე რი პირი, რო
მე ლიც წლიუ რი სა მუ შაო დროის გან საზ ღვრულ პრო პორ ციულ ნა წილს მუ შაობს ღა
მის დროის განმავლობაში.“ 28ე მუხ ლის მე4 პუნ ქტი განსაზღვრავს, რომ „მძიმე, 
მავ ნე ან სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო პი რო ბებ ში ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი 
პი რის თვის 24 საა თის გან მავ ლო ბა ში მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო დრო 8 საათს არ უნ
და აღემატებოდეს. ეს წე სი არ ვრცელ დე ბა ცვლა ში მუ შაო ბის შემთხვევაზე.“ პირ
ველ რიგ ში დათქმა, რომ 8საათიანი ლი მი ტი არ ვრცელ დე ბა ცვლა ში მუშაობაზე, 
ეწი ნააღ მდე გე ბა საერ თა შო რი სო შრო მის სტან დარ ტებს (იხ. ზე მოთ ცვლის ხან
გრძლი ვო ბის ლი მი ტის შესახებ). ამის გარდა, შრო მის კო დექ სი არ არე გუ ლი რებს 
ნორ მი რე ბულ სა მუ შაო დროს ყვე ლა დასაქმებულისათვის. 28ე მუხ ლის მე4 პუნ
ქტში მო ცე მუ ლი ლი მი ტი ვრცელ დე ბა მხო ლოდ მძიმე, მავ ნე ან სა შიშ პი რო ბე
ბიან ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირზე. შესაბამისად, აღ ნიშ ნუ ლი დე ბუ ლე ბა 
არ შეე სა ბა მე ბა „2003/88/EC დირექტივის“ მე8(a) მუხლს, რომ ლის თანახმადაც, 
„წევრი სა ხელ მწი ფოე ბი ვალ დე ბულ ნი არიან, მიი ღონ აუ ცი ლე ბე ლი ზო მე ბი იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ: (ა) ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი პი რის ნორ მა ლუ
რი სა მუ შაო დროის სა შუა ლო ხან გრძლი ვო ბა არ აღე მა ტე ბა რვა საათს ყო ველ 
24საათიან პერიოდში.“ დი რექ ტი ვა არ ით ვა ლის წი ნებს სა მუ შაოს ხა სია თი დან გა
მომ დი ნა რე რაი მე გა მო ნაკ ლისს და ამდენად, ეს წე სი ეხე ბა ყვე ლა პირს, რო მე
ლიც მუ შაობს ღამით, საქ მია ნო ბის ტი პის მიუხედავად. ღა მის სა მუ შაოს შე სა ხებ 
შსოს 1990 წლის რე კო მენ და ციის (No. 178) მე4(1) პა რაგ რა ფის თანახმად, ნორ მი
რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი პირისათვის, ნორ მა ლურ 
გარემოებაში, არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 8 საათს ნე ბის მიერ 24–საათიან პერიოდში, 
რომ ლის ფარ გლებ ში სრულ დე ბა ღა მის სამუშაო. შესაბამისად, რე კო მენ დე ბუ ლია 
შრო მის კო დექ სში შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბის შეტანა.

და მა ტე ბით უნ და გა მახ ვილ დეს ყუ რად ღე ბა ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ თათ ვის 
გა სათ ვა ლის წი ნე ბელ გა რან ტიებ სა და დაც ვის მე ქა ნიზ მე ბის შესახებ. „2003/88/
EC დირექტივის“ მიხედვით, წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბი უფ ლე ბა მო სილ ნი არიან, გარ
კვეუ ლი კა ტე გო რიის ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ თა სა მუ შაო დაუქ ვემ დე ბა რონ 
გარ კვეულ გარანტიებს, რომ ლე ბიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ
ლო ბით და/ან პრაქტიკით, იმ შემთხვევაში, რო დე საც მა თი სა მუ შაო მოი ცავს უსაფ
რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის რისკებს, რომ ლე ბიც უკავ შირ დე ბა ღა მის სამუშაოს. 
ღა მის სა მუ შაოს შე სა ხებ შსოს 1990 წლის კონ ვენ ცია (No. 171) და ღა მის სა მუ შაოს 

128. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
2018, 533ე პარაგრაფი. 
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შე სა ხებ 1990 წლის რე კო მენ და ცია (No. 178) და მა ტე ბით ით ვა ლის წი ნებს ღა მის სა
მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ თა დაც ვის მექანიზმებს, რო გო რი ცაა მათ ჯან მრთე ლო
ბა სა და უსაფ რთხოე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი (დასაქმებულთა ჯან მრთე
ლო ბის შე მოწ მე ბა და კონსულტაცია; ღა მის სა მუ შაოს თვის შეუ სა ბა მო პი რის გა
დაყ ვა ნა და ბენეფიტები; პირ ვე ლა დი დახ მა რე ბის სა შუა ლე ბე ბის უზრუნველყოფა; 
უსაფ რთხო და ჯან სა ღი სა მუ შაო გა რე მოს უზ რუნ ველ ყო ფა ღა მის სა მუ შაო ზე 
დასაქმებულთათვის), ორ სუ ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი დაცვა, სო ცია ლუ რი უზ
რუნ ველ ყო ფა (ტრანსპორტირება, და სას ვე ნე ბე ლი და საცხოვრებელი, სა თა ნა დო 
საკ ვებ ზე ხელმისაწვდომობა, სხვა სო ცია ლუ რი სერვისები), კონსულტაცია.129

ცალ კე უნ და აღი ნიშ ნოს ის ფაქტი, რომ No. 171ე კონ ვენ ცია აღია რებს ღა მის სა
მუ შაო ზე და საქ მე ბულ თათ ვის ღა მის სა მუ შაოს შე სა ფე რის სა კომ პენ სა ციო 
მექანიზმებს. No. 171ე კონ ვენ ციის მე8 მუხ ლის თანახმად, „ღამის სა მუ შაო ზე და
საქ მე ბუ ლი პი რის თვის გან საზ ღვრუ ლი კომპენსაცია, რო მე ლიც გა მო ხა ტუ ლია სა
მუ შაო დროის, ანაზ ღაუ რე ბის ან მსგავ სი ბე ნე ფი ტის ფორმით, უნ და აღია რებ დეს 
ღა მის სა მუ შაოს ხასიათს“. რო გორც ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი აღნიშნავს, „მუხლი 
საკ მა რი სად ფართოა, რომ მოი ცავ დეს სხვა დას ხვა ტი პის კომპენსაციას, არამ ხო
ლოდ ფინანსურს, ასევე, სი ტუა ციის გათვალისწინებით, ალ ტერ ნა ტი ვის სა ხით 
იგი შეიძ ლე ბა გუ ლის ხმობ დეს სა მუ შაო დროის შემ ცი რე ბას და და მა ტე ბი თი ბე ნე
ფი ტე ბის დაწესებას“.130 ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი აზუსტებს, რომ

„მერვე მუხ ლში მო ცე მუ ლი ზო გა დი პრინ ცი პი მხარ და ჭე რი ლია No. 178ე რე
კო მენ და ციის მე8 და მე9 პარაგრაფით. 8(1) მიუთითებს, რომ ღა მის სა მუ
შაო ზე და საქ მე ბულ პირს კომ პენ სა ცია უნ და გა დაუ ხა დონ იმ ანაზ ღაუ რე ბა ზე 
დამატებით, რო მელ საც პი რი იღებს იმა ვე მოთ ხოვ ნე ბის ფარ გლებ ში იმა ვე 
სა მუ შაოს დღის გან მავ ლო ბა ში შესრულებისათვის“.131 

ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი

„მიუთითებს, რომ უმე ტე სო ბა ქვეყ ნე ბის (მათ შო რის იმ ქვეყნების, რომ ლებ
მაც მოახ დი ნეს კონ ვენ ციის რატიფიცირება) კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის
წი ნებს დებულებას, რო მე ლიც ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ თათ ვის 
გან საზ ღვრუ ლი ტი პის კომ პენ სა ციის მეშ ვეო ბით აღია რებს ღა მის სა მუ შაოს 
სპე ცია ლურ ბუნებას. აღ ნიშ ნუ ლი ქვეყ ნე ბის მცი რე ნა წილ ში დე ბუ ლე ბა მოი
ცავს რო გორც ფი ნან სურ კომპენსაციას, ასე ვე ღა მის სა მუ შაოს თვის სა მუ შაო 
დროის შემცირებას“.132 „ბევრ ქვე ყა ნა ში ღა მის სა მუ შაოს თვის გა და სახ დე ლი 
ტა რი ფი უფ რო მაღალია, ვიდ რე დღის გან მავ ლო ბა ში იმა ვე სა მუ შაოს შეს რუ
ლე ბის თვის გან საზ ღვრუ ლი ანაზღაურება“.133

129. დამატებით იხ. IV თავი, იქვე. 
130. იქვე, 485ე პარაგრაფი. 
131. იქვე, 486ე პარაგრაფი. 
132. იქვე, 488ე პარაგრაფი. 
133. იქვე, 489ე პარაგრაფი. 
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უფა სო სა მე დი ცი ნო შემოწმების134, სხვა სა მუ შაო ზე გა დაყ ვა ნის შე საძ ლო უფლებისა135 
და ღა მის სა მუ შაო ზე არასრულწლოვანის, ორსული, ახალ ნამ შო ბია რე ბი და მე ძუ
ძუ რი ქალის136 და საქ მე ბის აკ რძალ ვის გარდა, შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა ღა მის სა
მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი პი რი სათ ვის არ ით ვა ლის წი ნებს სხვა რაი მე გა რან ტიას ან 
სპე ცია ლურ დაც ვის მექანიზმს. შესაბამისად, შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და გან
საზ ღვრავ დეს კონ კრე ტუ ლად ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ თათ ვის დაც ვი სა 
და გა რან ტიე ბის უზ რუნ ველ მყოფ მექანიზმებს.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში არ გა მოკ ვე თი ლა კონ კრე ტუ ლად ღა მის 
სა მუ შაოს თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი საკითხები. 

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის მხრი დან აღინიშნა, რომ გა საგ რძე ლე ბე ლია მუ შაო ბა 
ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ თათ ვის გან კუთ ვნი ლი და მა ტე ბი თი სარ გებ ლის 
შესახებ. მა თი შე ხე დუ ლე ბით შესაძლოა, ეს სა კით ხი მო წეს რიგ დეს არა შრო მის 
კოდექსით, არა მედ ცალ კე კა ნო ნით ან კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტით და განისაზღვროს, 
თუ რა ბე ნე ფი ტე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა წარ მოე შო ბა დამ საქ მე ბელს და საქ მე ბულ
თან მიმართებით, ღა მის სა მუ შაოს შემთხვევაში, მაგალითად, ტრან სპორ ტით 
უზრუნველყოფა, ფუ ლა დი ანაზღაურება, ღა მის გა სა თე ვი ად გი ლით უზ რუნ ველ ყო
ფა და სხვ.

დას კვნე ბი

კვლე ვის ფარ გლებ ში პრობ ლე მუ რად წარ მო ჩინ და ღა მის მუ შაო ბის არ სე ბუ ლი 
რეგულაციები. კერძოდ, ღა მის სა მუ შაო ზე 8საათიანი ლი მი ტი ვრცელ დე ბა მხო
ლოდ მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე და ნე ბის მიერ სხვა ტი პის 
სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი პი რე ბი სათ ვის კა ნონ მდებ ლო ბა არ ად გენს არა ნაი
რი და მა ტე ბი თი ბე ნე ფი ტე ბის სის ტე მას და ისი ნი მსგავს სა მუ შაო ზე დღის საა
თებ ში და საქ მე ბულ პი რებ თან ანა ლო გიურ პი რო ბებ ში იმყოფებიან. აღ ნიშ ნუ ლი 

134. შრომის კოდექსის 28ე მუხლის მე5 პუნქტის თანახმად, „ღამის სამუშაოზე დასაქმებული პირის 
მო თხოვნის შემთხვევაში დამსაქმებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს მისთვის 
წინასწარი (დასაქმებამდე) და შემდგომი პერიოდული სამედიცინო შემოწმება, სამედიცინო კონფი
დენ ციალურობის პრინციპის დაცვით. ამ სამედიცინო შემოწმების პერიოდულობასა და ფარგლებს გან
საზღვრავს მინისტრი სოციალურ პარტნიორებთან კონსულტაციის შემდეგ“. 
135. შრომის კოდექსის 28ე მუხლის მე6 პუნქტის მიხედვით, „ღამის სამუშაოზე დასაქმებული პირი, 
რომელსაც, სამედიცინო დასკვნის თანახმად, ღამის სამუშაოს შესრულების გამო ჯანმრთელობის 
მდგომარეობასთან დაკავშირებული პრობლემა აქვს, დამსაქმებელმა შესაძლებლობის არსებობის 
შემთხვევაში მისთვის შესაფერის დღის სამუშაოზე უნდა გადაიყვანოს.“
136. შრომის კოდექსის 28ე მუხლის მე3 პუნქტის მუხლის თანახმად, „აკრძალულია ღამის სამუშაოზე 
არასრულწლოვნის, ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმება. აკრძალულია 
ღამის სამუშაოზე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ან იმ პირის დასაქმება, რომელსაც 
ჰყავს 3 წლამდე ბავშვი, მისი თანხმობის გარეშე.“ 
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მიდ გო მა ეწი ნააღ მდე გე ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს და სა ჭი როებს 
მოდიფიცირებას. 

rekomendaciebi

შრო მის კო დექ სში უნ და გა ტარ დეს ცვლილება, რომ ღა მის სა მუ შაო დროის 
8საათიანი ლი მი ტი და წეს დეს ყვე ლა დასაქმებულისათვის;

ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ თათ ვის კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და ით ვა ლის წი
ნებ დეს გა რან ტიებს და დაც ვის მე ქა ნიზ მებს (მაგ. ფი ნან სუ რი კომ პენ სა ცია ღა
მის სა მუ შაოს თვის ან გაზ რდი ლი ტა რი ფი ღა მით მუშაობისთვის, ტრან სპორ ტით 
ან სხვა ტი პის ლო გის ტი კუ რი მხარდაჭერა, გან სხვა ვე ბუ ლი სა მუ შაო გრა ფი კით 
უზრუნველყოფა).

4.6 ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲓᲠᲝᲘᲡ ᲐᲦᲠᲘᲪᲮᲕᲐ

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში და წეს და დამ საქ მებ ლის 
ვალდებულება, აღ რიც ხოს სა მუ შაო დრო. შრო მის კო დექ სის 24ე მუხ ლის მე11 პუნ
ქტის მიხედვით, „დამსაქმებელი ვალ დე ბუ ლია სა მუ შაო დღეს წე რი ლო ბით ან/და 
ელექ ტრო ნუ ლად აღ რიც ხოს და საქ მე ბულ თა მიერ ნა მუ შე ვა რი დრო და სა მუ შაო 
დროის (ნამუშევარი საათების) აღ რიც ხვის ყო ველ თვიუ რი დო კუ მენ ტი გააც ნოს 
დასაქმებულს, გარ და იმ შემთხვევისა, როდესაც, სა მუ შაოს ორ გა ნი ზე ბის სპე ცი ფი
კი დან გამომდინარე, ეს შეუძლებელია.“ სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის ფორ მას გან
საზ ღვრავს „შრომის მინისტრის“ 2021 წლის 12 თე ბერ ვლის #0115/ნ ბრძანება, სა მუ
შაო დღის აღ რიც ხვის ფორ მი სა და მი სი წარ მოე ბის წე სის დამ ტკი ცე ბის თაობაზე.

ზოგადად, სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის მე ქა ნიზ მი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია მრა ვა
ლი ქვეყნის, მათ შო რის ევ რო პუ ლი კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბის კანონ
მდებლობით.137 სა მუ შაო დროის შე სა ხებ შსოს No. 1ლი და No. 30ე კონ ვენ ცია ით
ვა ლის წი ნებს „დამატებითი ნამუშევარი“ (სხვა სიტ ყვე ბით ზეგანაკვეთური) დროის 
აღრიცხვას. რო გორც ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი მიიჩნევს, მართალია, ეს კონ ვენ ციე ბი 
მოით ხოვს მხო ლოდ და მა ტე ბი თი საა თე ბის აღრიცხვას, აღ ნიშ ნუ ლი ასე ვე აუ ცი
ლებ ლად მოი ცავს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო საა თე ბის აღრიცხვას. No. 1ლი კონ ვენ
ციის მე8(1)(გ) მუხ ლის და No. 30ე კონ ვენ ციის 11(2) მუხ ლის მიხედვით, სა მუ შაო 
დროის (მათ შორის, ზეგანაკვეთურის) აღ რიც ხვის მი ზა ნია სა მუ შაო დროს თან და
კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბის „ეფექტიანი აღსრულებისა“ და ანაზ ღაუ რე ბას თან და

137. იხ. General Survey concerning workingtime instruments, „Ensuring decent working time for the future“, 
2018, 813ე პარაგრაფი.
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კავ ში რე ბულ დე ბუ ლე ბებ თან შე სა ბა მი სო ბის უზრუნველყოფა.138 ექ სპერ ტთა კო მი
ტე ტი და მა ტე ბით აღნიშნავს, რომ

„რამდენადაც სა მუ შაო დროს თან და კავ ში რე ბუ ლი [ეს კონვენციები] ით ვა
ლის წი ნებს მოქ ნი ლო ბას სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის თვალსაზრისით, კო
მი ტეტს მიაჩნია, რომ სა მუ შაო დროის ეფექ ტია ნად აღ რიც ხვა წარ მოად გენს 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის და სა მუ შაო დროის შე სა ხებ ნორ მებ
თან შე სა ბა მი სო ბის გა კონ ტრო ლე ბის ერთერთ ყვე ლა ზე მე ტად მნიშ ვნე
ლო ვან საშუალებას; ეს მე ქა ნიზ მი დი დად ეხ მა რე ბა შრო მის ინ სპექ ციას სა
მუ შაო დროის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბის აღსრულებაში. კო მი ტეტს მიაჩნია, რომ 
შრო მის ინ სპექ ციას და და საქ მე ბუ ლებს უნ და ჰქონ დეთ სა მუ შაო დროის 
აღ რიც ხვას თან წვდომა, რომ მათ მარ ტი ვად გა დაა მოწ მონ თუ რამ დე ნად 
სრულ დე ბა შე სა ბა მი სი დებულებები.139

ახა ლი ტექ ნო ლო გიე ბის გა მო ყე ნე ბით სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვას თან და კავ ში რე
ბით ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტი აღნიშნავს, რომ

„რომ თუნ დაც იქ სა დაც ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს სა მუ
შაო დროის, დას ვე ნე ბის პე რიო დის და ღა მის სა მუ შაოს ყოვ ლის მომ ცველ 
წესს, ამ წე სებს თან უნ და ახ ლდეს მა თი აღ რიც ხვის სარ წმუ ნო მექანიზმები, 
რო მე ლიც დამსაქმებლებს, დასაქმებულებს, მათ წარ მო მად გენ ლებს და 
შრო მის ინ სპექ ტო რებს მის ცემს შე მოწ მე ბის შესაძლებლობას. კო მი ტე ტის 
შეხედულებით, დამ საქ მებ ლებ მა უნ და ისარ გებ ლონ არ სე ბუ ლი თა ნა მედ რო
ვე ტექ ნო ლო გიე ბის შესაძლებლობით, რომ სა მუ შაო დროის და დას ვე ნე ბის 
დროის აღ რიც ხვა მოხ დეს მაგ. [ელექტრონული] პროგ რა მუ ლი უზ რუნ ველ ყო
ფის გამოყენებით, რაც პო ტენ ციუ რად იძ ლე ვა უფ რო ზუს ტი და სანდო, მარ ტი
ვი და ნაკ ლებ ხარ ჯია ნი სა მუ შაო დროის მო ნი ტო რინ გის შესაძლებლობას“.140

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში არ გა მოკ ვე თი ლა სა მუ შაო დროის აღ
რიც ხვას თან და კავ ში რე ბუ ლი საკითხები.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა მო საზ რე ბე ბის კვლე ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ სა მუ
შაოს აღ რიც ხვის დად გე ნილ ფორ მას მწვა ვე კრი ტი კა მოჰ ყვა ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე
ბის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის 
მხრიდანაც. წუ ხილს გა მოთ ქვა მენ იმას თან დაკავშირებით, რომ სა მუ შაოს აღ წე რის 
სტან დარ ტი არის მოუქნელი, არ არის მორ გე ბუ ლი სხვა დას ხვა ტი პის ბიზ ნეს პრო
ცესს და ბევ რი ორ გა ნი ზა ციის თვის იქ ცა რთულ ბიუ როკ რა ტიულ თავსატეხად.

138. იქვე, 811812ე პარაგრაფი.
139. იქვე, 816ე პარაგრაფი. 
140. იქვე, 820ე პარაგრაფი. 
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„HR“ პრო ფე სიო ნალ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გენ ლის თქმით, „შრომის სამი
ნისტრომ“ არ მიი ღო მა თი შე თა ვა ზე ბა სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის ფორ მის შე მუ
შა ვე ბა ში დახ მა რე ბის შესახებ, რაც, მა თი ვე შეფასებით, მნიშ ვნე ლოვ ნად დაეხ მა
რე ბო და პროცესს, ვი ნაი დან სწო რედ „HR“ პრო ფე სიო ნა ლე ბის საქ მია ნო ბას თან 
არის და კავ ში რე ბუ ლი თა ნამ შრო მელ თა სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის პროცესი. 
ისი ნი იც ნო ბენ ორ გა ნი ზა ციებ ში გავ რცე ლე ბულ აღ რიც ხვის სხვა დას ხვა პრაქ
ტი კას და ჰქონ დათ შესაძლებლობა, თა ვიან თი გა მოც დი ლე ბა გაე ზია რე ბი ნათ 
სახელმწიფოსთვის, შე დე გად კი აღ რიც ხვის ფორ მა ყო ფი ლი ყო მე ტად თავ სე ბა დი 
ბიზნესპროცესებთან. გარ და ამისა, მა თი შეფასებით, არას წო რად იყო წარ მოე ბუ
ლი კო მუ ნი კა ცია „შრომის სამინისტროსა“ და შრო მის ინ სპექ ციის მხრი დან სა მუ
შაო დროის აღ რიც ხვის ფორ მის დამტკიცებამდე. არ იყო საკ მა რი სი მხო ლოდ სამ
მხრი ვი კო მი სიის წევ რე ბის ინ ფორ მი რე ბა და მათ გან რე კო მენ და ციე ბის მიღება, 
არა მედ სა ჭი რო იყო დარ გის ექ სპერ ტე ბის ჩარ თუ ლო ბა პროცესში.

გარ და ამისა, ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბის ინფორმაციით, ევ რო დი რექ ტი ვე ბი 
არ ით ვა ლის წი ნებს სა მუ შაო დროის ამ ფორ მით რე გუ ლი რე ბის რეკომენდაციას, 
არა მედ ით ვა ლის წი ნებს ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს რე გუ ლი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას 
და ასე ვე გან საზ ღვრუ ლია სექტორები, სა დაც აღ რიც ხვა არ არის შესაძლებელი. 
შესაბამისად, გა მოთ ქვა მენ მოსაზრებას, რომ სა ჭი რო იყო, სა ქარ თვე ლო შიც და
ნერ გი ლი ყო დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა და ყვე ლა ორ გა ნი ზა ციის თვის ერ თი და 
იგი ვე სტან დარ ტი არ ყო ფი ლი ყო მისადაგებული. სწო რედ ამ კრი ტი კის გამო, სა
მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლე ბი შიშობენ, რომ ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის 
აღ რიც ხვის ეს უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი სა კით ხი არ იქ ცეს ფორ მა ლო ბად და რეა ლუ
რად მოემ სა ხუ როს და საქ მე ბუ ლე ბის სა მუ შაო დროის რეგულირებას.

მხა რეე ბის ერ თი ნა წი ლი ფიქრობს, რომ სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის ვალ დე ბუ
ლე ბა თა ნაბ რად არ უნ და ეხე ბო დეს ყვე ლა ტი პის სა მუ შაო ადგილს, მით უმე ტეს იმ 
პირობებში, რო დე საც არ არის შესწავლილი, რამ დე ნად ეფექ ტია ნად არის შე საძ ლე
ბე ლი და კის რე ბუ ლი მო ვა ლეო ბე ბის შეს რუ ლე ბა ყვე ლა ტი პის ორგანიზაციისთვის. 
ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გე ნელ თა თქმით, სა ჭი რო იყო, ეს ვალ დე ბუ ლე
ბა დაჰ კის რე ბო და მხო ლოდ იმ სექტორს, სა დაც მე ტად გავ რცე ლე ბუ ლია ზე გა ნაკ
ვე თუ რი მუ შაო ბის პრაქ ტი კა ან დაე კის რე ბო დათ მხო ლოდ ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო
ბის აღ რიც ხვის ვალდებულება. მა თი დაკვირვებით, სა მუ შაო საა თე ბის აღ რიც ხვა 
ლო გი კუ რი და რა ციო ნა ლუ რია სა წარ მოო პრო ცე სის მქო ნე ორგანიზაციებში, სა
დაც თა ნამ შრომ ლის ფი ზი კუ რად სა მუ შაო ზე ყოფ ნის დრო თით ქმის უტოლ დე ბა მის 
რეა ლუ რად ნა მუ შე ვარ საათებს, ხო ლო ოფი სუ რი ტი პის სამ სა ხუ რებ ში რეა ლუ რად 
ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის აღრიცხვა, მა თი აზრით, სირ თუ ლეს წარ მოად გენს და მხო
ლოდ ბიუ როკ რა ტიუ ლი პრობ ლე მე ბის მომ ტა ნია რო გორც დამსაქმებლების, ასე ვე 
დასაქმებულებისთვისაც. გან სა კუთ რე ბით შეუძ ლებ ლად მიიჩ ნე ვა ეს დის ტან ციუ რი 
მუ შაო ბის დროს. ვი ნაი დან ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის აღ რიც ხვის ვალ დე ბუ ლე ბა პან დე
მიის პი რო ბებ ში ამოქმედდა, ბევრ ორ გა ნი ზა ციას შეექ მნა და მა ტე ბი თი პრობლემა, 
დის ტან ციუ რად მო მუ შა ვე თა ნამ შრომ ლე ბის ნა მუ შე ვა რი საა თე ბის აღ რიც ხვის გამო.
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ამ მო საზ რე ბას ში ნაარ სობ რი ვად არ ეწი ნააღ მდე გე ბა და საქ მე ბულ თა ზო გიერ თი 
წარმომადგენელი, თუმ ცა მიიჩნევენ, რომ, რა კი ქვე ყა ნა ში კარ გად არ არის შეს წავ
ლი ლი შრო მის ბაზარი, ორ გა ნი ზა ციუ ლი სტრუქტურები, ზე გა ნაკ ვე თუ რი და საქ მე
ბის რის კე ბი სექ ტო რე ბის მი ხედ ვით და სხვ. შესაბამისად, არ არ სე ბობს სა ფუძ ვე
ლი კონ კრე ტუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბის სექ ტო რუ ლად გავრცელებისათვის.

„HR“ პრო ფე სიო ნალ თა ასო ცია ცია ში ფიქრობენ, რომ მნიშ ვნე ლო ვა ნია დი ფე რენ ცი
რე ბუ ლი მიდ გო მა და გან სხვა ვე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი კომ პა ნიის ზო მის მიხედვით. 
სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბი მსგავ სი რე გუ ლა ციე ბის ამოქ მე დე ბი სას უნ და ავ ლენ
დნენ მა ღალ კომპეტენციას, რაც გა მოი ხა ტე ბა მათ მიერ რე გუ ლა ციის ად რე სა ტის 
ში და პრო ცე სე ბის ცოდ ნა სა და შე სა ბა მი სი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის წამოყენებაში. ის უნ
და ითვალისწინებდეს, თა ნამ შრო მელ თა რაო დე ნო ბი სა და სა წარ მოო პრო ცე სის 
მიხედვით, სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის რა ფორ მე ბი იქ ნე ბა ოპტიმალური.

დამ საქ მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბის ინფორმაციით, საა თე ბის აღ რიც ხვის არ სე
ბუ ლი ფორ მა ბიუ როკ რა ტიულ სირ თუ ლეებ თან არის და კავ ში რე ბუ ლი რამ დე ნი მე 
მიზეზით:

1. რიგ კომპანიებში, სა დაც თა ნამ შრომ ლე ბი არ მუ შაო ბენ კომპიუტერთან, სა
ჭი რო ხდე ბა სა მუ შაო დროის თა ნამ შრომ ლე ბის თვის გა საც ნო ბად მო ნა ცე
მე ბის ამო ბეჭ დვა და თი თოეუ ლი თა ნამ შრომ ლის თვის მიწოდება, რაც საკ
მაოდ დიდ დრო სა და რე სურსს მოითხოვს.

2. თა ნამ შრომ ლე ბის თვის თვის გან მავ ლო ბა ში ნა მუ შე ვა რი საა თე ბი უნ და გააც
ნონ ინდივიდუალურად, რად გან საერ თო მო ნა ცე მებ ში მო ცე მუ ლია სხვა დას
ხვა თა ნამ შრომ ლის კონ ფი დენ ცია ლუ რი ინფორმაცია, რაც არ უნ და გახ დეს 
ცნო ბი ლი კოლეგებისთვის. დამ საქ მე ბელ თა ასო ცია ცია თა ვის წევ რებს რე
კო მენ და ციას აძლევს, რომ თა ნამ შრომ ლებს უნი კა ლუ რი კო დე ბი მიენიჭოთ, 
რაც გაა მარ ტი ვებს პროცესს.

3. დიდ ორ გა ნი ზა ციებ ში სა მუ შაოს აღ რიც ხვის არ სე ბულ მა ფორ მამ გა ნა პი რო
ბა და მა ტე ბი თი კად რის გა ჩე ნის ვალდებულება, რად გან საკ მაოდ დი დი მო
ცუ ლო ბის სა მუ შაო გახ და ჩასატარებელი. ეს ვალდებულებები, ძირითადად, 
დაე კის რა კომ პა ნიის HR დეპარტამენტს.

რეს პონ დენ ტე ბი აღ ნიშ ნა ვენ იმასაც, რომ ბიზ ნესს არ მიე ცა საკ მა რი სი დრო, გას
ცნო ბო და და კის რე ბულ ვალ დე ბუ ლე ბებს მის ძა ლა ში შესვლამდე, ხო ლო ადა მია
ნის რე სურ სე ბის მარ თვის სპე ცია ლის ტე ბი მოკ ლე ბულ ნი იყ ვნენ თა ვიან თი უკუ კავ
ში რი სა და რე კო მენ და ციე ბის სა ხელ მწი ფოს თვის გა ზია რე ბის შესაძლებლობას.

ამის სა პირ წო ნედ შრო მის ინ სპექ ციის წარმომადგენლები, რო გორც თა ვად 
აღნიშნავენ, სწო რედ იმიტომ, რომ სა მუ შაო დროის ვალ დე ბუ ლე ბა ახა ლი შე სუ
ლია ძალაში, რო დე საც ინ სპექ ტი რე ბის დროს აწ ყდე ბიან სა მუ შაო დროის აღ რიც
ხვის ფორ მის არას წო რად წარ მოე ბის შემთხვევებს, უმე ტე სად შე მოი ფარ გლე ბიან 
მი თი თე ბით ორ გა ნი ზა ციე ბის მი მართ და რეკომენდაციით, თუ რო გორ უნ და აწარ
მოონ სწორად, უწე ვენ კონ სულ ტა ციებს ორგანიზაციებს, თუ რო გორ და ნერ გონ 
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უკე თე სი სტან დარ ტი ორ გა ნი ზა ცია ში და ამას თა ნა ვე ეძ ლე ვათ საკ მაოდ დი დი ვა
და ხარ ვე ზის გამოსასწორებლად.

დას კვნა

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში გამოვლინდა, რომ სა მუ შაო 
დროის აღ რიც ხვის დად გე ნი ლი ფორ მის მი მართ კრი ტი კუ ლია შე ფა სე ბე ბი რო
გორც დამსაქმებლების, ისე და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მხრიდან. 
რო გორც მხა რეე ბი აღნიშნავენ, ზედ მე ტად გარ თუ ლე ბუ ლი სის ტე მა ხელს უშ ლის 
აღ რიც ხვის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტიან ამოქმედებას. დად გე ნი ლი ფორ მა სცდე ბა კა
ნო ნის მიზანს, რომ ლის მიხედვითაც, უნ და აღი რიც ხოს მხო ლოდ სა მუ შაო საა
თე ბი დღი სა და კვი რის გან მავ ლო ბა ში და შეიქ მნას ამის და მა დას ტუ რე ბე ლი 
დოკუმენტი.

rekomendaciebi

სო ცია ლურ პარტნიორებთან, ყვე ლა დაინ ტე რე სე ბუ ლი პირ თან და ექ სპერ ტებ თან 
კონ სულ ტა ციის შე დე გად მომ ზად დეს სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის გა ნახ ლე ბუ ლი 
ფორმა. მა ნამ დე კი ბო ლო პე რიოდ ში გახ ში რე ბუ ლი დის ტან ციუ რი მუ შაო ბის პრაქ
ტი კი დან გამომდინარე, შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს და მა ტე ბი თი რე კო მენ და
ციე ბი დის ტან ციუ რი მუ შაო ბის სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვას თან დაკავშირებით.
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შე დე გად შრო მის კო დექ სი ორ სუ
ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბის ნა წილ ში არ სე ბი თად 
შეიცვალა. 2020 წელს მი ღე ბულ ცვლი ლე ბამ დე და საქ მე ბუ ლი ქა ლი უფ ლე ბა მო სი
ლი იყო, გა მოე ყე ნე ბი ნა 730 კა ლენ და რუ ლი დღის ხან გრძლი ვო ბის ორსულობის, 
მშო ბია რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვებულება. 730 კა ლენ და რუ ლი დღი
დან 183 კა ლენ და რუ ლი დღე (ხოლო მშო ბია რო ბის გარ თუ ლე ბის ან ტყუ პის შო
ბის შემ თხვე ვა ში – 200 კა ლენ და რუ ლი დღე) ექ ვემ დე ბა რე ბო და ანაზ ღაუ რე ბას 
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სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან ფიქ სი რე ბუ ლი 1000 ლა რის ოდე ნო ბის 
ფუ ლა დი დახმარებით.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში არ შეც ვლი ლა ორსუ
ლობის, მშო ბია რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის ჯა მუ რი ხან
გრძლი ვო ბა და იგი კვლავ 730 კა ლენ და რულ დღეს შეადგენს, თუმ ცა შრო მის 
კო დექ სი უკ ვე ით ვა ლის წი ნებს მა მის უფლებას, მოით ხო ვოს ბავ შვის მოვ ლის 
გა მო შვებულება.

კერძოდ, შრო მის კო დექ სის 37ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად, „დასაქმებულს 
თა ვი სი მოთ ხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე ეძ ლე ვა ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო 
ანაზ ღაუ რე ბა დი შვებულება, 126 კა ლენ და რუ ლი დღის ოდენობით, ხო ლო მშო ბია
რო ბის გარ თუ ლე ბის ან ტყუ პის შო ბის შემ თხვე ვა ში – 143 კა ლენ და რუ ლი დღის 
ოდენობით.“ ამდენად, ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის ხან
გრძლი ვო ბა შემ ცირ და 183დან 126 დღემდე. იმა ვე მუხ ლის მე2 პუნ ქტი აზუსტებს, 
რომ „დასაქმებულს უფ ლე ბა აქვს, ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო ანაზ ღაუ
რე ბა დი შვებულება, თა ვი სი შეხედულებისამებრ, გა დაა ნა წი ლოს ორ სუ ლო ბი სა და 
მშო ბია რო ბის შემ დგომ პერიოდებზე“.

შრო მის კო დექ სის 37ე მუხ ლის მე3 პუნ ქტის თანახმად, „დასაქმებულს თა ვი სი 
მოთ ხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე ეძ ლე ვა ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვებულება, 604 კა ლენ
და რუ ლი დღის ოდენობით, ხო ლო მშო ბია რო ბის გარ თუ ლე ბის ან ტყუ პის შო ბის 
შემ თხვე ვა ში – 587 კა ლენ და რუ ლი დღის ოდენობით“. ამ შვე ბუ ლე ბი დან ანაზ
ღაუ რე ბა დია 57 კა ლენ და რუ ლი დღე. მე4 პუნ ქტში იქ ვე დაზუსტებულია, რომ 
ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბა შეუძ ლია მთლია ნად ან ნა წი ლობ რივ გა მოი
ყე ნოს ბავ შვის დე დამ ან მამამ. შესაბამისად, შრო მის კო დექ სით დად გე ნი ლია 
ორ სუ ლო ბის და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო 
შვე ბუ ლე ბის 730 კა ლენ და რუ ლი დღის ხან გრძლი ვო ბის პერიოდი. პირ ვე ლი 126 
დღე წარ მოად გენს ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვებულებას, ხო ლო 
და ნარ ჩე ნი – 604 კა ლენ და რუ ლი დღის პე რიო დი არის ბავ შვის მოვ ლის გა მო 
შვე ბუ ლე ბა – ე.წ. მშობ ლო ბის შვებულება. შრო მის კო დექ სის 37ე მუხ ლის მე4 
პუნ ქტის თანახმად, 126 კა ლენ და რუ ლი დღით ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის 
გა მო შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბა ბავ შვის დე დის ექ სკლუ ზიუ რი უფლებაა, თუმ ცა 
იმა ვე ნორ მით დად გე ნი ლია გა მო ნაკ ლი სი – ბავ შვის მა მას უფ ლე ბა აქვს, ისარ
გებ ლოს აღ ნიშ ნუ ლი შვე ბუ ლე ბის იმ დღეებით, რომ ლე ბიც ბავ შვის დე დას არ 
გამოუყენებია. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მი დან გამომდინარე, მაგალითად, თუ ბავ შვის 
დე და ბრუნ დე ბა სა მუ შაოდ მშო ბია რო ბი დან 30 დღის შემდეგ, დარ ჩე ნი ლი 96 კა
ლენ და რუ ლი დღე (ორსულობისა და მშო ბია რო ბის გა მოუ ყე ნე ბე ლი შვებულება) 
მო დი ფი ცირ დე ბა ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბად და მი სით სარ გებ ლო ბა 
მა მა საც შეუძლია.

შრო მის კო დექ სში მო ცე მუ ლი ორ სუ ლო ბის და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბი
სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის რე გუ ლი რე ბა საერ თა შო რი სო სტან
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დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბის მხრივ, წარ მო შობს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან 
პრობ ლე მურ საკითხს. ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის ხან
გრძლი ვო ბის შემ ცი რე ბის ხარ ჯზე შრო მის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბა (რომელიც შეიძ ლე ბა გა მოი ყე ნოს ბავ შვის 
დე დამ ან მამამ). შე საძ ლე ბე ლია იმის მტკიცებაც, რომ მა მის მიერ პირ ვე ლი 
126 კა ლენ და რუ ლი დღის გან მავ ლო ბა ში ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბით 
სარ გებ ლო ბა (თუ ბავ შვის დე და არ იყე ნებს მას) წარ მოად გენს მა მის ღირ სეულ 
შესაძლებლობას, ისარ გებ ლოს მა მო ბის შვებულებით. თუმ ცა ეს მიდ გო მა ეწი
ნააღ მდე გე ბა ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის მი მართ დე
დის ექ სკლუ ზიუ რო ბის იდეას. საერ თო ჯამში, შრო მის კო დექ სში მო ცე მუ ლი 
მცდელობა, დაა რე გუ ლი როს ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვებულება, 
მა მო ბი სა თუ მშობ ლო ბის შვებულება, წი ნააღ მდე გობ რი ვია და არ შეე სა ბა მე ბა 
საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით გან საზ ღვრულ მი ნი მა ლურ მოთხოვნებს. ორ
სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვებულების, მა მო ბი სა და მშობ ლო ბის შვე
ბუ ლე ბის უფ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით შრო მის კო დექ სი უნ და ით ვა ლის წი ნებ
დეს შემ დეგ მი ნი მა ლურ უფლებებს:

•	 და საქ მე ბულ დე დას ბავ შვის და ბა დე ბამ დე უნ და მიეცეს, მინიმუმ, 14 კა ლენ
და რუ ლი დღის ხან გრძლი ვო ბით ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე
ბუ ლე ბის უფლება;

•	 და საქ მე ბულ მა უნ და ისარ გებ ლოს ბავ შვის და ბა დე ბი დან ორ სუ ლო ბი
სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვებულების, მინიმუმ, 26კვირიანი პე რიო დით 
(26კვირის ვა და არის WHOსა და UNICEFის მიერ რე კო მენ დე ბუ ლი ძუ ძუ თი 
კვე ბის ექ სკლუ ზიუ რი პერიოდი141)142;

•	 730 კა ლენ და რუ ლი დღის შვე ბუ ლე ბის (ამჟამად ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია
რო ბის და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის მაქ სი მა ლუ რი ხანგრძლივობა) 
დარ ჩე ნი ლი პე რიო დი უნ და დაკ ვა ლი ფი ცირ დეს მშობლობის, ანუ ბავ შვის 
მოვ ლის გა მო შვებულებად;

•	 დასაქმებულს, რო მე ლიც გახ და მამა, უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უნ და ჰქონდეს, 
მოით ხო ვოს მა მო ბის 14დღიანი ანაზ ღაუ რე ბა დი შვებულება, რომ ლის გა მო
ყე ნე ბაც უნ და მოხ დეს ბავ შვის და ბა დე ბი დან პირ ვე ლი ვე დღეს (ან სშკის 
38ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ შემ თხვე ვა ში ახალ შო ბი ლის შვი ლად აყ ვა
ნის დღიდან);

141. https://www.who.int/newsroom/factsheets/detail/infantandyoungchildfeeding#:~:text=WHO%20
and%20UNICEF%20recommend%3A%20early%20initiation%20of%20breastfeeding,up%20to%202%20years%20
of%20age%20or%20beyond. 
142. დედობის დაცვის შესახებ (No.183) 2000 წლის კონვენციის მე4 მუხლის თანახმად, „ეროვნული 
კანონმდებლობითა და პრაქტიკით დადგენილი სამედიცინო მოწმობის ან სხვა შესაბამისი ცნობის 
წარდგენის შედეგად, რომელიც, შეიცავს მითითებას ბავშვის დაბადების სავარაუდო თარიღის შესახებ, 
ქალი, რომელზეც ეს კონვენცია ვრცელდება, უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს უფლებით, ისარგებლოს 
არანაკლებ 14 კვირის ხანგრძლივობის დეკრეტული შვებულებით“. დედობის დაცვის შესახებ (No.191) 
2000 წლის რეკომენდაციის 1(1) პარაგრაფი დამატებით აზუსტებს, რომ „წევრმა სახელმწიფოებმა უნდა 
გამოხატონ ძალისხმევა კონვენციის მე4 მუხლში მითითებული დეკრეტული შვებულების ვადის მინიმუმ 
18 კვირამდე გასაზრდელად“. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding#:~:text=WHO and UNICEF recommend%3A early initiation of breastfeeding,up to 2 years of age or beyond
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding#:~:text=WHO and UNICEF recommend%3A early initiation of breastfeeding,up to 2 years of age or beyond
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/infant-and-young-child-feeding#:~:text=WHO and UNICEF recommend%3A early initiation of breastfeeding,up to 2 years of age or beyond
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•	 რამ დე ნა დაც კვლე ვე ბი ადასტურებს, ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო 
შვე ბუ ლე ბის ხან გრძლი ვი პე რიო დი აფერ ხებს ქა ლე ბის შრო მის ბა ზარ ზე ხე
ლახ ლა დაშ ვე ბის შესაძლებლობას, ორ სუ ლო ბი სა და მშობიარობის, ბავ შვის 
მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის 730 კა ლენ და რუ ლი დღის მაქ სი მა ლუ რი პე რიო დი 
რეკომენდებულია, რომ შემცირდეს.

ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის პე რიო დის ფუ ლად დახ მა რე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი სა კით ხე ბი ცალ კე უნ და გამოიყოს.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში ცვლი ლე ბა არ შე ხე ბია 
ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის პე რიო დის ფუ ლა დი დახ მა რე
ბის საკითხს. კერძოდ, ცვლი ლე ბამ დე ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო 183 
კა ლენ და რუ ლი დღის შვე ბუ ლე ბა ანაზ ღაურ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ბიუჯეტიდან, 
1000ლარიანი ფიქ სი რე ბუ ლი ფუ ლა დი დახმარებით. აღ ნიშ ნუ ლი ფი ნან სუ რი დახ
მა რე ბის ოდე ნო ბა არ შეც ვლი ლა „შრომის სა მარ თლის რეფორმის“ შედეგადაც. 
კერძოდ, ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის 126დღიანი პე რიო დი 
და ბავ შვის მოვ ლის გა მო 57 კა ლენ და რუ ლი დღის პე რიო დი (ჯამში, 183 კა ლენ და რუ
ლი დღე) ისევ 1000ლარიანი ფიქ სი რე ბუ ლი ფუ ლა დი დახ მა რე ბით კომპენსირდება. 
იგი კვლავ სა ხელ მწი ფო ბიუ ჯე ტი დან ანაზ ღაურ დე ბა (შრომის კო დექ სის 39ე 
მუხლი). აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა ნო ნით მო ცუ ლი სა
ჯა რო მო სამ სა ხუ რეე ბი სა და შრო მის კო დექ სით მო ცუ ლი და საქ მე ბუ ლე ბის მი მართ 
სა ხელ მწი ფოს არა თა ნა ბა რი პო ლი ტი კის საკითხი. სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა
ნო ნის თანახმად, ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის 183დღიანი 
პე რიო დი სრუ ლად ანაზღაურდება, სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის ნორ მი რე ბუ ლი ხელ ფა
სის შესაბამისად. 

სა გუ ლის ხმოა დე დო ბის დაც ვის შე სა ხებ (No.183) 2000 წლის კონ ვენ ციით გან საზ
ღვრუ ლი სტან დარ ტი ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ
რე ბას თან დაკავშირებით. კონ ვენ ციის მე6 მუხ ლის მე2 პუნ ქტის თანახმად, ფუ
ლა დი ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბა უნ და გა ნი საზ ღვროს იმგვარად, რომ ქალ მა თავ საც 
და შვილ საც შეუ ნარ ჩუ ნოს ჯან მრთე ლო ბის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი და ცხოვ რე ბის 
შე სა ფე რი სი დო ნე შეუქმნას. იმა ვე მუხ ლის მე3 პუნ ქტში დაზუსტებულია, რომ, რო
ცა ქვეყ ნის კა ნონ მდებ ლო ბით (ან პრაქტიკით) დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის თვის გან
საზ ღვრუ ლი ფუ ლა დი ანაზ ღაუ რე ბა გაი ცე მა წი ნა შე მო სავ ლის მიხედვით, ასე თი 
ფუ ლა დი ანაზ ღაუ რე ბის ოდე ნო ბა არ უნ და იყოს შვე ბუ ლე ბამ დე ქა ლის შე მო სავ
ლის ორ მე სა მედ ზე ნაკლები.

ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის ფუ ლა დი დახ მა რე ბის საკითხი, 
ზოგადად, უნ და შე ფას დეს ყოვ ლის მომ ცვე ლი სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სის
ტე მის სა ჭი როე ბის კონტექსტში. ამ ნა წილ ში ქვე ყა ნა სა ჭი როებს მნიშ ვნე ლო ვან 
გან ვი თა რე ბა სა და პო ლი ტი კის რეფორმას. პრობ ლე მა არ უკავ შირ დე ბა მხო ლოდ 
ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის კომ პენ სა ციის საკითხს. გა სათ
ვა ლის წი ნე ბე ლია სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სხვა საკითხები, რაც საერ თო ჯამ
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ში მოით ხოვს სა ქარ თვე ლო ში ყოვ ლის მომ ცვე ლი სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის 
სის ტე მის შე მუ შა ვე ბა სა და შემოღებას. 

„ყოვლისმომცველი სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სის ტე მა მოი ცავს ბავ შვსა 
და ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტის, ორ სუ ლო ბის ბენეფიტის, ავად
მყო ფო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტის, უმუ შევ რო ბის ბენეფიტის, პრო
ფე სიულ და სა ხიჩ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტის, შრო მი სუუ ნა რო ბის 
ბენეფიტის, მარ ჩენ ლის გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბე ნე ფი ტი
სა და ასა კობ რი ვი ბე ნე ფი ტე ბის სისტემას.“143 „სოციალური უზ რუნ ველ ყო ფა 
ან სო ცია ლუ რი დაც ვა გუ ლის ხმობს პო ლი ტი კა სა და პროგრამებს, რომ ლის 
ფარ გლებ ში ფუ ლა დი სა ხით ან ნა ტუ რით ხდე ბა ბე ნე ფი ტე ბით [დახმარებით] 
მხარდაჭერა, რა თა პი რი და ცუ ლი იყოს: ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა ზე ხელ
მი საწ ვდო მო ბის არარ სე ბო ბის ან არა საკ მა რი სი ხელმისაწვდომობისგან; 
ავადმყოფობიდან, შრომისუუნარობიდან, ორსულობიდან, პრო ფე სიუ ლი 
დაზიანებიდან, ბავ შვის მოვ ლის საჭიროებიდან, უმუშევრობიდან, ასა
კის მიღწევიდან, ოჯა ხის წევ რის გარ დაც ვა ლე ბი დან გა მომ დი ნა რე სა
მუ შაოს თან და კავ ში რე ბუ ლი შე მო სავ ლე ბის და კარ გვის ან არა საკ მა რი სი 
შემოსავლისგან; ზო გა დი სიღარიბისგან; მოწ ყვლა დო ბი სა და სო ცია ლუ რი 
გამორიცხვისგან“.144

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

C183 – დე დო ბის დაც ვის კონ ვენ ცია ზე რე გუ ლი რე ბის ზე გავ ლე ნის შეფასება, რო
მე ლიც მომ ზად და გაე როს ქალ თა პროგ რა მის ეგიდით, ორ ძი რი თად პრობ
ლე მას გა მო ყოფს შრო მის კო დექ სის დე ბუ ლე ბებ სა და არ სე ბულ პრაქ ტი კას თან 
დაკავშირებით: დე დო ბის (მშობლის) შვე ბუ ლე ბის კომ პენ სა ცია სა და დე დო ბის 
შვე ბუ ლე ბის არა თა ნა ბარ გა მო ყე ნე ბას სხვა დას ხვა და საქ მე ბუ ლი ჯგუ ფის მიერ. 
პირ ველ სა კით ხზე ნაშ რომ ში მითითებულია, რომ სა ქარ თვე ლოს შრო მი თი კა
ნონ მდებ ლო ბა დე დო ბის ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის პე რიოდ ში ვერ უზ რუნ ველ
ყოფს დე დას და შვილს საკ მა რი სი კომპენსაციით; კვლე ვის მიხედვით, დეკ რე ტუ
ლი შვე ბუ ლე ბის კომ პენ სა ცია 1.5 ზრდას რუ ლის ეკ ვი ვა ლენ ტი საარ სე ბო მი ნი მუ მის 
მხო ლოდ 65% შეადგენს, 6 თვის განმავლობაში.145 ფიქ სი რე ბუ ლი 1000ლარიანი ფუ
ლა დი დახ მა რე ბა „არ შეიძ ლე ბა ადეკ ვა ტუ რად ჩაითვალოს, თუნ დაც ერ თი პი რის 

143. General Survey concerning the Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202), „Universal 
social protection for human dignity, social justice and sustainable development“, International Labour 
Conference, 108th Session, 2019, 27, 67ე სქოლიო შემდგომი მითითებით ILO: World Social Protection 
Report 2017–19, 2017, Appendix IV, Table B.2. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/
relconf/documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
144. იქვე, 4ე პარაგრაფი. 
145. ბაბიჩი ი., მჟავანაძე გ., კეშელავა დ,. რეგულირების ზეგავლენის შეფასება C183 - დედობის დაცვის 
კონვენცია. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, 2021, 6-7. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://georgia.unwomen.
org/ka/digitallibrary/publications/2021/05/regulatoryimpactassessmentofiloc183maternity
protectionconvention [ბოლო ნახვა: 10.11.21]

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673680.pdf
https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2021/05/regulatory-impact-assessment-of-ilo-c183---maternity-protection-convention
https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2021/05/regulatory-impact-assessment-of-ilo-c183---maternity-protection-convention
https://georgia.unwomen.org/ka/digital-library/publications/2021/05/regulatory-impact-assessment-of-ilo-c183---maternity-protection-convention
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საარ სე ბო მი ნი მუ მის გათვალისწინებით.“146 მეო რე სა კით ხის გან ხილ ვი სას ნაშ
რომ ში აღნიშნულია, რომ 

„დედობის შვე ბუ ლე ბის არა თა ნა ბა რი გა მო ყე ნე ბა და საქ მე ბულ თა სხვა დას ხვა 
ჯგუ ფის მიერ. ეს სხვაო ბა გან სა კუთ რე ბით დი დია სა ჯა რო და არა სა ჯა რო მო ხე
ლე ქა ლებს შორის. არა თა ნა ბა რია შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბა ქა ლებ სა და კა ცებს 
შორისაც. მიუ ხე და ვად იმისა, რომ სა ქარ თვე ლოს შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბა ნო
მი ნა ლუ რად დე დო ბის შვე ბუ ლე ბას მხო ლოდ ქა ლებ თან არ აკავშირებს, პრო ცე
დუ რუ ლად კა ცე ბის თვის ძა ლიან რთუ ლი (საჯარო მოხელეებისთვის) ან ([შრომის 
კოდექსის] განახლებამდე) შეუძ ლე ბე ლია (ყველა სხვა და ქი რა ვე ბით და საქ მე ბუ
ლის შემთხვევაში) მა მო ბის ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბით სარგებლობა. ამი ტომ 
მშობ ლის შვე ბუ ლე ბის სქე მებ ში მა მა თა მო ნა წი ლეო ბა ძა ლიან დაბალია.“147 დე
დო ბის შვე ბუ ლე ბა არა თა ნაბ რად გა მოი ყე ნე ბა სა ჯა რო და არა სა ჯა რო მო ხე ლე ქა
ლებს შორის. მიგ ნე ბებ ზე დაყრდნობით, ან გა რი ში მიუთითებს, რომ აუცილებელია, 
კა ნონ მდებ ლო ბამ გან საზ ღვროს დე დი სა (მშობლის) და ბავ შვის სარ ჩე ნად შვე ბუ
ლე ბის საკ მა რი სი ანაზღაურება, სულ მცირე, ანაზ ღაუ რე ბა დი შვე ბუ ლე ბის პე რიოდ
ში და უზ რუნ ველ ყოს დე დო ბის (მშობლის) შვე ბუ ლე ბის ხელ მი საწ ვდო მო ბა და 
თა ნა ბა რი გა მო ყე ნე ბა რო გორც სა ჯა რო და არა სა ჯა რო და საქ მე ბულ თა მიერ, ისე 
ქა ლებ სა და კა ცებს შორის.148 ასე თი ვე რე კო მენ და ციებს შეი ცავს ადა მია ნის უფ
ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის კვლევა,149 რო მე ლიც დე დო ბის 
(მშობლის) შვე ბუ ლე ბის სა ქარ თვე ლო ში მოქ მედ ნორ მებს საერ თა შო რი სო სტან
დარ ტე ბი სა და პრაქ ტი კის ფონ ზე სწავლობს.

მნიშვნელოვანია, აღინიშნოს, უფ ლე ბა დაც ვით მა ორ გა ნი ზა ციებ მა კრი ტი კუ ლად 
შეა ფა სეს ის ფაქტი, რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმა“ არ ით ვა ლის
წი ნებ და დე დო ბის (მშობლის) შვე ბუ ლე ბის კომ პენ სა ციის საკითხებს.150

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

გა მო კით ხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის სრუ ლი უმრავლესობა, მათ შორის, მთავ რო ბის 
წარ მო მად გენ ლე ბი შრო მის გენ დე რუ ლი პო ლი ტი კის მნიშ ვნე ლო ვან სი სუს ტეს ხე
და ვენ დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის საკითხში. დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა 
შეფასებით, 1000ლარიანი კომ პენ სა ცია ფიქ ციურს ხდის ოფი ცია ლუ რი ანაზ ღაუ
რე ბა დი დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ცნებას, რად გან აღ ნიშ ნუ ლი თან ხა ვერ ფა რავს 
ერ თი თვის ოფი ცია ლურ სა შუა ლო ხელ ფას საც კი. იმ პირობებში, რო დე საც სა ჭი
როა ქა ლე ბის წახალისება, რომ მათ შეი ნარ ჩუ ნონ სამ სა ხუ რი და დარ ჩნენ შრო მის 

146. იქვე, 15. 
147. იქვე, 67. 
148. იქვე.
149. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2017. დედობის, მამობის და 
მშობლის შვებულების უფლება თანასწორობის შუქზე: ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტებისა 
და პრაქტიკის კვლევა. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://socialjustice.org.ge/ka/products/kvlevadedobis
mamobisdamshoblisshvebulebisuflebatanastsorobisshukze [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
150. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020; Coalition for Equality, 2021.

https://socialjustice.org.ge/ka/products/kvleva-dedobis-mamobis-da-mshoblis-shvebulebis-ufleba-tanastsorobis-shukze
https://socialjustice.org.ge/ka/products/kvleva-dedobis-mamobis-da-mshoblis-shvebulebis-ufleba-tanastsorobis-shukze
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ბა ზარ ზე ბავ შვის გა ჩე ნის შემდეგ, მი ნი მა ლურ პი რო ბად შეიძ ლე ბა ჩაით ვა ლოს გა
რან ტი რე ბუ ლი 6თვიანი ანაზ ღაუ რე ბა დი შვებულება. მხა რეე ბი თანხმდებიან, რომ 
რის კის შემ ცვე ლია დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის ტვირ თის და კის რე ბა 
დამსაქმებელზე, რად გან ამას შე საძ ლოა მოჰ ყვეს გენ დე რუ ლი დის კრი მი ნა ციის 
ზრდა წი ნა სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ეტაპ ზე და დამ საქ მე ბელ თა დე მო ტი ვა ცია ქა ლე ბის 
და საქ მე ბის თვალსაზრისით. შესაბამისად, ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად მიიჩნევა, რომ 
აღ ნიშ ნუ ლი ხარ ჯი უნ და დაი ფა როს სა ხელ მწი ფო ბიუჯეტიდან, რო გორც ეს ხდე ბა 
სა ჯა რო მო ხე ლის სტა ტუ სის მქო ნე ქა ლე ბის შემთხვევაში. 

„ჩვენ წი ნააღ მდეგ ნი ვი ყა ვით და ვამბობდით, რომ გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის 
პოზიციაა, არ მოხ დეს ტვირ თის გა და ნა წი ლე ბა [კერძო სექტორზე], სა ნამ ჩვენ 
წლე ბი არ და ვაკ ვირ დე ბით და არ ვნახავთ, რომ შრო მის ინ სპექ ცია მუ შაობს კარ-
გად და შრო მის ინ სპექ ციას აქვს უნარი, წი ნა სა კონ ტრაქ ტოდ დის კრი მი ნა ციას 
გაუმკლავდეს, სა ნამ ეს არ მუ შაობს და თუ გა და ვა დეკ რე ტუ ლის ანაზ ღაუ რე ბის 
ტვირ თი ბიზნესზე, ძა ლიან დი დი საფ რთხე შეიქმნება, რომ გენ დე რუ ლი დის კრი მი-
ნა ცია გაიზარდოს. მეო რე სა კით ხი არის ის მითი, რომ სა ჯა რო სექ ტორ ში ქა ლე-
ბი სარ გებ ლო ბენ დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის გან სხვა ვე ბუ ლი წესით. 
სი ნამ დვი ლე ში ამით სარ გებ ლო ბენ მხო ლოდ სა ჯა რო მოხელეები, რომ ლე ბიც შეად-
გე ნენ და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის მხო ლოდ და მხო ლოდ 3%-ს და არა სა ჯა რო სექ ტორ ში 
და საქ მე ბუ ლი ყვე ლა ქალი.“151

„შრომის სამინისტროს“ წარ მო მად გე ნე ლი აღნიშნავს, რომ დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ
ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბას თან და კავ ში რე ბით ცვლი ლე ბე ბი მო სა ლოდ ნე ლია „შრომის 
სამინისტროს“ მიერ სო ცია ლუ რი კო დექ სის ინი ციი რე ბის შემდგომ, რაც პო ზი ტიუ
რი ცვლი ლე ბე ბის და საწ ყი სი შეიძ ლე ბა გახდეს. 

„სახელმწიფომ დაიწ ყო მუ შაო ბა ე.წ. სო ცია ლურ კო დექ სზე და ამ პრო ცე სის 
ფარ გლებ ში გვინდა, ერთ-ერთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი დის კუ სია იყოს ორსულობა, 
მშობიარობა, ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბის ანაზღაურება, ანაზ ღაუ რე ბის 
წე სი და და ფი ნან სე ბის მექანიზმები. იმე დი მაქვს, შე ვი მუ შა ვებთ და შევ თან-
ხმდე ბით ისეთ მექანიზმებზე, რომ ლე ბიც უკეთ იმუ შა ვებს და უკეთ დაი ცავს ქალ-
თა უფ ლე ბებს სა მუ შაო ადგილებზე.“152

„2020 წელს შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში და დე ბით ცვლი ლე ბად 
სა ხელ დე ბა შრო მის კო დექ სში სუ რო გა ტი დე დე ბი სა და შვი ლად აყ ვა ნის შემ თხვე
ვა ში მშობ ლე ბის უფ ლე ბე ბის გათვალისწინება. 6თვიანი დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის 
ფორ მა ლუ რად გა ყო ფამ მშო ბია რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვე ბუ ლე ბე ბად 
სუ რო გატ დედებს, ასევე, ახალ შო ბი ლის მა მას და შვი ლად აყ ვა ნის შემთხვევაში, 
მშობ ლებ საც მის ცა დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის შესაძლებლობა.

151. ინტერვიუ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელთან.
152. ინტერვიუ „შრომის სამინისტროს“ წარმომადგენელთან. 
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სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფი სის წარ მო მად გენ ლის თქმით, ყუ რად ღე ბა მი საქ ცე ვია 
ორ სუ ლი ქა ლე ბის სამ სა ხუ რი დან დათ ხოვ ნის შემთხვევებიც, რის გა მოც და საქ
მე ბუ ლე ბი ხში რად მი მარ თა ვენ სა ხალ ხო დამცველს. ეს ძი რი თა დად ხდე ბა მაშინ, 
რო დე საც და საქ მე ბუ ლის ხელ შეკ რუ ლე ბას გას დის ვა და და აღარ აგ რძე ლე ბენ მას 
სხვა დას ხვა მიზეზით, თუმ ცა რეა ლუ რად ეს არის ორ სუ ლი ქა ლის დისკრიმინაცია.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შე დე გად შრო მის კო დექ სით აკ რძა
ლუ ლია ორსულ, ახალ ნამ შო ბია რებ ან მე ძუ ძურ ქალ თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე
ბის და დე ბა მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბია ნი სა მუ შაოს შესასრულებლად, ხო
ლო თუ ქა ლი დაორ სუ ლე ბამ დე ას რუ ლებ და ამ ტი პის სამუშაოს, დამ საქ მე ბე ლი 
ვალდებულია, შეუც ვა ლოს მას სა მუ შაო სპეციფიკა, ალ ტერ ნა ტი ვა კი არის სა მუ
შაო დან გათავისუფლება. გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის რეკომენდაციით, აუ ცი
ლე ბე ლია ამ ტი პის სა მუ შაო დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შემ თხვე ვა ში გა რან ტი რე ბუ ლი 
იყოს კომ პენ სა ცია ქალებისთვის. ვი ნაი დან ისე დაც მა ღა ლია პირ ვე ლი შვი ლის 
გა ჩე ნის დროს ქა ლე ბის მიერ შრო მის ბაზ რის დატოვება, მნიშვნელოვანია, რომ 
კა ნონ მდებ ლო ბით არ შეეწ ყოს ხე ლი ამ პრაქ ტი კას თუნ დაც მძიმე, მავ ნე და სა შიშ
პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი ქალებისთვის.

დას კვნა

მიუ ხე და ვად იმისა, რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შრო მის კო დექ სში გარ კვეუ
ლი ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სტან დარ ტე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის 
თვალსაზრისით, კვლე ვის სა მი ვე კომპონენტში, პრაქტიკულად, იდენ ტუ რი პრობ
ლე მე ბი ვლინ დე ბა და ად გენს არ სე ბუ ლი სის ტე მის შეუ სა ბა მო ბას შრო მის საერ თა
შო რი სო სტანდარტებთან.

უმ თავ რეს პრობ ლე მად გვევ ლი ნე ბა დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის 
სრუ ლი შეუ სა ბა მო ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტანდარტებთან. ასევე, დღეს არ
სე ბუ ლი ერ თჯე რა დი 1000ლარიანი დახ მა რე ბა ვერ ფა რავს ორ სუ ლო ბა სა და 
მშო ბია რო ბას თან და კავ ში რე ბულ მი ნი მა ლურ სა ჭი როე ბებ საც კი. გან სხვა ვე ბუ
ლია მიდ გო მა სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შემთხვევაში, რომ ლის მიხედვითაც, დეკ რე
ტუ ლი შვე ბუ ლე ბა ანაზ ღაურ დე ბა 6 თვის ხელ ფა სის ოდენობით, თუმ ცა ამ დაგ ვა
რი მა ღა ლი სტან დარ ტი სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბუ ლე ბის მხო ლოდ ვიწ რო 
ჯგუ ფებ ზე ვრცელდება.

რო გორც დასაქმებულები, ისე დამ საქ მებ ლე ბი მიიჩნევენ, რომ დეკ რე ტუ ლი შვე
ბუ ლე ბა არ უნ და აა ნაზ ღაუ როს მხო ლოდ დამსაქმებელმა, რად გა ნაც შესაძლოა, 
ამან გა მოიწ ვიოს და საქ მე ბის პრო ცეს ში გენ დე რუ ლი ნიშ ნით დის კრი მი ნა ციის 
შემ თხვე ვე ბის ზრდა და მიიჩნევენ, რომ უნ და გა მოი ნა ხოს და ფი ნან სე ბის ალ ტერ
ნა ტიუ ლი გზები. 

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში გამოვლინდა, ასევე, რომ მძიმე, მავ ნე და 
სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი ქა ლი სათ ვის რის კის შემ ცვე ლია ფეხ
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მძი მო ბის შემ თხვე ვა ში სხვა სპე ცი ფი კის სა მუ შაო ზე გა დაყ ვა ნის ვალდებულება, 
რო მე ლიც იძ ლე ვა საშუალებას, დაით ხო ვოს სამ სა ხუ რი დან ფეხ მძი მე ქალი, თუ 
დამ საქ მე ბელს არ გააჩ ნია სხვა ტი პის სა მუ შაო ზე მი სი გა დაყ ვა ნის შესაძლებლობა. 
ასე თი შემ თხვე ვე ბი სათ ვის არც კანონმდებლობა, და არც ქვეყ ნის სო ცია ლუ რი 
სის ტე მა არ ით ვა ლის წი ნებს რაი მე სა ხის კომ პენ სა ციის მე ქა ნიზმს და ხელს უწ
ყობს შრო მის ბაზ რი დან ქა ლე ბის განდევნას. 

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში ასე ვე გა მოიკ ვე თა შრო მის კა ნონ
მდებ ლო ბა ში არ სე ბუ ლი ნორ მე ბის სხვა შეუ სა ბა მო ბე ბი შრო მის საერ თა შო რი სო 
სტანდარტებთან. დღეის მდგომარეობით, არ არის სრუ ლად და ეფექ ტია ნად და
რე გუ ლი რე ბუ ლი მა მო ბის შვებულება, ხო ლო ის ხან მოკ ლე შვე ბუ ლე ბის პე რიო
დი მამებისათვის, რო მე ლიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია კანონმდებლობაში, ამ ცი რებს 
დე დო ბის შვე ბუ ლე ბის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბით დად გე ნილ 183დღიან 
პერიოდს. ამასთანავე, არ არის მკა ფიოდ და მკვეთ რად გა მიჯ ნუ ლი მა მო ბი სა და 
დე დო ბის შვებულებები, რაც ასე ვე წი ნააღ მდე გო ბა ში მო დის საერ თა შო რი სო 
შრო მის სტანდარტებთან.

rekomendaciebi

გა დაი ხე დოს დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სისტემა, რომ ლის ფარ გლებ შიც მკა ფიოდ 
განისაზღვრება, დედობის, მა მო ბი სა და მშობ ლის შვებულებები, მა თი ვა დე ბი და 
და ფი ნან სე ბის წესი;

კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ბავ შვის და ბა დე ბამ დე და საქ მე ბუ ლი 
დედის, მინიმუმ, 14 კა ლენ და რუ ლი დღის ხან გრძლი ვო ბით ორ სუ ლო ბი სა და მშო
ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფლებას;

და საქ მე ბუ ლი დე და უნ და სარ გებ ლობ დეს ბავ შვის და ბა დე ბი დან ორ სუ ლო ბი სა და 
მშო ბია რო ბის გა მო შვებულების, მინიმუმ, 26კვირიანი პე რიო დით (26 კვი რის ვა და 
წარ მოად გენს WHOსა და UNICEFის მიერ რე კო მენ დე ბუ ლი ძუ ძუ თი კვე ბის ექ სკლუ
ზიურ პერიოდს);

მა მო ბის შვე ბუ ლე ბად გა ნი საზ ღვროს 14დღიანი პერიოდი, რო მე ლიც მიე ცე მა ბავ
შვის მა მას ბავ შვის და ბა დე ბის (ან შვი ლად აყვანის) პირ ვე ლი ვე დღი დან და რო მე
ლიც შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას დე დო ბის შვე ბუ ლე ბის პარალელურად;

26კვირიანი შვე ბუ ლე ბის შემ დგო მი პე რიო დი განისაზღვროს, რო გორც მშობ ლო
ბის შვებულება, რომ ლის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბა ორი ვე მშობელს, ოღონდ, 
არა ერთდროულად;

მა მე ბის მიერ „დეკრეტული“ შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის წა ხა ლი სე ბის მიზნით, 
მშობ ლო ბის შვე ბუ ლე ბის ფარგლებში, და მა ტე ბით გა ნი საზ ღვროს ანაზ ღაუ რე ბა დი 
პე რიო დი (26 კვი რის შემდგომ), რომ ლით სარ გებ ლო ბა საც მშობ ლე ბი შეძ ლე ბენ 
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მხო ლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ შვე ბუ ლე ბით ისარ გებ ლებს ბავ შვის მამა;

დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სის ტე მა რო გორც ანაზღაურების, ისე შვე ბუ ლე ბის დღეე
ბის საკითხში, უნ და გან ხორ ციელ დეს თა ნაბ რად რო გორც საჯარო, ისე კერ ძო სექ
ტორ ში დასაქმებულებისათვის.

მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის შემთხვევაში, 
რომ ლე ბის თვი საც ფეხ მძი მო ბის შემ თხვე ვა ში შეუძ ლე ბე ლია სხვა სპე ცი ფი კის სა
მუ შაოს შეთავაზება, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს სპე ცია ლუ რი დახ მა რე ბის პა კე ტი 
სო ცია ლუ რი სის ტე მის ფარგლებში;

დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის სა კით ხი უნ და გა დაწ ყდეს ერ თია ნი 
სო ცია ლუ რი სის ტე მის რე ფორ მის ფარგლებში, რომ ლის შე დე გა დაც დეკ რე ტუ
ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბა და სხვა მა ტე რია ლუ რი ბე ნე ფი ტე ბი დაი ფა რე ბა 
სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ერ თია ნი სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის ან/და ფონ დე ბის 
მეშვეობით;

დეკ რე ტუ ლი ანაზ ღაუ რე ბა უნ და უზრუნველყოფდეს, რომ ქალ მა თავ საც და შვილ
საც შეუ ნარ ჩუ ნოს ჯან მრთე ლო ბის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი და შეუქ მნას ცხოვ რე ბის 
შე სა ფე რი სი დონე;

შსოს 1952 წლის სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) შე
სა ხებ No. 102ე კონ ვენ ცია უნ და გამოიყენებოდეს, რო გორც გზამ კვლე ვი სო ცია
ლუ რი სის ტე მის რეფორმირებისას, რომ ლის ფარ გლებ ში ოჯა ხის კე თილ დღეო
ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შემ დე გი პრიო რი ტე ტუ ლი 
მიმართულებები:

•	 ბავ შვსა და ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი;
•	 ორ სუ ლო ბის ბენეფიტი;
•	 ავად მყო ფო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტები;
•	 მოკ ლე და გრძელ ვა დია ნი უმუ შევ რო ბის ბენეფიტი;
•	 პრო ფე სიულ და სა ხიჩ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი;
•	 შრო მი სუუ ნა რო ბის ბენეფიტი;
•	 მარ ჩენ ლის გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი.
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6

minimalurixelfasi

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მის კო დექ სი არ არე გუ ლი რებს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის საკითხს. 
სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დებს ჯერ კი დევ 1999 წლის 4 ივ ნისს მი ღე ბუ ლი პრე ზი დენ
ტის No. 351 ბრძა ნე ბუ ლე ბა მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბის შესახებ. ბრძა ნე ბუ
ლე ბის თანახმად, შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის სა ხელ მწი ფო რე გუ ლი რე ბი სა და  და საქ
მე ბულ თა სო ცია ლუ რი დაც ვის მიზ ნით მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი დად გე ნი ლია 20 ლა
რის ოდენობით. ფორ მა ლუ რი თვალსაზრისით, სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით 
გან საზ ღვრუ ლია მი ნი მა ლუ რი ხელფასი, თუმ ცა No. 351ე ბრძა ნე ბუ ლე ბით გან საზ
ღვრუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი მოძველებულია, არ შეე სა ბა მე ბა შრო მის ბა ზარ ზე 
არ სე ბულ სა ხელ ფა სო რეა ლო ბას და არა რე ლე ვან ტუ რია სა ქარ თვე ლო ში შრო მის 
ბაზ რის რე გუ ლი რე ბის მიზ ნე ბი სათ ვის (დეტალურად იხ. ქვე მოთ მე სა მე პირ თა ან
გა რი შე ბის ნაწილში).

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ პირ ვე ლა დი პა კე ტი ით ვა ლის წი ნებ და 
დე ბუ ლე ბას მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის შესახებ. პროექ ტის თანახმად, 
მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის მექანიზმი, მი სი მოქ მე დე ბის ფარ გლე ბი და 
ანაზ ღაუ რე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბუ ლი რე გუ ლა ციე ბი უნ და გან საზ ღვრუ ლი ყო 
მი ნი მა ლუ რი ანაზ ღაუ რე ბის შე სა ხებ სპე ცია ლუ რი კანონით, თუმ ცა აღ ნიშ ნუ ლი 
ნორ მა ამოი ღეს პროექ ტის ტექ სტი დან პროექ ტის სო ცია ლურ პარტნიორებთან/
მთავრობასთან წი ნას წა რი კონ სულ ტა ციის ეტაპ ზე (კანონის პროექ ტის პარ ლა მენ
ტში ინიციირებამდე).

საერ თა შო რი სო ტენ დენ ციე ბის მიხედვით, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრა 
მიჩ ნეუ ლია სი ღა რი ბი სა და უთა ნას წო რო ბის დაძ ლე ვის მექანიზმად. ექ სპერ ტთა 
კო მი ტე ტის თანახმად, „მინიმალურ ხელ ფას თან და კავ ში რე ბით ინ ტე რე სის არ
ქო ნის ორი დე კა დის შემდეგ, 2000იანი წლე ბის ად რეუ ლი ეტა პი დან მო ყო ლე ბუ
ლი შსო შე ნიშ ნავს გა ნახ ლე ბულ ინ ტე რესს აღ ნიშ ნუ ლი საკითხისადმი“. ექ სპერ
ტთა კო მი ტე ტი აღნიშნავს, რომ „მინიმალური ხელ ფა სის გან საზ ღვრის საკითხმა, 
ამდენად, დაიბ რუ ნა სი ღა რი ბის დაძ ლე ვი სა და სა ხელ ფა სო უთა ნას წო რო ბის შემ
ცი რე ბის მო წი ნა ვე მე ქა ნიზ მის ფუნქცია“.153 აღ ნიშ ნუ ლი ინ ტე რე სის კი დევ ერ თი მა
გა ლი თია ევ რო პუ ლი კავ ში რის ფარ გლებ ში და ყე ნე ბუ ლი ინიციატივა, მი ნი მა ლუ რი 

153. General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum 
Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), „Minimum wage systems“, International Labour Conference, 103rd 
Session, 2014, 16ე პარაგრაფი. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/ed_norm/relconf/documents/
meetingdocument/wcms_235287.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_235287.pdf
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ხელ ფა სის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დი რექ ტი ვის მი ღე ბის შესახებ. 2020 წელს ევ რო პულ
მა კო მი სიამ გა მოაქ ვეყ ნა წი ნა და დე ბა „ევროპულ კავ შირ ში ადეკ ვა ტუ რი მი ნი მა
ლუ რი ხელ ფა სის შე სა ხებ დირექტივა“154. ამდენად, ევ რო პუ ლი კავ ში რის ის ტო რია
ში პირ ვე ლად გა ნი ხი ლე ბა მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის შე სა ხებ დი რექ ტი ვის პროექტი, 
რომ ლის მი ზა ნიც გუ ლის ხმობს ევ რო პა ში მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დო ნი სა და ფარ
გლე ბის მნიშ ვნე ლოვ ნად გაზრდას. აღ ნიშ ნუ ლი საერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის 
ფონ ზე რეკომენდებულია, სა ქარ თვე ლომ შეი მუ შაოს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან
საზ ღვრის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კანონმდებლობა. 

 ამ პრო ცეს ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე საკითხი. არ არსებობს, რო გორც 
ასეთი, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ერ თგვა რო ვა ნი დეფინიცია. შსოს არც ერ თი ინ
სტრუ მენ ტი არ გან საზ ღვრავს „მინიმალური ხელფასის“ ტერმინს.155 ექ სპერ ტთა კო
მი ტე ტის თანახმად, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი გუ ლის ხმობს

„შესრულებული სამ სა ხუ რის თუ სა მუ შაოს სანაცვლოდ, გან საზ ღვრუ ლი პე
რიო დის ფარგლებში, და საქ მე ბუ ლი სათ ვის გა და სახ დე ლის მი ნი მა ლუ რი 
ოდენობა, დროის ან შეს რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე გამოთვლილი, რო მე ლიც არ 
შეიძ ლე ბა შემ ცირ დეს ინ დი ვი დუა ლუ რი თუ კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
საფუძველზე; იგი გა რან ტი რე ბუ ლია კა ნო ნით და მი სი გან საზ ღვრა შე საძ ლე
ბე ლია იმგვარად, რომ მოიც ვას და საქ მე ბუ ლის და მი სი ოჯა ხის მი ნი მა ლუ რი 
საჭიროებები, ეკო ნო მი კუ რი და სო ცია ლუ რი პი რო ბე ბის გათვალისწინებით“.156

გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის შე სა ხებ შსოს 1970 
წლის კონ ვენ ცია (No. 131). აღ ნიშ ნუ ლი კონ ვენ ცია ფო კუ სი რე ბუ ლია მი ნი მა ლუ რი 
ხელ ფა სის გან საზ ღვრის პრო ცეს სა და ამ პრო ცეს ში გა სათ ვა ლის წი ნე ბელ გარ
კვეულ ელემენტებზე. ექ სპერ ტთა კო მი ტე ტის თანახმად,

„No. 131ე კონ ვენ ციი დან გამომდინარე, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სის ტე მის არ სე
ბით ელე მენ ტებს წარმოადგენს: (i) მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლო ფარ თო მოქ მე დე
ბის სფერო; (ii) თა ნას წო რო ბის საფუძველზე, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან სრუ
ლი კონსულტაცია, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სის ტე მის შექ მნი სა და ოპე რი რე ბის 
პროცესში, და სა დაც ეს შესაძლებელია, მა თი პირ და პი რი მო ნა წი ლეო ბა სისტემაში; 
(iii) და საქ მე ბუ ლე ბი სა და მა თი ოჯა ხის წევ რე ბის სა ჭი როე ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი 
ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დო ნის განსაზღვრისას; (iv) 
მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის პე რიო დუ ლი კორექტირება, ეკო ნო მი კუ რი პი რო ბე ბი სა და 
საც ხოვ რე ბე ლი ხარ ჯის შე საძ ლო ცვლი ლე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და (v) სა თა ნა
დო ღო ნის ძიე ბე ბის იმ პლე მენ ტა ცია მი ნი მა ლურ ხელ ფას თან და კავ ში რე ბუ ლი ყვე
ლა დე ბუ ლე ბის ეფექ ტია ნად გა მო ყე ნე ბის უზრუნველსაყოფად.“157

154. https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682 [ბოლო ნახვა: 10.11.21] 
155. General Survey of the reports on the Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131), and the Minimum 
Wage Fixing Recommendation, 1970 (No. 135), „Minimum wage systems“, 35ე პარაგრაფი. 
156. იქვე. 
157. იქვე, 61ე პარაგრაფი. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020PC0682
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ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

საქ სტა ტის მო ნა ცე მე ბის მიხედვით, 2020 წელს და საქ მე ბულ თა სა შუა ლო ნო მი ნა
ლურ ხელ ფასს შეად გენს 1227.3 ლარი158. ქვე ყა ნა ში დღეს მოქ მე დი საარ სე ბო მი
ნი მუ მი ისე, რო გორც ხან დაზ მუ ლო ბის პენ სია და ყვე ლა სხვა სა ხის სო ცია ლუ რი 
დახმარება, მნიშ ვნე ლოვ ნად აღე მა ტე ბა No. 351ე ბრძა ნე ბუ ლე ბით დად გე ნილ მი
ნი მა ლურ ხელფასს. კვლე ვე ბი ადასტურებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი მი ნი
მა ლუ რი ხელ ფა სი არა თა ნა ზო მა დად და ბა ლია ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ თან 
მი მარ თე ბით და, სულ მცირე, ცხრა ჯერ ჩა მორ ჩე ბა სხვა პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნებ ში 
დად გე ნილ ოდენობას.159

ბო ლო სა მი წლის გან მავ ლო ბა ში გააქ ტიურ და დის კუ სია მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის მა
რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მის შესახებ. სხვა დას ხვა პრო ფე სიულ
მა კავ შირ მა შეი მუ შა ვა ცვლი ლე ბა თა პროექტი,160 რო მე ლიც მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა
სის გაზ რდას ითვალისწინებდა. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის რე ფორ მის მომ ხრეე ბი 
მიუთითებენ, რომ სა ქარ თვე ლო ში 25 ათას ზე მე ტი და საქ მე ბუ ლის ყო ველ თვიუ რი 
ხელ ფა სი 100 ლარს არ აღემატება, დაახ ლოე ბით 63 ათა სი სა – ქვე ყა ნა ში დად გე
ნილ საარ სე ბო მი ნი მუმს ჩამორჩება, ხო ლო ოჯა ხის საარ სე ბო მი ნი მუმ ზე და ბა ლი 
ხელ ფა სი 130 ათას ზე მეტ ადა მიანს აქვს.161 რე ფორ მის მომ ხრეე ბის შეფასებით, მი
ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ზრდის შემთხვევაში, ზო გიერ თი ში ნა მეურ ნეო ბა ოჯა ხის და
საქ მე ბუ ლი წევ რის მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ხარ ჯზე დაძ ლევს სიღარიბეს.162 მი ნი
მა ლუ რი ხელ ფა სის გაზ რდის სა ზო გა დოებ რივ მოთ ხოვ ნას ადას ტუ რებს კავ კა სიის 
კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტრის (CRRC) მიერ წარ მოე ბუ ლი გამოკითხვაც, რომ ლის 
მიხედვით, მო სახ ლეო ბის 75% სრუ ლად (48%) ან ნა წი ლობ რივ (27%) ემ ხრო ბა მი
ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის შემოღებას.163 ამა ვე კვლე ვის მიხედვით, მი ნი მა ლუ რი ხელ
ფა სის იდეას მა ღა ლი მხარ და ჭე რა აქვს და სო ციო დე მოგ რა ფიულ ჯგუ ფებს შო რის 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი სხვაო ბე ბი არ იკვეთება. გა მო კით ხვა აჩვენებს, რომ მი ნი მა ლუ რი 
ხელ ფა სის სა შუა ლო აღ ქმუ ლი ოდე ნო ბა 854.1 ლარს შეადგენს, რაც კვლე ვის მო
მენ ტის თვის ქვე ყა ნა ში არ სე ბულ საარ სე ბო მი ნი მუმს ოთხჯერ, ხო ლო მოქ მედ მი

158. დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი (19982020 წლები)1998 – 55.4 
ლარი; 1999 – 67.5 ლარი; 2000 – 72.3 ლარი; 2001 – 94.6 ლარი; 2002 – 113.5 ლარი; 2003 – 125.9 ლარი; 2004 – 
156.6 ლარი; 2005 – 204.2 ლარი; 2006 – 277.9 ლარი; 2007 – 277.9 ლარი; 2008 – 534.9 ლარი; 2009 – 556.8 ლარი; 
2010 – 597.6 ლარი; 2011 – 636 ლარი; 2012 – 712.5 ლარი; 2013 – 773.1 ლარი; 2014 – 818 ლარი; 2015 – 900.4 
ლარი; 2016 – 940 ლარი; 2017 – 999.1 ლარ ი; 2018 – 1068.3 ლარი; 2019 – 1129.5 ლარი; 2020 – 1227.3 
ლარი. https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi 
159. დარსაველიძე დ., საქართველოში მინიმალური ხელფასის ზრდის გავლენის შეფასება. ფრიდრიხ ებერტის 
ფონდი. 2019. ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/georgien/14971.pdf [ბოლო ნახვა: 
10.11.21].
160. Sichinava D., Atchaidze M., Minimum Wage in Georgia. Gauging public opinion. Friedrich Ebert Stiftung, 
Tbilisi, 2020. http://library.fes.de/pdffiles/bueros/georgien/16226.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
161. ჭანტურიძე გ. და სხვები, მინიმალური ხელფასის პოლიტიკის შესაბამისობის შემოწმება საქართველოს 
სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში. საქართველოს 
პროფესიული კავშირების გაერთიანება და საქართველოს სახალხო დამცველი, 2016. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://gtuc.ge/wp-content/uploads/2018/08/მინიმალური-ხელფასის.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
162. დარსაველიძე, 2019.
163. Sichinava, Atchaidze, 2020. 

https://www.geostat.ge/ka/modules/categories/39/khelfasebi
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14971.pdf
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/16226.pdf
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ნი მა ლურ ხელ ფასს ორ მოც ჯერ აღემატება.164

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის რე ფორ მი რე ბის მო წი ნააღ მდე გეე ბი ძი რი თა დად ფო კუ
სირ დნენ მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის შე საძ ლო გავ ლე ნა ზე მაშინ, რო ცა „2020 წლის 
შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ნა წილ ში შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბა ით ვა ლის
წი ნებ და მხო ლოდ მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის მე ქა ნიზ მის ინიციირებას. 
მა თი მტკიცებით, გაზ რდი ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის შე მო ღე ბა ჩრდი ლო ვა ნი 
ეკო ნო მი კის წა ხა ლი სე ბის რისკს შეიცავს, ქმნის რა სტიმულს, დამ საქ მე ბელ მა რე
გუ ლა ციის თა ვი დან არი დე ბის მიზნით, შრო მი თი ურ თიერ თო ბის ნაცვლად, არა
ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის ფორ მე ბი გამოიყენოს.165 გაზ რდი ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ
ფა სის პირობებში, მა თი შეფასებით, შესაძლოა, შემ ცირ დეს და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე
ბე ლი ან გაი ზარ დოს სა მომ ხმა რებ ლო ფასი.166

უნ და აღინიშნოს, რომ სა ქარ თვე ლოს ბიზნესომბუდსმენი167 შრო მის კო დექ სში მი
ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის მე ქა ნიზ მის შე სა ხებ ჩა ნა წე რის არ სე ბო ბას 
ეწი ნააღ მდე გე ბო და და მიიჩნევდა, რომ ასე თი ზო გა დი და არა წი ნას წარ გან ჭვრე
ტა დი დე ბუ ლე ბა არ იძ ლეო და მის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რეებ ზე მსჯე ლო
ბის შესაძლებლობას. მი სი შეფასებით, იმ შემთხვევაში, თუ კა ნო ნით დად გე ნი ლი 
მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი არ იქ ნე ბო და რეა ლო ბა ში არ სე ბუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ
ფა სის ოდე ნო ბას თან შესაბამისობაში, რე გუ ლა ცია და საქ მე ბულ თა რაო დე ნო ბის 
შემ ცი რე ბა სა და ფა სე ბის ზრდას გამოიწვევდა.168 მსგავ სი მიდ გო მა ჰქონ და ახალ
გაზ რდა ბიზ ნეს მენ თა ასოციაციას169, რო მე ლიც წერდა, რომ შე თა ვა ზე ბუ ლი დე ბუ
ლე ბა არ იძ ლეო და საშუალებას, წი ნას წარ შეე ფა სე ბი ნათ მი სი გავლენა; ორ გა
ნი ზა ციის შეფასებით, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბის და ბალ ნიშ ნულ ზე (350 
ლარ ზე ნაკლები) გან საზ ღვრას რეა ლუ რი შე დე გი არ ექ ნე ბო და და საქ მე ბულ თა 
მდგომარეობაზე, მა ღალ ნიშ ნულ ზე გან საზ ღვრა კი (350 ლარ ზე მეტი) გა მოიწ ვევ და 
სა მუ შაო ძა ლის გაძვირებას, რაც, პოტენციურად, სა მუ შაო ად გი ლე ბის გაუქ მე ბის 
რისკს ქმნიდა.170

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ დროს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის იდეა 
გან სა კუთ რე ბუ ლი მხარ და ჭე რით სარ გებ ლობ და შრო მის თე მა ზე მო მუ შა ვე არა სამ
თავ რო ბო ორგანიზაციებში. სო ცია ლუ რი სა მარ თლია ნო ბის ცენტრი171 მიუთითებდა, 

164. იქვე.
165. მაკალათია ი,. 2019. რა შედეგები შეიძლება მოიტანოს მინიმალური ხელფასის შემოღებამ 
საქართველოში. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://bm.ge/ka/article/rashedegebisheidzlebamoitanos
minimalurixelfasisshemogebamsaqartveloshi/43346 [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
166. ტყეშელაშვილი შ., 2019. მინიმალური ხელფასის ფასი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://forbes.ge/
news/7240/minimalurixelfasisfasi [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
167. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი, 2020.
168. იქვე.
169. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია, 2020. 89.
170. იქვე.
171. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, 2021. საქართველოში საკვების მიტანის სერვისის 
კომპანიების ხელშეკრულებების სამართლებრივი შეფასება. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://
socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshimokmedimitanisservisiskompaniebiskhelshekrulebebis

https://bm.ge/ka/article/ra-shedegebi-sheidzlebamoitanos-minimaluri-xelfasis-shemogebam-saqartveloshi/43346
https://bm.ge/ka/article/ra-shedegebi-sheidzlebamoitanos-minimaluri-xelfasis-shemogebam-saqartveloshi/43346
https://forbes.ge/news/7240/minimalurixelfasis-fasi
https://forbes.ge/news/7240/minimalurixelfasis-fasi
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
https://socialjustice.org.ge/ka/products/sakartveloshi-mokmedi-mitanis-servisis-kompaniebis-khelshekrulebebis-samartlebrivi-shefaseba
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რომ სა ქარ თვე ლო ში სა მუ შაო ად გი ლე ბი ისეთ სექ ტო რებ ში იქმნება, რომ ლებ შიც 
ანაზ ღაუ რე ბა დაბალია. მი სი შეფასებით, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი მხო ლოდ იმ შემ
თხვე ვა ში იქ ნე ბა მშრო მელ თა დაც ვის ქმე დი თი მექანიზმი, თუ მას რეა ლუ რი სა
ჭი როე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით დაადგენენ.172 სა ქარ თვე ლოს ახალ გაზ რდა იუ რის
ტთა ასოციაცია173 მხარს უჭერ და მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის იდეას და 
პარ ლა მენტს მოუწოდებდა, ამ სა კით ხზე მუ შაო ბა დროუ ლად და სა ზო გა დოე ბის 
ფარ თო ჩარ თუ ლო ბით დაეწყო.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

შრო მის სა კით ხებ ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო სექტორის, ექ სპერ ტე ბი სა და პრო
ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის წარ მო მად გე ნელ თა აზრით, ერთერთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
საკითხი, რაც აუ ცი ლე ბე ლია სა ქარ თვე ლო ში და საქ მე ბულ თა გაძლიერებისთვის, 
არის მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის საკითხი. გა მო კით ხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის აზრით, 
ქარ თულ რეა ლო ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა არ იძ ლე ვა ოპ ტი მიზ მის სა ფუძ ველს მი ნი მა ლუ
რი ხელ ფა სის რე გუ ლი რე ბის პერ სპექ ტი ვას თან დაკავშირებით. 

ცხადია, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრა და მი სი რე გუ ლი რე ბა კომ პლექ
სუ რი საკითხია. სხვა დას ხვა მხა რეს გან სხვა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა და მო
ლო დი ნი აქვს მი ნი მა ლურ ხელ ფას თან მიმართებით. იკ ვე თე ბა რის კიც იმას თან 
დაკავშირებით, თუ რამ დე ნად აღ სრუ ლე ბა დია მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის რეა ლუ რად 
გან ხორ ციე ლე ბის მონიტორინგი. დამ საქ მე ბელს შეუძლია, გა მოი ყე ნოს სხვა დას
ხვა მე ქა ნიზ მი საიმისოდ, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში ფორ მა ლუ რად გაი წე როს მი ნი მა
ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბის ანაზღაურება, თუმ ცა რეა ლო ბა და საქ მე ბუ ლე ბის თვის 
არ შეიცვალოს, რად გან ხში რად და საქ მე ბუ ლე ბი თა ვიან თი კონ ტრაქ ტის პი რო
ბებ საც კი არ იცნობენ. რეს პონ დენ ტთა ნა წილს უჩ ნდე ბა შეკითხვები, რამ დე ნად 
მოა ხერ ხებს შრო მის ინ სპექ ცია არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბით მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის 
მონიტორინგს.

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი ფიქრობს, რომ უმნიშვნელოვანესია, სა ფუძ ვლია ნად შე
ფას დეს რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნა (RIA), ამასთანავე, რა სარ გე ბე ლი და რის კი შეიძ
ლე ბა ახ ლდეს თან მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დად გე ნას ქვეყანაში.

სხვა დას ხვა რეს პონ დენ ტის პოზიციით, მი ნი მა ლუ რი ხელფასი, რო გორც ცალ კე 
მდგო მი რეგულაცია, ნაკ ლე ბად შე დე გია ნია გა მარ თუ ლი სო ცია ლუ რი სის ტე მის 
გარეშე.

„შრომის სამინისტროში“ აღნიშნავენ, რომ არ სე ბობს მოსაზრება, სა მი ნის ტროს 
სტრა ტე გიულ შეს ყიდ ვებ ში ერთერთ კომ პო ნენ ტად გაი წე როს მი ნი მა ლუ რი ხელ
ფა სი სა მე დი ცი ნო პერსონალისთვის. ამ ინი ცია ტი ვის რეა ლი ზე ბის შემთხვევაში, 

samartlebrivishefaseba [ბოლო ნახვა: 10.11.21].
172. იქვე. 
173. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. 2020.
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ეს შეიძ ლე ბა იყოს სექ ტო რუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
დად გე ნის პირ ვე ლი პრეცედენტი.

„ვფიქრობთ, სა ხელ მწი ფო სტრა ტე გიულ შეს ყიდ ვე ბის მო ნა წი ლეე ბი უნ და იყ-
ვნენ ეთი კუ რი დამსაქმებლები. არის გეგმაში, რომ სტრა ტე გიუ ლი შეს ყიდ ვე ბის 
ერთ-ერთი კომ პო ნენ ტი იყოს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის და ფიქ სი რე ბა სა მე დი ცი-
ნო პერსონალისთვის. ძა ლიან აქ ტუა ლუ რია ექიმებისთვის, მაგ რამ ექ თნე ბი სა და 
სა ნიტ რე ბის თვის უფ რო აქ ტუა ლუ რია [გასაგებია, რო ცა ამბობენ, რომ] მი ნი მა-
ლუ რი ხელ ფა სე ბი არ არის მარ ტი ვი მისაღები, მაგრამ, რო ცა სა ხელ მწი ფო ამ ხე-
ლა ინ ვეს ტი ციას დებს, ალბათ, არ იქ ნე ბო და ცუდი, რომ მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სე ბი 
დაფიქსირებულიყო.“174

დას კვნა

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის მე ქა ნიზ მის დად გე ნას თან და კავ ში რე ბით 
რო გორც ლი ტე რა ტუ რის მიმოხილვის, ისე დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის 
ფარ გლებ ში გა მოიკ ვე თა პო ზი ცია თა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გან სხვა ვე ბა და საქ მე ბუ ლე
ბი სა და დამ საქ მე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის დამ ცველ თა შორის. ერ თი მხრივ, და საქ მე
ბულ თა წარ მო მად გენ ლე ბის მხრი დან მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის და წე სე ბა გა ნი ხი
ლე ბა სი ღა რი ბის დაძ ლე ვის ერთერთ და მა ტე ბით მნიშ ვნე ლო ვან ინსტრუმენტად, 
თუმცა, მეო რე მხრივ, აღინიშნება, რომ გა მარ თუ ლი სო ცია ლუ რი დაც ვის სის ტე მის 
გარეშე, მხო ლოდ მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის და წე სე ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს პრობ ლე
მის ძი რეუ ლად მოგვარებას. დამ საქ მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი ხე და ვენ საფ
რთხეს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დაწესებაში, რად გა ნაც მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის 
სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბამ შესაძლოა, შეამ ცი როს და საქ მე ბის მაჩ ვე ნე ბე ლი 
ფორ მა ლურ სექ ტორ ში და გა ზარ დოს არა ფორ მა ლუ რი სექტორი.

რო გორც სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ნა წილ ში აღინიშნა, შსოც და ევ რო კავ ში
რიც მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის და წე სე ბას სი ღა რი ბი სა და ეკო ნო მი კუ რი უთა ნას წო
რო ბის დაძ ლე ვის ერთერთ მე ქა ნიზ მად განიხილავს. ევ რო კავ ში რის ფარ გლებ
ში ინი ციი რე ბუ ლია ახა ლი ევ რო პუ ლი დი რექ ტი ვა მი ნი მა ლუ რი ანაზ ღაუ რე ბის 
შესახებ, თუმ ცა ჯერ კი დევ არ არის და წე სე ბუ ლი ერ თია ნი ევ რო პუ ლი სტანდარტი. 

rekomendaciebi

უნ და შე მუ შავ დეს შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სი მი ნი მა ლუ
რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის სა კა ნონ მდებ ლო მექანიზმი;

 მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა უნ და გა ნი საზ ღვროს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო
ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის მაქ სი მა ლუ რი ჩართულობით;

174. ინტერვიუ „შრომის სამინისტროს“ წარმომადგენელთან. 
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მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დაან გა რი შე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რო გორც სა მომ
ხმა რებ ლო ფა სე ბი და საარ სე ბო მინიმუმი, ისე სა შუა ლო თვიუ რი ხელ ფა სის ყო ველ
წლიუ რი მოცულობა. ამ ცვლა დე ბის ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში აუცილებელია, არ სე
ბობ დეს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბის ცვლი ლე ბის ეფექ ტია ნი ინსტრუმენტი;

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა პე რიო დუ ლად უნ და გა დაან გა რიშ დეს ეკო ნო მი
კუ რი ვი თა რე ბი სა და სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ზრდის გათ ვა ლის წი ნე ბით და ეტა
პობ რი ვად უნ და გაი ზარ დოს სა შუა ლო თვიუ რი ხელ ფა სის 30 %დან 60 %მდე;

მი ნი მა ლუ რი ანაზ ღაუ რე ბის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტიან აღ სრუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ ვე ლო
ბა უნ და დაე კის როს შრო მის ინსპექციას;

ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის 
სექ ტო რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუშაობაზე, რომ ლის ფარ გლებ შიც დად გინ დე ბა სექ
ტო რუ ლი ანაზ ღაუ რე ბის მი ნი მა ლუ რი ზღვარი;

მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბამ დე სა ხელ მწი ფომ უნ
და დაად გი ნოს სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა მათთვის, 
ვინც და საქ მე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ციე ლე ბულ 
პროექტებში;

რადგანაც, დამ საქ მე ბელ თა შეფასებით, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სა კა ნონ მდებ
ლო რე გუ ლი რე ბა შეი ცავს ისეთ რისკს, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ად გი ლე ბის შემ ცი რე
ბა და არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის ზრდა, აუ ცი ლე ბე ლია რე გუ ლი რე ბის გავ ლე ნის 
შე ფა სე ბის (RIAს) კვლევა, რომ ლის ფარ გლებ შიც მოხ დე ბა რო გორც სოციალურ
ეკონომიკური სარგებლის, ისე რის კის იდენტიფიცირება.

7

SromiTixelSekrulebisSewyveta

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის სა კით ხი რე გუ ლირ დე ბა შრო მის კო დექ სის 
47ე და 48ე მუხლებით. 47ე მუხ ლი არე გუ ლი რებს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის კა
ნო ნიერ და უკა ნო ნო საფუძვლებს, მხო ლოდ 48ე მუხ ლი გან საზ ღვრავს ხელ შეკ რუ
ლე ბის შეწ ყვე ტის წეს სა და პროცედურას. ეს ორი ვე ნორ მა ეფუძ ნე ბა ხელ შეკ რუ
ლე ბის შეწ ყვე ტის შე სა ხებ შსოს 1982 წლის კონ ვენ ციას (No. 158). დამ საქ მე ბელს 
ეკის რე ბა 30 კა ლენ და რუ ლი დღით ად რე შეტ ყო ბი ნე ბი სა და ერ თი თვის კომ პენ სა
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ციის გა დახ დის ვალდებულება, გარ და იმ შემთხვევისა, რო ცა ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ
ყვე ტის სა ფუძ ვე ლია და საქ მე ბუ ლის მიერ ვალ დე ბუ ლე ბის დარღვევა. ალ ტერ ნა ტი
ვის სახით, დამ საქ მე ბე ლი უფლებამოსილია, 3დღიანი შეტ ყო ბი ნე ბის დაც ვით და 
2 თვის კომ პენ სა ციის გა დახ დით შეწ ყვი ტოს და საქ მე ბულ თან ხელშეკრულება.

შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის კა ნო ნიე რი სა ფუძ
ვლე ბის ჩამონათვალს, რომელიც, ძირითადად, ეფუძ ნე ბა No. 158ე კონ ვენ ციის 
მე4 მუხლს – „დაუშვებელია და საქ მე ბულ თან შრო მი თი ურ თიერ თო ბის შეწყვეტა, 
თუ არ არ სე ბობს ასე თი შეწ ყვე ტის კა ნო ნიე რი მი ზე ზი და კავ ში რე ბუ ლი და საქ მე
ბუ ლის უნარ თან ან ქცევასთან, ან რო მე ლიც ეფუძ ნე ბა საწარმოს, და წე სე ბუ ლე ბის 
ან სამ სა ხუ რის საო პე რა ციო მოთხოვნებს.“ 47ე მუხ ლში ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე
ტის სა ფუძ ვლე ბი იმიჯ ნე ბა სა მი მიმართულებით: 1) დამ საქ მებ ლის საო პე რა ციო 
მოთ ხოვ ნე ბი (მაგ.ეკონომიკური გარემოებები, ტექ ნო ლო გიუ რი ან ორ გა ნი ზა ციუ ლი 
ცვლილებები, რომ ლე ბიც აუ ცი ლე ბელს ხდის სა მუ შაო ძა ლის შემცირებას; დამ საქ
მე ბე ლი იუ რი დიუ ლი პი რის ლიკ ვი და ციის წარ მოე ბის დაწყება) 2) და საქ მე ბუ ლის 
უნარ თან და კავ ში რე ბუ ლი სა ფუძ ვლე ბი (მაგ.დასაქმებულის კვა ლი ფი კა ციის ან პრო
ფე სიუ ლი უნარჩვევების მის მიერ და კა ვე ბულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ 
სა მუ შაოს თან შეუსაბამობა; და საქ მე ბუ ლის ხან გრძლი ვი შრომისუუნარობა); და 3) 
და საქ მე ბუ ლის ქცე ვა (მაგ. და საქ მე ბუ ლის მიერ ვალ დე ბუ ლე ბის დარღვევა). თუმ
ცა 47ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებს ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის და მა
ტე ბით საფუძველს, რო მე ლიც არ გა მომ დი ნა რეობს No 158ე კონვენციიდან. 47(1)
(ო) მუხ ლის თანახმად, დამ საქ მებ ლის მიერ ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის სა ფუძ ვე
ლი შეიძ ლე ბა იყოს  სხვა ობიექ ტუ რი გარემოება, რო მე ლიც ამარ თლებს შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყვეტას.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში აღ ნიშ ნუ ლი სა ფუძ ვლით 
და ზუს ტდა შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის ნორმა, რომ ლის მი ზა ნია და საქ
მე ბუ ლის უფ ლე ბის დაც ვის და მა ტე ბი თი გა რან ტიის განსაზღვრა. კერძოდ, ობიექ
ტუ რი გა რე მოე ბით ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის შემ თხვე ვა ში დამ საქ მე ბე ლი 
ვალდებულია, წე რი ლო ბით შეტ ყო ბი ნე ბა ში დაა სა ბუ თოს ის ობიექ ტუ რი გარემოება, 
რომელიც, მი სი შეხედულებით, ამარ თლებს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწყვეტას. 
ბო ლო 57 წლის განმავლობაში, სა სა მარ თლოს დად გე ნი ლი აქვს აღ ნიშ ნუ ლი სა
ფუძ ვლით ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის და ვებ ზე მნიშ ვნე ლოვ ნად მკაც რი პრაქ ტი კა 
იმ თვალსაზრისით, რომ ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის შე სა ხებ დამ საქ მებ ლის გა
დაწ ყვე ტი ლე ბის კა ნო ნიე რე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა მო სა მარ თლის მხრი დან დე ტა ლურ 
შესწავლას. სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კით დამ საქ მე ბელ ზე ვრცელ დე ბა ხელ შეკ რუ
ლე ბის შეწ ყვე ტის ობიექ ტუ რი სა ფუძ ვლის დამ ტკი ცე ბის მა ღა ლი სტანდარტი.

ობიექ ტუ რი სა ფუძ ვლით ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტას თან და კავ ში რე ბით შრო
მის კო დექ სმა მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგ რე სი განიცადა. ამასთან, აღ ნიშ ნუ ლი სა
ფუძ ვლით გა თა ვი სუფ ლე ბის საქ მეებ ზე სა სა მარ თლო ირ ჩევს მკაცრ მიდგომას, 
თუმცა, მიუ ხე და ვად ამისა, შრო მის კო დექ სი არ შეე სა ბა მე ბა საერ თა შო რი სო 
სტანდარტს. შესაბამისად, რე კო მენ დე ბუ ლია „ობიექტური საფუძვლით“ ხელ შეკ
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რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის ნორ მის ამო ღე ბა შრო მის კოდექსიდან. სა სა მარ თლო პრაქ
ტი კის გათვალისწინებით, ამ მე ქა ნიზ მის შრო მის კო დექ სში შე ნარ ჩუ ნე ბა ისე დაც 
ნაკ ლე ბად ხელ შე სა ხებ სარ გე ბელს ით ვა ლის წი ნებს დამსაქმებლისთვის, მაშინ, 
რო ცა ეს ნორ მა კვლავ ტო ვებს შე საძ ლებ ლო ბას დამსაქმებლისთვის, გაა თა ვი სუფ
ლოს და საქ მე ბუ ლი დაუ სა ბუ თე ბე ლი საფუძვლით, რაც სა ბო ლოო ჯამ ში იწ ვევს გა
ჭია ნუ რე ბულ და ხარ ჯით დატ ვირ თულ სა სა მარ თლო დავას.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში არ გა მოკ ვე თი ლა შრო მი თი ხელ შეკ რუ
ლე ბის შეწ ყვე ტას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რი საკითხები.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

იურისტების, უფ ლე ბა დამ ცვე ლე ბის მხრი დან ხში რია რე კო მენ და ცია იმის შესახებ, 
რომ და საქ მე ბუ ლის თვის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის სა ფუძ ვე ლი იყოს გან
საზ ღვრუ ლი და დამ საქ მე ბელს არ ჰქონ დეს შესაძლებლობა, „სხვა ობიექ ტუ რი 
გარემოების“ სა ფუძ ვლით დაით ხო ვოს თა ნამ შრო მე ლი სამსახურიდან. არ გუ მენ
ტად კი სა ხელ დე ბა ის, რომ დამ საქ მებ ლებ მა შეიძლება, უკა ნო ნოდ დაით ხო ვონ 
თა ნამ შრომ ლე ბი და მია წე რონ ეს სხვა ობიექ ტუ რი გა რე მოე ბით გა თა ვი სუფ ლე ბის 
საფუძველს, და საქ მე ბულ მა კი არ მი მარ თოს სა სა მარ თლოს სხვა დას ხვა მიზეზით, 
მათ შორის, დროი სა და ფი ნან სუ რი რე სურ სის არარ სე ბო ბის გამო. ამ შემ თხვე ვა ში 
არის ერ თა დერ თი გზა უკა ნო ნო დათ ხოვ ნის და სა სა ბუ თებ ლად და შე სა ბა მი სი კომ
პენ სა ციის მოსათხოვად. უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ შრო მის ინ სპექ ციის მან და ტი 
არ ვრცელ დე ბა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის მოშ ლის შემთხვევებზე.

დამ საქ მებ ლე ბი მიიჩნევენ, რომ შეუძ ლე ბე ლია შეზ ღუ დუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლის 
ფორ მი რე ბა და კა ნონ ში ასახვა, ვი ნაი დან შესაძლოა, არ სე ბობ დეს სპე ცი ფი კუ რი 
გარემოებები, სხვა დას ხვა ტი პის სა მუ შაოს სპე ცი ფი კი დან გამომდინარე.

დას კვნა

შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის რე გუ ლი რე ბის ნაწილში, „2020 წლის შრო
მი თი სა მარ თლის რეფორმის“ ფარგლებში, გარ კვეუ ლი ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და შრო
მის კოდექსში. დამ საქ მე ბელს გაუჩ ნდა ვალდებულება, წე რი ლო ბით დაასაბუთოს, 
გა თა ვი სუფ ლე ბის რა ობიექ ტუ რი გა რე მოე ბე ბი გახ და და საქ მე ბულ თან შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის საფუძველი. თუმ ცა დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ
ვიუე ბის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ არ სე ბუ ლი ნორ მა არ იძ ლე ვა მყარ გა რან
ტიებს და კვლავ სწო რედ ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „სხვა ობიექ ტუ რი გარემოებების“ სა
ფუძ ველ ზე ხდე ბა ხშირ შემ თხვე ვა ში და საქ მე ბუ ლე ბის დათ ხოვ ნა კა ნო ნიე რი სა
ფუძ ვლის გარეშე. სა სა მარ თლო ში საქ მეე ბის გან ხილ ვის საკ მაოდ ხან გრძლი ვი ვა
დის (ისევე, რო გორც და საქ მე ბუ ლე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი დანახარჯის) გამო, 
უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლი და საქ მე ბუ ლე ბი ყო ველ თვის არ მი მარ თა ვენ სა სა
მარ თლოს და უკა ნო ნო გა თა ვი სუფ ლე ბა ძა ლა ში რჩება. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა პრობ
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ლე მუ რად წარ მო ჩინ და სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარგლებშიც. ნორ მის არ
სე ბუ ლი რე დაქ ცია არ შეე სა ბა მე ბა შსოს No. 158ე კონვენციას, ქმნის შე საძ ლებ
ლო ბას ამ ნორ მის არაერ თგვა რო ვა ნი და არა მარ თე ბუ ლი გამოყენებისათვის.

rekomendaciebi

გაუქ მდეს შრო მის კო დექ სის 47ე მუხლის, პირ ვე ლი ნა წი ლის „ო“ პუნქტი, რო
მე ლიც გუ ლის ხმობს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტას „სხვა ობიექ ტუ რი 
გარემოებების“ საფუძველზე.

8

SromisusafrTxoebisada
janmrTelobisdacva

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„ასოცირების ხელშეკრულების“ მიხედვით, სა ქარ თვე ლო იღებს ვალდებულებას, 
გან საზ ღვრულ ვა დებ ში ეტა პობ რი ვად დაუახ ლოოს თა ვი სი კა ნონ მდებ ლო ბა ევ
რო კავ ში რის ტექ ნი კურ რე გუ ლა ციებს შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის 
დაც ვის სფეროში. ეს დირექტივებია:

•	 1989 წლის 30 ნოემ ბრის საბ ჭოს 89/654/EEC დი რექ ტი ვა სა მუ შაო ად გილ ზე 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის თაობაზე;

•	 2009 წლის 16 სექ ტემ ბრის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2009/104/EC დი
რექ ტი ვა სა მუ შაო ად გილ ზე მუ შაკ თა მიერ სა მუ შაო მოწ ყო ბი ლო ბე ბის გა მო
ყე ნე ბი სათ ვის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე
ბის თაობაზე; 

•	 1990 წლის 29 მაი სის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 90/270/EEC მო ნი ტო რიან და ნად გა
რებ თან მუ შაო ბის თვის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი 
მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 1989 წლის 30 ნოემ ბრის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 89/656/EEC სა მუ შაო ად გილ ზე 
მუ შაკ თა მიერ პერ სო ნა ლუ რი დამ ცა ვი აღ ჭურ ვი ლო ბის გა მო ყე ნე ბის თვის 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 1992 წლის 24 ივ ნი სის საბ ჭოს 92/58/EEC დი რექ ტი ვა სა მუ შაო ზე უსაფ რთხოე
ბა სა და/ან ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ნიშ ნე ბის გან თავ სე ბის 
მიზ ნით მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ; 
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•	 1992 წლის 3 ნოემ ბრის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 92/91/EEC ბურ ღვის მეშ ვეო ბით 
მი ნე რა ლე ბის მო პო ვე ბის ინ დუს ტრიებ ში მუ შაკ თა უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვის სრულ ყო ფის თვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის თაობაზე;

•	 1992 წლის 3 დე კემ ბრის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 92/104/EEC ზე და პირ ზე და მი
წის ქვეშ მი ნე რა ლე ბის მო პო ვე ბის ინ დუს ტრიებ ში მუ შაკ თა უსაფ რთხოე ბი
სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის სრულ ყო ფის თვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის 
თაობაზე;

•	 1992 წლის 24 ივ ნი სის საბ ჭოს 92/57/EEC დი რექ ტი ვა დროე ბით ან მოძ რავ სამ
შე ნებ ლო უბ ნებ ზე უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ
ხოვ ნე ბის იმ პლე მენ ტა ციის შესახებ;

•	 2002 წლის 25 ივ ნი სის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2002/44/EC დი რექ ტი ვა 
მუ შაკ თა ფი ზი კუ რი აგენ ტე ბის გან (ვიბრაცია) გა მოწ ვეუ ლი პო ტენ ციუ რი რის
კის წი ნა შე და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო
ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 2009 წლის 30 ნოემ ბრის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 2009/148/
EC სა მუ შაო ზე აზ ბეს ტის ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კე ბის გან მუ
შაკ თა დაც ვის თაობაზე;

•	 1999 წლის 16 დე კემ ბრის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 1999/92/
EC ფეთ ქე ბა დი ატ მოს ფე როს გა მო პო ტენ ციუ რი რის კის ქვეშ მყოფ მუ შაკ თა 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით მი ნი მა
ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 2006 წლის 5 აპ რი ლის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 2006/25/
EC მუ შაკ თა ფი ზი კუ რი აგენ ტე ბით (ხელოვნური ოპ ტი კუ რი რადიაცია) გა
მოწ ვეუ ლი პო ტენ ციუ რი რის კის წი ნა შე და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ
რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 1993 წლის 23 ნოემ ბრის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 93/103/EC თევ ზჭე რის თვის გან
კუთ ვნილ გე მებ ზე მუ შაო ბის თვის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი
მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ; 

•	 1990 წლის 29 მაი სის საბ ჭოს 90/269/EEC დი რექ ტი ვა ტვირ თის ხე ლით აწე ვის 
დროს, მუ შაკ თა მიერ გან სა კუთ რე ბით ზურ გის და ზია ნე ბის საფ რთხის არ სე
ბო ბის პირობებში, ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ
ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 2004 წლის 29 აპ რი ლის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2004/37/EC დი რექ ტი
ვა სა მუ შაო ზე კან ცე რო გე ნე ბი სა და მუ ტა გე ნე ბის ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ
ში რე ბუ ლი რის კის გან მუ შაკ თა დაც ვის თაობაზე;

•	 2000 წლის 18 სექ ტემ ბრის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2000/54/EC დი
რექ ტი ვა სა მუ შაო ზე ბიო ლო გიუ რი აგენ ტე ბის ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე
ბუ ლი რის კის გან მუ შაკ თა დაც ვის თაობაზე;

•	 1998 წლის 7 აპ რი ლის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 98/24/EC სა მუ შაო ზე ქი მიურ აგენ
ტებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის გან მუ შაკ თა უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის შესახებ;
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•	 2003 წლის 6 თე ბერ ვლის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2003/10/EC დი რექ
ტი ვა მუ შაკ თა ფი ზი კუ რი აგენ ტე ბით (ხმაური) გა მოწ ვეუ ლი პო ტენ ციუ რი რის
კის წი ნა შე და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო
ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 2004 წლის 29 აპ რი ლის ევ რო პარ ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2004/40/EC დი რექ
ტი ვა მუ შაკ თა ფი ზი კუ რი აგენ ტე ბით (ელექტრომაგნიტური ველი) გა მოწ ვეუ
ლი პო ტენ ციუ რი რის კის წი ნა შე და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ რთხოე
ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ;

•	 1991 წლის 29 მაი სის ევ რო კო მი სიის 91/322/EEC დი რექ ტი ვა სა მუ შაო ად გილ ზე 
ქიმიური, ფი ზი კუ რი და ბიო ლო გიუ რი აგენ ტე ბის ზე მოქ მე დე ბით გა მოწ ვეუ
ლი რის კის გან მუ შაკ თა დაც ვის შე სა ხებ საბ ჭოს 80/1107/EEC დი რექ ტი ვის იმ
პლე მენ ტა ციის მეშ ვეო ბით ზღვრუ ლი ინ დი კა ტიუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის გან საზ
ღვრის თაობაზე;

•	 2000 წლის 8 ივ ნი სის ევ რო კო მი სიის 2000/39/EC დირექტივა, რომ ლი თაც ფორ
მირ დე ბა და საქ მე ბის სა ხეო ბის მი ხედ ვით მავ ნე ზე გავ ლე ნის ზღვრუ ლი ინ
დი კა ტიუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის პირ ვე ლი სია, სა მუ შაო ზე ქი მიურ ნივ თიე რე ბებ
თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კის გან მუ შაკ თა ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფ რთხოე ბის 
დაც ვის შე სა ხებ საბ ჭოს 98/24/EC დი რექ ტი ვის იმ პლე მენ ტა ციის მიზნით;

•	 2006 წლის 7 თე ბერ ვლის ევ რო კო მი სიის დი რექ ტი ვა 2006/15/EC, რომ ლი თაც 
ფორ მირ დე ბა და საქ მე ბის სა ხეო ბის მი ხედ ვით მავ ნე ზე გავ ლე ნის ზღვრუ ლი 
ინ დი კა ტიუ რი მაჩ ვე ნებ ლე ბის მეო რე სია, საბ ჭოს 98/24/EC დი რექ ტი ვის იმ
პლე მენ ტა ციის მიზნით;

•	 2009 წლის 17 დე კემ ბრის ევ რო კო მი სიის დი რექ ტი ვა 2009/161/EU, რომ ლი თაც 
ფორ მირ დე ბა და საქ მე ბის სა ხეო ბის მი ხედ ვით მავ ნე ზე გავ ლე ნის ზღვრუ ლი მაჩ
ვე ნებ ლე ბის მე სა მე სია, საბ ჭოს 98/24/EC დი რექ ტი ვის იმ პლე მენ ტა ციის მიზნით;

•	 2010 წლის 10 მაი სის საბ ჭოს დი რექ ტი ვა 2010/32/EU, რო მე ლიც უზ რუნ ველ
ყოფს ევ რო პის ჰოს პი ტა ლურ და ჯან დაც ვის სფე როს დამ საქ მე ბელ თა ასო
ცია ციი სა (HOSPEEM) და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კავ ში რე ბის ევ რო პუ ლი ფე დე რა
ციის (EPSU) მიერ გა ფორ მე ბულ ჰოს პი ტა ლურ და ჯან დაც ვის სექ ტორ ში ბას
რი სა მე დი ცი ნო ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბი სას და ზია ნე ბე ბის თა ვი დან 
აცი ლე ბის შე სა ხებ ჩარ ჩო შე თან ხმე ბის იმპლემენტაციას. 

„ასოცირების ხელშეკრულებიდან“ გამომდინარე, სა ქარ თვე ლოს საერ თა შო რი სო 
ვალ დე ბუ ლე ბა ასა ხუ ლია „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ
გა ნულ კანონში. კა ნო ნი და მა ტე ბით გან საზ ღვრავს სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
ვალდებულებას, კონ კრე ტულ ვა დებ ში დად გე ნი ლე ბით დაამ ტკი ცოს შე სა ბა მი სი 
ტექ ნი კუ რი რეგულაციები. აღ ნიშ ნუ ლი დადგენილებები, ჯერჯერობით, არ არის 
მიღებული. შესაბამისად, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს შემ დე გი 
სა კით ხე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი დად გე ნი ლე ბე ბის მიღება:

•	 მო ნი ტო რიან და ნად გა რებ თან მუ შაო ბი სას უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე
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ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2019 
წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე ინ დი ვი დუა ლუ რი დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სას 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე
სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო
ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2020 წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე უსაფ რთხოე ბის ან/და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვას თან და კავ
ში რე ბუ ლი ნიშ ნე ბის გან თავ სე ბის მიზ ნით და სად გე ნი მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ
ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი 
კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2020 წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე სა მუ შაო მოწ ყო ბი ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბი სას უსაფ რთხოე
ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ 
(„შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან
საზ ღვრუ ლი ვა და – 2021 წლის 1 სექტემბერი);

•	 დროე ბით ან მოძ რავ სამ შე ნებ ლო უბ ნებ ზე უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე
ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე
ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2021 
წლის 1 სექტემბერი);

•	 ფი ზი კუ რი აგენ ტით (ვიბრაციით) გა მოწ ვეუ ლი პო ტენ ციუ რი რის კის წი ნა შე 
და საქ მე ბუ ლე ბის და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან
მრთე ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ
რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა
და – 2021 წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე აზ ბეს ტის ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კი
სა გან და საქ მე ბულ თა დაც ვის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ 
სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2022 წლის 1 
სექტემბერი);

•	 ფი ზი კუ რი აგენ ტით (ხელოვნური ოპ ტი კუ რი რადიაციით) გა მოწ ვეუ ლი პო ტენ
ციუ რი რის კის წი ნა შე და საქ მე ბუ ლე ბის და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით უსაფ
რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ 
(„შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან
საზ ღვრუ ლი ვა და – 2022 წლის 1 სექტემბერი);

•	 ფეთ ქე ბა დი ატ მოს ფე როს გა მო პო ტენ ციუ რი რის კის ქვეშ მყოფ და საქ მე
ბულ თა უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის გაუმ ჯო ბე სე ბის მიზ ნით 
და სად გე ნი მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის 
შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2022 
წლის 1 სექტემბერი);

•	 ტვირ თის ხე ლით აწე ვი სას უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი
ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ
თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2022 წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე კანცეროგენების, მუ ტა გე ნე ბი სა და ბიო ლო გიუ რი აგენ ტე
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ბის ზე მოქ მე დე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კი სა გან და საქ მე ბულ თა დაც ვის 
შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო
ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2023 წლის 1 სექტემბერი); 

•	 ფი ზი კუ რი აგენ ტე ბით (ხმაურით, ელექ ტრო მაგ ნი ტუ რი ველით) გა მოწ ვეუ ლი 
პო ტენ ციუ რი რის კის წი ნა შე და საქ მე ბუ ლე ბის და ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით 
უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი მოთ ხოვ ნე ბის შე
სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო
ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2023 წლის 1 სექტემბერი);

•	 სა მუ შაო ად გილ ზე ქიმიური, ფი ზი კუ რი და ბიო ლო გიუ რი აგენ ტე ბის ზე მოქ
მე დე ბით გა მოწ ვეუ ლი რისკისაგან, აგრეთვე, ქი მიურ აგენ ტებ სა და ქი მიურ 
ნივ თიე რე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი რის კი სა გან და საქ მე ბულ თა დაც ვის შე სა
ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით 
გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2023 წლის 1 სექტემბერი);

•	 მი წის ზე და პირ ზე და მი წის ქვეშ, აგრეთვე, ბურ ღვის მეშ ვეო ბით მი ნე რა ლე ბის 
მო პო ვე ბის ინ დუს ტრიებ ში და საქ მე ბულ თა უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ („შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ
თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი ვა და – 2023 წლის 1 სექტემბერი).

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ცვლი ლე ბე ბი შრო მის უსაფ რთხოე ბის სის ტე მა ში 2015 წელს დაიწყო, რო დე საც სა
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტკიც და შრო მის პი რო ბე ბის მო ნი ტო
რინ გის სა ხელ მწი ფო პროგრამა. სა ხალ ხო დამცველის175 შეფასებით, ეს ვერ ჩაით
ვლე ბო და მო ნი ტო რინ გის ეფექ ტიან მექანიზმად, რად გან პროგ რა მის ფარ გლებ ში 
მხო ლოდ იმ სა წარ მო თა შე მოწ მე ბა იყო შესაძლებელი, რომ ლე ბიც წი ნას წარ გა
მოთ ქვამ დნენ ამის სურვილს. ამას გარდა, ინ სპექ ტო რებს მხო ლოდ შე სას რუ ლებ
ლად არა სა ვალ დე ბუ ლო რე კო მენ და ციე ბის გა ცე მა შეეძლოთ. ამ და ნა წე სი დან 
ერ თა დერთ გა მო ნაკ ლისს წარ მოად გენ და ინსპექტირება, რო მე ლიც შეე ხე ბო და 
იძუ ლე ბი თი შრო მი სა და შრო მი თი ექ სპლუა ტა ციის გამოვლენას. სა ქარ თვე ლოს 
პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერთიანების176 შეფასებით, ასე თი დე პარ ტა მენ ტის არ
სე ბო ბა ვერ მიიჩ ნეო და შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის დაც ვის ქმე დით მექანიზმად. 
შედეგად, დე პარ ტა მენ ტის ამუ შა ვე ბის შემ დეგ რამ დე ნი მე ნე ბა ყოფ ლო ბი თი ინ
სპექ ტი რე ბა ჩატარდა, მაგ რამ არ შემ ცი რე ბუ ლა სა მუ შაო ად გილ ზე და საქ მე ბულ თა 
და შა ვე ბი სა და და ღუპ ვის მაჩვენებელი.177

175. სახალხო დამცველი, 2015. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 573. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://drive.google.com/file/d/1_VNAwGDBAc
ocqskoTm0OSPXcrb9Cup/view [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
176. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება. 2017. ხელისუფლებას შრომის ინსპექციის 
შექმნის მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://gtuc.ge
/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94
%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1
%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21] 
177. Ghvinianidze L., 2018. Deficiencies of the Current Labor Safety Reform in Georgia. Open Society Georgia 
Foundation, 3. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://osgf.ge/wpcontent/uploads/2018/03/Labour_ENG.pdf [ბოლო 

https://drive.google.com/file/d/1_VN-AwGDBAc-ocqskoTm0OSPXcrb9Cup/view
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https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://osgf.ge/wp-content/uploads/2018/03/Labour_ENG.pdf
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2018 წელს, შრო მის უსაფ რთხოე ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მი
ღე ბის შემ დეგ სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს მიე ნი ჭა დამ საქ მე ბელ თა მი მართ სან
ქციე ბის გა მო ყე ნე ბის უფლება, თუმცა, სა ხალ ხო დამ ცვე ლის შეფასებით, ვერც ამ 
რე ფორ მამ უზ რუნ ველ ყო უსაფ რთხოე ბის სრუ ლად სა თა ნა დო დაცვა. 2018 წელს ყო
ველ წლიურ ან გა რიშ ში სა ხალ ხო დამ ცვე ლი წერდა, რომ კა ნო ნი მხო ლოდ მძიმე, 
მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე გავ რცელ და და სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ
გა ნოს კვლავ არ ჰქონ და სა მუ შაო ად გილ ზე უპი რო ბოდ დაშ ვე ბის მანდატი.178 მი სი 
თქმით, შრო მის უსაფ რთხოე ბა ზე ეფექ ტია ნი სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს არარ სე
ბო ბა უმ თავ რეს გა მოწ ვე ვად დარჩა.179 ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო
ნი ტო რინ გის ცენტრის180 შეფასებით, კა ნო ნის მოქ მე დე ბის მხო ლოდ მძიმე, მავ ნე 
და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე გავ რცე ლე ბა ერ თმნიშ ვნე ლო ვან უთა ნას წო რო-
ბას ქმნი და და დის კრი მი ნა ციუ ლი იყო სხვა დას ხვა ტი პის სა მუ შაოს მიმართ.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის ხშირ დარ ღვე ვებ ზე საუბ რობ დნენ სა ქარ თვე
ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბის მიერ მომ ზა დე ბულ კვლე ვა ში სხვა
დას ხვა სფე როს მშრომელები.181 პროფ კავ ში რე ბის კი დევ ერ თი კვლე ვის მიხედვით, 
აუ ცი ლე ბე ლი იყო, სა ხელ მწი ფოს ჩა მოე ყა ლი ბე ბი ნა შრო მის უსაფ რთხოე ბის კონ
ტრო ლის ეფექ ტუ რი მექანიზმი, რომელიც, სა ჭი როე ბის შემთხვევაში, დაა ჯა რი მებ
და დამსაქმებლებს.182 შრო მის უსაფ რთხოე ბის კონ ტრო ლის არ სე ბით ხარ ვე ზებ ზე 
მიუ თი თებ და აშშის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის 2018 წლის ან გა რი ში სა ქარ
თვე ლოს შესახებ183. აშშის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის დასკვნით, მთავ რო ბა 
ვერ ახერ ხებ და შრო მის უსაფ რთხოე ბის ეფექ ტიან კონტროლს, ხო ლო ინ სპექ ტი
რე ბა ძი რი თად შემ თხვე ვა ში დამ საქ მებ ლებ თან თანხმობით, მათ თან წი ნას წარ 
აღე ბუ ლი ნე ბარ თვის სა ფუძ ველ ზე ჩატარდა; აშშის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტი 
მიუთითებდა, რომ შრო მის პი რო ბე ბის დაუც ვე ლო ბის გამო, გა მო ყე ნე ბუ ლი ჯა რი
მე ბის ოდე ნო ბა არ იყო საკ მა რი სი დარ ღვე ვა თა აღმოსაფხვრელად.184

შრო მის უსაფ რთხოე ბის შემდეგი, 2019 წლის რე ფორ მის ფარ გლებ ში უსაფ რთხოე
ბის სტან დარ ტე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის ყვე ლა სფე
რო ზე გავ რცელ და და შრო მის ინ სპექ ტო რე ბის თვის სა მუ შაო ად გი ლებ ზე დაშ ვე ბის 

ნახვა: 10.11.21]. 
178. სახალხო დამცველი, 2018. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის 
მდგომარეობის შესახებ, 194195. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2019042620571319466.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
179. იქვე, 194. 
180. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2017.
181. ჭანტურიძე, 2019. 
182. გონგაძე, ჯოხაძე, ეგრისელაშვილი, დოლაბერიძე, 2019. 28. 
183. U.S. Department of State, 2017. 2016 Country Reports on Human Rights Practices – Georgia. Refworld.org. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.refworld.org/publisher,USDOS,,GEO,532845,0.html [ბოლო ნახვა: 
10.11.21]. ხსენებული ანგარიში 2017 წლის მდგომარეობას მიმოიხილავს და შესაბამისად, შრომის 
უსაფრთხოების რეფორმის შედეგები არ არის გაანალიზებული. 
184. U.S. Department of State, 2019. 2018 Country Reports on Human Rights Practices – Georgia. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2020/03/GEORGIA2019HUMAN
RIGHTSREPORT.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
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შეზ ღუდ ვა მოიხსნა. ამ ცვლი ლე ბას მიე სალ მე ბო და სა ხალ ხო დამცველი,185 თუმ ცა 
მთა ვარ პრობ ლე მად ასა ხე ლებ და სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შეზ ღუ დულ მანდატს, 
რომ ლის ფარ გლებ ში მას არ ჰქონ და შესაძლებლობა, უსაფ რთხოე ბას თან ერ თად 
შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვა შეემოწმებინა, მათ შორის, სა მუ შაო დროის, ზე გა ნაკ ვე
თუ რი ანაზღაურების, დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვის მიმართულებით. Human Rights 
Watchის შეფასებით, შრო მის უსაფ რთხოე ბის ისე თი გაგება, რო მე ლიც უგუ ლე ბელ
ყოფს სა მუ შაო დროის, ზე გა ნაკ ვე თუ რი მუ შაო ბი სა და შეს ვე ნე ბის რე გუ ლი რე ბის 
მნიშ ვნე ლო ბას შრო მის უსაფ რთხოე ბის დაც ვის დროს, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს შრო
მის პრო ცეს ში ადა მია ნის სი ცოც ხლი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაცვას. აღსანიშნავია, 
რომ ამა ვე ორ გა ნი ზა ციის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი სპე ცია ლუ რი ანგარიში, რო მე ლიც 
სა ქარ თვე ლოს მო პო ვე ბი თი მრეწ ვე ლო ბის სფე რო ში შრო მის უსაფ რთხოე ბას 
სწავლობს, საუბ რობ დნენ იმაზე, რომ შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ
რთხოე ბის სა კით ხე ბის ერ თმა ნე თის გან გა მიჯ ვნა საფ რთხეს უქ მნი და და საქ მე ბუ
ლებს და არ ღვევ და საერ თა შო რი სო დო ნე ზე აღია რე ბულ შრო მის უფლებებს.186

2019 წლის „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა ნულ კა ნო ნის მი ღე ბის სა კითხს 
წი ნააღ მდე გო ბა შეხ ვდა დამ საქ მე ბელ თა მხრიდან. სა ქარ თვე ლოს ბიზ ნე სა სო
ცია ცია შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის ეკო ნო მი კუ რი საქ მია ნო ბის 
ყვე ლა სფე რო სა და ნე ბის მიე რი ზო მის კომ პა ნია ზე გავ რცე ლე ბას სა გან გა შოდ და 
ბიზ ნე სის თვის უკი დუ რე სად სა ხი ფა თო ინი ცია ტი ვად მიიჩნევდა. ბიზ ნე სა სო ცია
ციის შეფასებით, კა ნო ნის მი ღე ბის შემთხვევაში, სა მე წარ მეო სექ ტორს მოუ წევ და 
რამ დე ნი მე ასეუ ლი მი ლიო ნი ლა რის და ხარ ჯვა თა ვი სი საქ მია ნო ბის რე გუ ლა ციებ
თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოსაყვანად; ეს კი გან სა კუთ რე ბით მძი მე ტვირ თად დააწ
ვე ბო და მცი რე და მიკრობიზნესს.187 სა ქარ თვე ლოს დამ საქ მე ბელ თა ასოციაციის188 
მტკიცებით, შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის გამ კაც რე ბა გან სა კუთ რე ბით მძი
მედ აი სა ხე ბო და რეგიონებზე, სა დაც შრო მის უსაფ რთხოე ბის მცოდ ნე კად რე ბის 
დე ფი ცი ტი იყო და კომ პა ნიებ მა არც ის იცოდნენ, რა ახალ მოთ ხოვ ნებს დაუ წე
სებ და მათ კანონი. ამასთან, რე ფორ მის მი მართ კრი ტი კუ ლი იყო სა ქარ თვე ლოს 
ბიზნესომბუდსმენიც,189 რომ ლის შეფასებით, შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნონ მდებ
ლო ბის და წე სე ბუ ლი სან ქციე ბის ოდე ნო ბა და კომ ბი ნა ცია პრო პორ ციუ ლი და ადეკ

185. სახალხო დამცველი, 2019. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/res/
docs/2020040215365449134.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
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ვა ტუ რი უნ და ყო ფი ლი ყო და დი დი ტვირ თი არ უნ და დაე წე სე ბი ნა ბიზნესისთვის; 
მი სი ვე დასკვნით, ბიზ ნესს უნ და მის ცე მო და გო ნივ რუ ლი ვა და თა ვი სი საქ მია ნო
ბის ახალ რე გუ ლა ციებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოსაყვანად, ხო ლო და საქ მე ბუ ლე ბის 
ბრა ლეუ ლო ბით დამ დგა რი შე დე გის შემ თხვე ვა ში პა სუ ხის მგებ ლო ბა არ უნ და დაჰ
კის რე ბო და დამსაქმებელს.190

ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის შეფასებით, 2015 
წლის შემ დეგ სა ხელ მწი ფომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის სფე რო ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი და 
აუ ცი ლე ბე ლი რე ფორ მე ბი გაატარა; ორ გა ნი ზა ცია ამ რე ფორ მე ბით ხსნის სა მუ შაო 
ად გილ ზე გარ დაც ვა ლე ბი სა და და შა ვე ბის რაო დე ნო ბის მნიშ ვნე ლო ვან კლებას.191 
ამ დრო ში ინ სტი ტუ ციუ რად უფ რო ძლიერ დე ბო და შრო მის ინ სპექ ციის სამსახურიც, 
მათ შო რის თა ნამ შრო მელ თა რაო დე ნობ რი ვი ზრდის თვალსაზრისით. რაც შეე ხე
ბა „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმას“, შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის სა კით
ხი არ ყო ფი ლა გან ხილ ვის მთა ვა რი სა გა ნი და უშუა ლოდ ამ სა კით ხზე არც სხვა
დას ხვა ორ გა ნი ზა ციის მიერ მომ ზა დე ბუ ლი რე ფორ მის შე ფა სე ბის ან გა რი შებ ში არ 
საუბრობდნენ. აღსანიშნავია, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით პრობ
ლე მად რჩე ბა ის, რომ შე სა ბა მის უწ ყე ბებს ამ დრომ დე არ მიუ ღიათ კა ნონ ქვემ დე
ბა რე ნორ მა ტიუ ლი აქტები, რო მელ თა ფარ გლებ ში უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბი 
უფ რო დე ტა ლუ რად უნ და განისაზღვროს.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

„შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ 2019 წლის ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ფასდება, რო გორც 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი შრო მის სტან დარ ტე ბის გაუმ ჯო ბე სე ბის 
მიმართულებით. რო გორც დამსაქმებელთა, ისე და საქ მე ბულ თა და სა ხელ მწი ფოს 
წარ მო მად გენ ლე ბი მიიჩნევენ, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტი არის ის 
მინიმუმი, რი სი დაც ვაც ყვე ლა სა წარ მოს მოეთხოვება, შესაბამისად, ყვე ლა თან
ხმდე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის პო ზი ტიურ გავ ლე ნა სა და შედეგებზე. 
შრო მის ინ სპექ ციის წარ მო მად გენ ლე ბი აღნიშნავენ, რომ სა მუ შაო ად გილ ზე და შა
ვე ბი სა და გარ დაც ვა ლე ბის სტა ტის ტი კა პო ზი ტიუ რი დი ნა მი კით ხასიათდება, რა
საც სწო რედ სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ციებს უკავშირებენ. მაგალითისთვის, ბო ლო 
წლის სტატისტიკით, 64%ით არის შემ ცი რე ბუ ლი სა მუ შაო ად გილ ზე გარ დაც ვა ლე
ბის მაჩვენებელი, წი ნა წლებ თან შედარებით. აღი ნიშ ნა ისიც, რომ 2018 წლი დან 
შეც ვლი ლია თა ვად ამ სტა ტის ტი კის წარ მოე ბის ფორ მა და წესი. დღეს დღეო ბით 
ყვე ლა სა წარ მოს ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს, აც ნო ბოს შრო მის ინ სპექ ციას თა ვის ტე რი
ტო რია ზე მომ ხდა რი ნე ბის მიე რი სა წარ მოო შემ თხვე ვის შესახებ, გან სხვა ვე ბით 
წი ნა პერიოდისგან, რო დე საც შემ თხვე ვებს აღ წერ და მხო ლოდ ში ნა გან საქ მე თა 
სამინისტროს, თუ კი იწ ყე ბო და გა მო ძიე ბა სის ხლის სა მარ თლის კოდექსით.

190. იქვე. 
191. გვრიტიშვილი ე., 2020. შრომის ფრაგმენტული ინსპექტირება: ზედამხედველობის გარეშე დარჩენილი 
შრომის უფლებები. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromisfragmentuliinspektirebazedamkhedvelobisgareshe
darchenilishromitiuflebebi [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
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აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის მი ღე ბი დან უკ ვე გა სუ
ლია გარ კვეუ ლი პერიოდი, რაც სა ჭი როა ბიზ ნე სის თვის ახალ რე გუ ლა ციებ თან 
ადაპტირებისთვის. დამ საქ მე ბელ თა და ბიზ ნე სა სო ცია ციე ბის წარ მო მად გენ ლე
ბი აღნიშნავენ, რომ კა ნო ნის ძა ლა ში შეს ვლის პირ ველ ეტაპ ზე იყო გარ კვეუ ლი 
გამოწვევები, რად გან ბა ზარ ზე იყო ცოდ ნის დე ფი ცი ტი შრო მის უსაფ რთხოე ბის 
მიმართულებით. სა ქარ თვე ლო ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში თით ქმის არ არ სე ბობ
დნენ შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპეციალისტები, არ არ სე ბობ და სა მუ შაო ად გილ ზე 
უსაფ რთხოე ბის რის კის შე ფა სე ბი სა და პრე ვენ ციის კულ ტუ რა და გამოცდილება. 
ცოდ ნის ასე თი ნაკ ლე ბო ბის გამო, რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლი ფიქრობს, რომ ბიზნესი, 
გარკვეულწილად, მოუმ ზა დე ბე ლი შეხ ვდა რეფორმას. დრო თა გან მავ ლო ბა ში კი 
მოხ და ეტა პობ რი ვი ადაპტაცია, კა ნო ნით დად გე ნი ლი მოთ ხოვ ნე ბის გაც ნო ბიე რე
ბა და სა პა სუ ხო ქმე დე ბე ბის დაგეგმვა. რო გორც ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნე ბელ თა 
ასო ცია ციის წარ მო მად გე ნე ლი აღნიშნავს: „დღესდღეობით სექ ტო რი ასე აფასებს, 
რომ ეს არ არის მხო ლოდ და ნა ხარ ჯი და რომ ეს არის ინვესტიცია, გარკვეულწილად, სა კუ-
თარ უსაფ რთხოე ბა ში და, მათ შორის, ფი ნან სურ უსაფრთხოებაშიც“.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით გა მოიკ ვე თა ზო გა დი პრობ ლე მა ტი კა ქვე
ყა ნა ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტე ბი სა და სექ ტო რუ ლი კვა ლი ფი კა ციე
ბის ნაკ ლე ბო ბის მხრივ ის ფაქტი, რომ ქვე ყა ნა ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის ცნება, 
რო გორც ასეთი, წლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ არსებობდა, არც სა კა ნონ მდებ ლო და 
არც აღ მას რუ ლე ბელ დონეზე, შეიქ მნა კვა ლი ფი კა ციის დეფიციტი. საერ თა შო რი
სო სო ლი და რო ბის ცენ ტრის წარ მო მად გე ნე ლი საუბ რობს სა ხელ მწი ფო სტრა ტე
გიის შექ მნის აუცილებლობაზე, რო მე ლიც გა ნათ ლე ბი სა და შრო მის სა მი ნის ტროს 
კოორ დი ნა ციით და სა ხავ და გეგმას, თუ რო გორ უნ და გან ვი თარ დეს სა გან მა ნათ
ლებ ლო სის ტე მა იმგვარად, რომ უზ რუნ ველ ყოს კვა ლი ფი კა ციის არ სე ბუ ლი დე ფი
ცი ტის ხა რის ხია ნად შევსება, რაც ასე ვე ხელს შეუწ ყობს შრო მის უსაფ რთხოე ბის 
სპეციალისტის, რო გორც პრო ფე სიის პო პუ ლა რი ზა ციას და მოამ ზა დებს კვა ლი ფი
ციურ კად რებს შრო მის ინ სპექ ციი სა და ბიზნესორგანიზაციებისთვის.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტის ყვე ლა ტი პის ორ გა ნი ზა ცია ში  
არ სე ბო ბის ვალ დე ბუ ლე ბის შე ფა სე ბა

სხვა დას ხვა ტი პის კომ პა ნია ში დამ კვიდ რდა შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის
ტის და ქი რა ვე ბის სხვა დას ხვა პრაქტიკა. საო ფი სე ტი პი სა და მცი რე ზო მის კომ
პა ნიე ბი ირ ჩე ვენ გა რე შე პი რის (outsource), კომ პა ნიის და ქი რა ვე ბის გზას, ხო ლო 
დიდი, და მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბია ნი სა მუ შაო გა რე მოს მქო ნე კომ პა ნიე
ბი ან ქი რაო ბენ და მა ტე ბით კადრს, ან მი მარ თა ვენ სა კუ თა რი თა ნამ შრომ ლის 
გადამზადებასსერტიფიცირებას. არ სე ბობს ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ ლი შე რეუ ლი 
პრაქ ტი კა – მაგალითად, ინ ფრას ტრუქ ტუ რულ და სამ შე ნებ ლო პროექ ტებ ზე მო მუ
შა ვე კომ პა ნიე ბი რიგ შემ თხვე ვა ში ქი რაო ბენ აუთ სორს კომპანიას, რო მე ლიც აფა
სებს რის კებს და შეი მუ შა ვებს ინსტრუქციებს, თუმ ცა კონ კრე ტულ სამ შე ნებ ლო 
პროექტს ჰყავს კონ კრე ტუ ლი შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპეციალისტი, ყო ველ დღიურ 
პრო ცე სებ ზე დაკ ვირ ვე ბის მიზნით, რო მე ლიც ექ ვემ დე ბა რე ბა აუთ სორს კომ პა ნიის 
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ინსტრუქციებს.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტთან და კავ ში რე ბით აუ ცი ლებ ლად უნ და აღი
ნიშ ნოს კა ნო ნის კრი ტი კა დამსაქმებლებისგან, რომ ლე ბიც მიიჩნევენ, რომ უსაფ
რთხოე ბის სპე ცია ლის ტის ყო ლის ვალ დე ბუ ლე ბის გავ რცე ლე ბა ყვე ლა ტი პის 
ორ გა ნი ზა ცია ზე სრუ ლიად არ არის სა ჭი რო და და კავ ში რე ბუ ლია ბიზ ნე სის თვის 
არა სა ჭი რო დანახარჯთან. აღი ნიშ ნა ისიც, რომ მცი რე ორ გა ნი ზა ციებ ში ზოგ
ჯერ იურისტებს, ოფის მე ნე ჯე რებს ან ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის მარ თვის სპე ცია
ლის ტებ საც კი ავალ დე ბუ ლე ბენ დამსაქმებლები, რომ იყ ვნენ პა სუ ხის მგე ბელ ნი 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის მონიტორინგზე, რაც, მეო რე მხრივ, არ ღვევს ამ და საქ
მე ბულ თა უფ ლე ბებს და ამასთან, პრო ცესს სძენს სრუ ლიად ფიქ ციურ ხასიათს. 
ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე ბი მიიჩნევენ, რომ საჭიროა, სწო რად შე ფას დეს შრო მის უსაფ
რთხოე ბის რის კი სექტორულ, ვიწ რო დო ნე ზე და ამოქ მედ დეს სპე ცია ლი ზე ბუ
ლი ვალდებულებები. აღსანიშნავია, რომ დი ფე რენ ცი რე ბულ მიდ გო მას ემ ხრო ბა 
სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბაც და მიიჩნევს, რომ მიკ
რო და მცი რე ორგანიზაციებისთვის, სა დაც საფ რთხის არ სე ბო ბა მინიმალურია, 
სპე ცია ლის ტის და ქი რა ვე ბის ან თა ნამ შრომ ლის გა დამ ზა დე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა 
შესაძლოა, მის თვის მნიშ ვნე ლო ვან ხარ ჯთან იყოს დაკავშირებული.

შრო მის ინ სპექ ცია კა ტე გო რიუ ლად არ ეთან ხმე ბა ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნელ თა 
მო საზ რე ბას იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა, მათ შორის, საო ფი სე ტი პის სა მუ
შაოებ ში არ არ სე ბობს შრო მის უსაფ რთხოე ბის დარ ღვე ვის რისკი. ასე ვე აღი ნიშ ნე
ბა ისიც, რომ არ სე ბობს დი ფე რენ ცი რე ბუ ლი მიდ გო მა რის კის შე ფა სე ბის პე რიო დუ
ლო ბას თან დაკავშირებით.

„არ ვიცი, რა ტომ გან ვი თარ და მოსაზრება, რომ საო ფი სე ტი პის საქ მია ნო ბის 
დროს არ არ სე ბობს სა წარ მოო შემ თხვე ვის რისკი. მაგალითად, მომ სა ხუ რე ბის 
სექ ტორს გა ნე კუთ ვნე ბა სას ტუმ როე ბი და ტრავ მა ტიზ მით არის ერთ-ერთი ყვე-
ლა ზე რის კის შემ ცვე ლი სექ ტო რი მთელ მსოფლიოში, თუმ ცა ესე ერ თი შე ხედ ვით 
ხი ლუ ლი არ არის და სჭირ დე ბა კვა ლი ფი ციუ რად შეფასება. ამი ტომ მე ვერ და ვე-
თან ხმე ბი იმ ლოგიკას, რომ უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტის ვალ დე ბუ ლე ბა ყვე ლა 
სექ ტორ ში არ არის აუცილებელი. მაგ რამ აქაც გვაქვს გან სხვა ვე ბუ ლი მიდგომა. 
შრო მის ინ სპექ ციის ინი ციი რე ბით გა მოი ცა მი ნის ტრის ბრძანება, რომ ლი-
თაც განისაზღვრა, რო მელ სექ ტორს რა პე რიო დუ ლო ბით მოეთ ხო ვე ბა რის კის 
შეფასება.“192

პრო ფე სიუ ლი კავშირის, „გილდიის“ წარ მო მად გე ნე ლი კი პირიქით, საუბ რობს შრო
მის უსაფ რთხოე ბის რის კე ბის სფე როე ბის მი ხედ ვით დი ფე რენ ცი რე ბი სა და ცალ
კეუ ლი ანა ლი ზის საჭიროებაზე, რად გან შრო მის უსაფ რთხოე ბის საკ მაოდ დი დი 
რის კის წი ნა შე დგა ნან და საქ მე ბუ ლე ბი ისეთ სექტორებში, სა დაც საფ რთხე ერ თი 
შე ხედ ვით ად ვი ლად შე საც ნო ბი არ არის, განსხვავებით, მაგალითად, სამ შე ნებ ლო 

192. ინტერვიუ სსიპ საქართველოს შრომის ინსპექციის სამსახურის წარმომადგენელთან. 
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სამუშაოებისგან. ამიტომ, სა ჭი როა შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტის ყო
ლის ვალ დე ბუ ლე ბის გავ რცე ლე ბა ყვე ლა ტი პის სა მუ შაო ზე და არა თუ სპე ცია ლის
ტის ყოფნა, არა მედ სა ჭი როა ცალ კეუ ლი რეგ ლა მენ ტე ბი ვიწ რო სპე ცია ლი ზა ციის 
დასაქმებულებისთვის:

„ვინ შეიძ ლე ბა ისაუბ როს ბა ლე ტის მო ცეკ ვა ვის მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო-
ბე ბიან სამუშაოზე? ბა ლე ტის ცეკ ვა სა მი ვე კა ტე გო რიას აკმაყოფილებს. ასე ვე 
კონ სულ ტან ტი მომ სა ხუ რე ბის სფეროში, რო მე ლიც ფსი ქო ლო გიურ და ფიზიკურ, 
მაგალითად, ფეხ ზე დგო მით გამოწვეულ, დაა ვა დე ბებს ებრძვის. ჩვენ გვაქვს 
შემთხვევები, რო დე საც სუ პერ მარ კე ტის თუ სხვა და წე სე ბუ ლე ბის თა ნამ შრომ-
ლე ბი ხდე ბიან გარ კვეუ ლი ფი ზი კუ რი და პი რის პი რე ბის მსხვერ პლნი იმიტომ, რომ 
მაგალითად, ღა მის საა თებ ში არაფ ხი ზე ლი მომ ხმა რებ ლის გან არ იცავს მას უსაფ-
რთხოე ბის სამ სა ხუ რი და ა.შ. ყვე ლა სექ ტორს აქვს სპე ცი ფი კუ რი გა მოწ ვე ვე ბი 
უსაფ რთხოე ბი სა და სა მე დი ცი ნო ჯან დაც ვის ნა წილ ში და ამ სა კით ხებს სჭირ დე ბა 
კომ პე ტენ ტუ რი ადა მია ნე ბის მიერ შეს წავ ლა და ანალიზი. ინ დუს ტრიუ ლი სექ ტო-
რის გარდა, შრო მის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხმა უნ და დაი ნა ხოს სერ ვი სის და სხვა 
სექტორებიც. შემ დეგ შევ ძლებთ ჩვენ ვთქვათ, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბა სა-
ყო ველ თაოდ გავ რცე ლე ბუ ლი უფლებაა.“193

შრო მის უსაფ რთხოე ბა ზე და ნა ხარ ჯის სა კით ხი სამ შე ნებ ლო კომ პა ნიე ბის თვის

ძირითადად, გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგე ბიან ბიზნესორგანიზაციები, რო მელ თათ
ვი საც შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის შეს რუ ლე ბა და კავ ში რე ბუ ლია და
მა ტე ბით ხარჯთან, რაც აძ ვი რებს მა თი პრო დუქ ტი სა თუ მომ სა ხუ რე ბის ჯა მურ 
ღირებულებას. ეს ეხე ბა გან სა კუთ რე ბით იმ კომპანიებს, რომ ლე ბიც ახორ ციე ლე
ბენ ინფრასტრუქტურულ, სამშენებლო, დე ვე ლო პე რულ პროექტებს. სა ხელ მწი ფო 
ტენ დე რებ ში მო ნა წი ლეო ბი სას მათ არ აქვთ შესაძლებლობა, ცალ კე აწარ მოონ 
შრო მის უსაფ რთხოე ბა ზე და ნა ხარ ჯის კალ კუ ლა ცია და უწევთ ეს ხარ ჯი მოაქ
ციონ სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის N55 დადგენილებით194 გან საზ ღვრულ ზედ ნა დებ 
ხარჯში, რომ ლის ზე და ზღვარი, 2012 წლის შემ დეგ გან საზ ღვრუ ლია 10%ით. რაც 
შეე ხე ბა პრობ ლე მას – ტენ დე რის მსვლე ლო ბი სას ხში რად კომ პა ნიე ბი ფას დაკ
ლე ბას სწო რედ ზედ ნა დე ბი ხარ ჯი სა და მო გე ბის შემ ცი რე ბის სა ფუძ ველ ზე სთა
ვა ზო ბენ შემ დეგ კი თან ხის და ზოგ ვას შრო მის უსაფ რთხოე ბის დაც ვის თვის სა ჭი
რო სა შუა ლე ბე ბის ხა რის ხის შემ ცი რე ბით ცდილობენ. ინ ფრას ტრუქ ტუ რის მშე ნე
ბელ თა ასო ცია ციის თვალსაზრისით, სა ხელ მწი ფომ უნ და გან საზ ღვროს შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის თვის სა ჭი რო და ნა ხარ ჯის პრო ცენ ტუ ლი წი ლი სხვა დას ხვა სა ხის 
პროექ ტში და ტენ დერ ში მო ნა წი ლეო ბი სას კომ პა ნიებს უნ და შეეძლოთ, წა რად გი
ნონ და ნა ხარ ჯის სპე ცია ლუ რი კა ტე გო რია შრო მის უსაფრთხოებისთვის. ეს, ერ თი 

193. ინტერვიუ პროფესიული კავშირის „გილდიის“ წარმომადგენელთან.
194. საქართველოს მთავრობის დადგენილება №55, 2014 წლის 14 იანვარი. ტექნიკური რეგლამენტის 
– „სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების 
განსაზღვრის წესის“ დამტკიცების შესახებ.
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მხრივ, შექ მნი და სა ხელ მწი ფოს მხრი დან და მა ტე ბი თი კონ ტრო ლის მე ქა ნიზმს ყო
ველ სა ხელ მწი ფო პროექ ტზე შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის მა ღა ლი ხა
რის ხის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის თვის და მეო რე მხრივ, ხელს შეუწ ყობ და ამ კულ ტუ რის 
და ნერ გვას კერ ძო პროექტებშიც, რადგან, რო გორც წესი, არა სა ხელ მწი ფო სამ შე
ნებ ლო პროექ ტე ბის წარ მარ თვი სას ტენ დე რის პრო ცე დუ რე ბი ხში რად იმეო რებს 
სა ხელ მწი ფო ტენ დე რე ბის სპეციფიკას.

ამას თან და კავ ში რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია „შრომის სამინისტროს“ პოზიციაც. სა
მი ნის ტროს წარ მო მად გენ ლის თქმით, ნე ბის მიერ ორ გა ნი ზა ციას კა ნო ნით აქვს 
ვალდებულება, დაიც ვას შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორმები, თუმ ცა ისი ნი მიე სალ
მე ბიან სა ხელ მწი ფო პროექ ტებ ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის კომ პო ნენ ტის მან და
ტო რუ ლი წე სით დამ კვიდ რე ბას არა იმიტომ, რომ კომ პა ნიებს დაა ვალ დე ბუ ლონ 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბა (ამას მათ კა ნო ნი ავალდებულებს), 
არა მედ იმიტომ, რომ შეიქ მნას და მა ტე ბი თი სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
ბერკეტი, შრო მის ინ სპექ ციას თან ერთად. ასეთ შემთხვევაში, შრო მის უსაფ რთხოე
ბის ნორ მე ბის ჯე რო ვან შეს რუ ლე ბას ზე დამ ხედ ვე ლო ბას გაუ წევს სა ხელ მწი ფო ზე
დამ ხედ ვე ლო ბის სამსახური, რომ ლის მო ვა ლეო ბა ში შე დის სა ხელ მწი ფოს მიერ 
და ქი რა ვე ბუ ლი კომ პა ნიის გან ტენ დე რით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შეს რუ ლე ბის მონიტორინგი, კონ კრე ტუ ლი პროექ ტის ფარგლებში.

შრო მის უსაფ რთხოე ბა სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ ში

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოიკ ვე თა სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ ში შრო მის უსაფ
რთხოე ბის ნორ მებ თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობლემატიკა. სა ქარ თვე ლოს ფერ
მერ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გენ ლის განმარტებით, რე გიო ნებ ში სხვა დას ხვა სა
წარ მო ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ხებ ცნო ბა დო ბა დაბალია. 
მიუ ხე და ვად იმისა, რომ ამ სექ ტორ ში ხში რია პეს ტი ცი დე ბი სა და სხვა ნივ თიე რე
ბე ბის გა მო ყე ნე ბის პრაქ ტი კა და ისი ნი ასე ვე ექ ცე ვიან მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი
რო ბე ბიან სა მუ შაო თა შორის, დამ საქ მებ ლე ბი არა თუ მი ზან მი მარ თუ ლად არი დე
ბენ თავს უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დამკვიდრებას, არა მედ ხში რად არც კი აქვთ 
ინფორმაცია, რას ავალ დე ბუ ლებს მათ კანონი. ფერ მერ თა ასო ცია ცია აწ ვდის სხვა
დას ხვა სა წარ მოს ინ ფორ მა ციას შრო მის უსაფ რთხოე ბის მოთ ხოვ ნე ბის შესახებ, 
თუმ ცა ეს საკ მა რი სი არ არის. მეო რე სა კით ხია ისიც, რომ თუნ დაც ინ ფორ მა ციის 
არ სე ბო ბის შემთხვევაში, სა წარ მო თა მფლო ბე ლე ბი ვერ აღიქ ვა მენ პრობ ლე მის 
სიმ წვა ვეს და რე გუ ლა ციე ბის დაც ვის აუცილებლობას. 

ინ სპექ ციის რე გიო ნუ ლი გა ფარ თოე ბის ზრდა მოსალოდნელია, რომ პო ზი ტიურ 
შე დეგს გა მოი ღებს სამომავლოდ, თუმ ცა დღეს დღეო ბით ფერ მე რე ბი ან არ არიან 
ინფორმირებულნი, ან ვერ აც ნო ბიე რე ბენ შრო მის უსაფ რთხოე ბის პი რო ბე ბის 
დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში სან ქცი რე ბის რისკს. ამ პრო ცეს ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 
ეკის რე ბა ფერ მე რულ ასო ცია ციებ სა და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოე ბის აქტივობას.

მნიშ ვნე ლო ვან გა მოწ ვე ვად სა ხელ დე ბა ის, რომ ქვე ყა ნა ში არ არ სე ბობს წა მა ხა
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ლი სე ბე ლი მე ქა ნიზ მი ფერმერებისთვის, რომ ლე ბიც იცა ვენ შრო მის უსაფ რთხოე
ბის სტან დარტს და შესაბამისად, უძ ვირ დე ბათ პრო დუქ ციის თვითღირებულება. 
ასეთ სტი მუ ლად განიხილება, მაგალითად, სა ხელ მწი ფო ტენ დე რებ ში (მაგ. პრო
დუქ ციის შე ძე ნა სა ბავ შვო ბაღებისთვის), სა ხელ მწი ფო სუბ სი დი რე ბის პროგ რა
მებ სა (მაგ. ყურ ძნის სუბსიდირება) და სოფ ლის მეურ ნეო ბის პროგ რა მებ ში (მაგ. 
„დანერგე მომავალი“) შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის კომ პო ნენ ტის 
გათვალისწინება. გარ და ამისა, შესაძლოა, არ სე ბობ დეს ერ თგვა რი სერ ტი ფი ცი
რე ბის სისტემა, რაც იქ ნე ბა ნიშანი, რომ პრო დუქ ციის მოყ ვა ნი სა და და მუ შა ვე ბის 
დროს და ცუ ლი იყო შრო მის უსაფ რთხოე ბა და რაც კონ კუ რენ ტულ უპი რა ტე სო ბად 
შეიძ ლე ბა აღიქ ვას მომხმარებელმა.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტთა აკ რე დი ტა ციის სა კით ხი

შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნო ნის ამოქ მე დე ბი სას რე გუ ლა ციე ბი ვრცელ დე ბო და 
მხო ლოდ მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სამუშაოებზე. მოგ ვია ნე ბით შრო
მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით გარ კვეუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბი დაე კის რა ყვე
ლა ტი პის ორგანიზაციას. მაგალითად, ყვე ლა ბიზ ნე სო პე რა ტო რი ვალ დე ბუ ლი 
გახდა, ჰყო ლო და შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპეციალისტი, გა დაემ ზა დე ბი ნა რო
მე ლი მე თა ნამ შრო მე ლი ან დაე ქი რა ვე ბი ნა გა რე შე პირი, ან კომ პა ნია აუთ სორს 
მიდგომით. ამან გა ზარ და მოთ ხოვ ნა შრო მის უსაფ რთხოე ბის მენეჯერებზე, მი
წო დე ბა კი ბა ზარ ზე შეზღუდულია. 2019 წლის შემ დეგ გარ კვეუ ლი პე რიო დის გან
მავ ლო ბა ში ბა ზარ ზე გაჩ ნდა ორგანიზაციები, კოლეჯები, შრო მის უსაფ რთხოე ბის 
სპე ცია ლის ტე ბის მო სამ ზა დე ბე ლი სა გან მა ნათ ლებ ლო პროგრამებით, რომ ლის 
დას რუ ლე ბის შემ დე გაც სტუ დენ ტი იღებ და სერ ტი ფი კატს და შეეძ ლო მუ შაო
ბის დაწ ყე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპეციალისტად. თუმ ცა იყო პრობ ლე მაც 
– ამ ორ გა ნი ზა ციე ბის სწავ ლე ბის ხა რის ხი არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და სა ხელ მწი
ფო კონტროლს, რის გამოც, სა ხელ მწი ფომ დროე ბით შეა ჩე რა სა სერ ტი ფი კა
ციო პროგ რა მე ბი და შრო მის ინ სპექ ციამ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს თან ერ თად 
დაიწ ყო მუ შაო ბა აკ რე დი ტა ციის პრო ცე სის მოწესრიგებაორგანიზებაზე. ამ პრო
ცე სის უნი ფი ცი რე ბის შემ დეგ სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მის კურ სდამ თავ რე ბულს 
მოუ წევს სა ხელ მწი ფო გა მოც დის ჩა ბა რე ბა აკ რე დი ტა ციის მისაღებად. მთა ვა რი 
შრო მის ინ სპექ ტო რის თქმით, სა ხელ მწი ფო სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მა აუ ცი
ლე ბე ლია იმისთვის, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტე ბის მომ ზა დე ბის 
ხა რის ხი იყოს მაღალი.

დამ საქ მე ბელ თა და ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლე ბიც ფიქრობენ, რომ 
მოთ ხოვ ნის სწრა ფად ზრდის გა მო სერ ტი ფი ცი რე ბის პროგ რა მე ბის დაჩ ქა რე ბულ 
რე ჟიმ ში ორ გა ნი ზე ბა საეჭ ვოს ხდი და სერ ტი ფი ცი რე ბულ პირ თა მომ ზა დე ბის ხა
რისხს და შესაბამისად, ისი ნიც იზია რე ბენ ამ პრო ცე სის თვის მე ტი ყუ რად ღე ბის 
დათ მო ბის საჭიროებას, თუმ ცა ფიქრობენ, რომ სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი კა ნო
ნის ამოქ მე დე ბამ დე უნ და დაწ ყე ბუ ლი ყო და სა ხელ მწი ფოს ეზ რუ ნა იმაზე, რომ ბა
ზა რი მზად ყო ფი ლი ყო გაზ რდი ლი მოთ ხოვ ნის დასაკმაყოფილებლად.
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ბიზ ნე სის წარ მო მად გე ნელ თა თქმით, პრობ ლე მა მდგო მა რეობს აკ რე დი ტა ციის 
პრო ცე სის ორ გა ნი ზე ბის ვადაში, რაც, თა ვის მხრივ, რთუ ლი პრო ცე სია და სა
ჭი როებს სხვა დას ხვა სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რის ჩართულობას, თუმცა, შრო მის 
ინ სპექ ციის განმარტებით, სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო ცე სი მოკ ლე ვა დებ ში იქ ნე ბა 
ხელ მი საწ ვდო მი დაინ ტე რე სე ბუ ლი პირებისთვის195. ახა ლი სისტემით, რო გორც 
ტრენერი, ასე ვე სტუ დენ ტი სა ხელ მწი ფო გა მოც დის შემ დეგ მიი ღებს კვა ლი ფი კა
ციის და მა დას ტუ რე ბელ 3წლიან სერტიფიკატს, ტრე ნინ გის ჩა ტა რე ბის ან ზე დამ
ხედ ვე ლო ბის უფლებას. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ პრო ცე სის გა ჭია ნუ რე ბას ხე ლი 
შეუწ ყო პანდემიამ, რის გა მოც შრო მის ინ სპექ ციის სტანდარტული, რუ ტი ნუ ლი საქ
მია ნო ბა კო ვიდ რე გუ ლა ციე ბის აღ სრუ ლე ბის კონ ტრო ლის მნიშ ვნე ლო ვან მა პრო
ცეს მა შეაფერხა. 

შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტე ბის დე ფი ციტ მა უფ რო მე ტად დაა ზა რა
ლა მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბია ნი სა მუ შაო პი რო ბე ბის მქო ნე კომპანიები, 
მაგალითად, სამ შე ნებ ლო კომპანიები, რად გან შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია
ლის ტე ბი შე და რე ბით მარ ტი ვი და ნაკ ლე ბად სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო პრო ცე სე ბის 
მქო ნე ორ გა ნი ზა ციებ ში და საქ მე ბით არიან დაინტერესებულები. ამასთანავე, უნ
და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ ჯან სა ღი კონ კუ რენ ციის არარ სე ბო ბის პი რო ბებ ში შრო
მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტე ბი არ ცდილობენ, გა ნა ვი თა რონ თა ვიან თი ცოდ
ნა და უნარები, შესაბამისად, მა თი კვა ლი ფი კა ციის დო ნეც არ მაღლდება. გან სა
კუთ რე ბით მწვა ვეა კად რე ბის პრობ ლე მა რეგიონებში.

დამ საქ მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი სა ხელ მწი ფოს აკ რი ტი კე ბენ იმის გამო, რომ 
მას წინასწარ, რე გუ ლა ციე ბის ამოქ მე დე ბამ დე არ მოუმ ზა დე ბია სა ფუძ ვე ლი სა
კად რო რე სურ სის შექ მნის მი მარ თუ ლე ბით და, ამასთანავე, გაა ჭია ნუ რა აკ რე დი ტა
ციის პროცესი.

„შრომის სამინისტრო“ და შრო მის ინ სპექ ციის სამსახური, გარკვეულწილად, იზია
რე ბენ კრი ტი კას ამ მიმართულებით, თუმ ცა მიიჩნევენ, რომ სერ ტი ფი ცი რე ბის პრო
ცე სის აუ ცი ლებ ლო ბა კა ნო ნის ამოქ მე დე ბის ად რეულ ეტაპ ზე ვე გამოვლინდა, რო
დე საც ბა ზარ ზე საეჭ ვო კვა ლი ფი კა ციის მქო ნე სერ ტი ფი ცი რე ბუ ლი სპე ცია ლის ტე ბი 
გამოჩნდნენ. რაც შეე ხე ბა პრო ცე სის გაჭიანურებას, კო ვიდ პან დე მიის გარდა, მი ზე ზი 
სა კით ხის სირ თუ ლე შიც მდგომარეობდა, ვი ნაი დან აუ ცი ლე ბე ლი იყო აკ რე დი ტა ციის 
მე ქა ნიზ მის შე ჯე რე ბა და გა მარ თვა გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტროს თან ერთად.

195. კვლევის საველე სამუშაოების დასრულების შემდეგ, 2021 წლის 13 სექტემბერს გამოიცა და 2021 წლის 10 
ოქტომბრიდან ძალაში შევიდა „შრომის მინისტრის“ ბრძანება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების 
აკრედიტაციის პროგრამასთან დაკავშირებით (საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №  0181/ნ. 2021 
წლის 13 სექტემბერი. „შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, 
განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 
13 ოქტომბრის №0125/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე).
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კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტე ბი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მა ტი კა

რო გორც სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ნა წილ ში აღინიშნა, შრო მის უსაფ რთხოე
ბის სფე რო ში შე სა ბა მი სი კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტიუ ლი აქ ტე ბის მი ღე ბა პრობ
ლე მურ სა კით ხად რჩება. „შრომის სამინისტრომ“ უკ ვე გა მოს ცა გარ კვეუ ლი ტექ
ნი კუ რი რეგლამენტები, მაგალითად, სხვა დას ხვა ტი პის სამ შე ნებ ლო სა მუ შაოე ბის 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტანდარტებისთვის, თუმ ცა მუ შაო ბა სხვა დას ხვა ტი პის 
რეგ ლა მენ ტზე გრძელდება. ამ სა კით ხთან და კავ ში რე ბით გა მოიკ ვე თა რამ დე ნი მე 
პრობლემა:

1. ნაკ ლე ბად მწვავედ, თუმ ცა მაინც პრობ ლე მუ რად და სა ხელ და ახა ლი ტექ ნი
კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბი სა და გა მო ცე მის ვადები. სხვა დას ხვა სექ
ტო რის თვის ჯერ კი დევ არ არის მომ ზა დე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი რეგლამენტები, 
თუმ ცა შრო მის ინ სპექ ცია ში აღნიშნავენ, რომ მუ შაო ბა მუდ მივ რე ჟიმ ში მიმ
დი ნა რეობს და ისი ნი ეტა პობ რი ვად გამოიცემა.

2.  გა მო კით ხულ რეს პონ დენ ტთა ნა წი ლის აზრით, უნ და არ სე ბობ დეს სხვა დას ხვა 
რეგ ლა მენ ტი სხვა დას ხვა ტი პის სამუშაოსთვის, რად გან ერ თნაი რი სტან დარ
ტი არ უნ და ვრცელ დე ბო დეს ყვე ლა ოფი სუ რი ტი პის სამსახურისთვის. არ სე
ბობს ოფი სუ რი ტი პის სამუშაოები, სა დაც გა მოი ყე ნე ბა ჯან მრთე ლო ბის თვის 
სა ში ში აი რე ბი თუ სხვა დას ხვა ნივთიერება, ასეთ შემ თხვე ვა ში ის სა ჭი როებს 
და მა ტე ბი თი უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის გათვალისწინებას.

3. ბიზ ნე სორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გე ნელ თა თქმით, არ სე ბობს გარ კვეუ ლი 
უზუს ტო ბე ბი არ სე ბულ ტექ ნი კურ რეგლამენტებში, რაც შესაძლოა, გა დაი ხე დოს 
და ამით გაუ მარ ტივ დეს სა წარ მოებს ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტის დაცვა. ამის 
მა გა ლი თად კვლე ვის პრო ცეს ში და სა ხელ და მე რიის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ
სა ხუ რის მხრი დან სი მაღ ლე ზე მუ შაო ბის სტან დარ ტის ერთერთი მოთხოვნა, 
რო მე ლიც ით ვა ლის წი ნებს მოა ჯი რე ბის ძე ლებს შო რის 50სანტიმეტრიან 
დაშორებას. აღინიშნა, რომ მოა ჯი რის გამ ძლეო ბას შეიძ ლე ბა მიაღ წიონ არა 
მარ ტო ძე ლებს შო რის დაშორებით, არამედ, მაგალითად, ისე თი მა სა ლის 
მოა ჯი რის უზრუნველყოფით, რო მე ლიც გაუძ ლებს კონ კრე ტულ დატ ვირ თვას 
და მოთხოვნისამებრ, 90 კი ლოგ რა მის და წო ლის შემ თხვე ვა ში გა დაიხ რე ბა 
არა უმე ტეს 10 სანტიმეტრით. შესაბამისად, თუ კი მი ზა ნი იქ ნე ბა სიმ ყა რე და 
არა უშუა ლოდ კონ სტრუქ ციის ნორმები, ამით შე საძ ლე ბე ლია მიზ ნის მიღ წე
ვა გარ თუ ლე ბის გარეშე. 

4. გა მოვ ლინ და კი დევ ერ თი პრობ ლე მუ რი საკითხი, რაც ეხება, მაგალითად, ხა
რა ჩოე ბის შე მოწ მე ბის ვალდებულებას. პრობ ლე მას გა ნა პი რო ბებს ის, რომ 
ბა ზარ ზე არ არ სე ბო ბენ სა ხელ მწი ფოს მიერ აკ რე დი ტე ბუ ლი ექ სპერ ტე ბი ან 
ორგანიზაციები, რო მელ თა მიერ გა მო ცე მულ დას კვნას ექ ნე ბო და სან დოო
ბა და შე მოწ მე ბაც სან დოდ მიიჩ ნეო და კომ პა ნიის მხრიდან. შესაბამისად, 
მნიშვნელოვანია, სა ხელ მწი ფომ კარ გად შეის წავ ლოს კონ კრე ტუ ლი დე ტა ლე
ბი და ხარვეზები, თუ რამ დე ნად რეა ლის ტუ რია და წე სე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი რეგ
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ლა მენ ტე ბის მოთ ხოვ ნებ თან შე სა ბა მი სო ბა ში მოყვანა, არ სე ბუ ლი სა ბაზ რო 
ვი თა რე ბის გათვალისწინებით.

სა დაზ ღვე ვო პა კე ტე ბის არაე ფექ ტია ნო ბის სა კით ხი

კრი ტი კის სა გა ნი ხდე ბა მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე და საქ მე
ბულ თათ ვის კერ ძო ჯან მრთე ლო ბის დაზ ღვე ვის პა კე ტის შე ძე ნის ვალ დე ბუ ლე ბის 
დაკისრება. რო გორც ბიზ ნე სის წარ მო მად გენ ლე ბი აღნიშნავენ, ეს ნორ მა ფორ
სი რე ბულ რე ჟიმ ში მიი ღეს და არ მომ ხდა რა სა დაზ ღვე ვო ბაზ რის ანალიზი, რე გუ
ლა ციის ეფექ ტის წი ნას წა რი შეფასება. მა თი დაკვირვებით, ხში რია შემთხვევები, 
რო დე საც კომ პა ნიე ბი ფორ მა ლუ რად უპა სუ ხე ბენ ამ მოთ ხოვ ნას – ყიდულობენ, 
მაგალითად, 1ლარიან სა დაზ ღვე ვო პაკეტებს, ანაზ ღაუ რე ბის 100ლარიანი ლიმი
ტით, რო მელ საც რეა ლუ რი სარ გებ ლის მო ტა ნა არ შეუძლია. სა ჭი როა სა კით ხის ძი
რეუ ლად შესწავლა, თუნ დაც გარ კვეუ ლი პი რო ბე ბის ამოქ მე დე ბა – რა სტან დარ
ტებს უნ და აკ მა ყო ფი ლებ დეს დაზღვევა? კონკრეტულად, რა ტი პის სა მუ შაო ზე და
საქ მე ბუ ლი უნ და დაკ მა ყო ფილ დეს აღ ნიშ ნუ ლი დაზღვევით?

შრო მის ინ სპექ ციის განმარტებით, სწო რედ ერ თლა რია ნი სა დაზ ღვე ვო პა კე ტე ბის 
მან კიე რი პრაქ ტი კის აღ საკ ვე თად გაჩ ნდა „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა
ნულ კა ნონ ში ჩანაწერი, რომ „შრომის სამინისტრომ“ უნ და დაად გი ნოს მი ნი მა ლუ
რი პა კე ტის პირობები. ჯერჯერობით, ამ ბრძა ნე ბის გა მო ცე მის მი მარ თუ ლე ბით არ 
მი დის სამუშაოები, რად გან „შრომის სამინისტრო“ ამ პრობ ლე მას უფ რო ფარ თო 
ჭრილ ში გა ნი ხი ლავს და იგეგმება, რომ ეს იქ ნე ბა სო ცია ლუ რი კო დექ სის ნაწილი.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის სხვა ას პექ ტე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა

რო დე საც საუ ბა რია და საქ მე ბუ ლის შრო მის უსაფრთხოებაზე, ძირითადად, ყუ
რად ღე ბა ეთ მო ბა იმ საფ რთხეე ბის აღ მოფ ხვრას სა მუ შაო ადგილზე, რო მელ საც 
შეუძ ლია გა მოიწ ვიოს და საქ მე ბუ ლის ფი ზი კუ რი და ზია ნე ბა ან/და პრო ფე სიუ ლი 
დაავადება, შეუქ მნას საფ რთხე მის ჯანმრთელობას. ინ ტერ ვიუებ ში გა მოვ ლინ და 
მო საზ რე ბა იმის თაობაზე, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბა ში აუ ცი ლებ ლად გა სათ ვა
ლის წი ნე ბე ლია ფსი ქო სო ცია ლუ რი ასპექტები, რაც არა ნაკ ლებ საფ რთხის შემ ცვე
ლი შეიძ ლე ბა იყოს დასაქმებულისთვის.

და საქ მე ბულ თა ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის სა ჭი როე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის  
სტან დარ ტე ბის და სა ცა ვად

მხა რეე ბი ხე და ვენ თა ვად და საქ მე ბუ ლე ბის მხრი დან ინ დი ვი დუა ლუ რი დაც ვის სა
შუა ლე ბე ბის გა მოუ ყე ნებ ლო ბის პრობლემას, რა საც შესაძლოა, სხვა დას ხვა მი ზე ზი 
ჰქონდეს. მათ შორის, ეს შეიძ ლე ბა იყოს და ბა ლი შრო მის ეთი კის საკითხი, წლე
ბის გან მავ ლო ბა ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის სრუ ლი უგუ ლე ბელ ყო
ფა და სხვა, თუმ ცა ფაქტია, რომ არ სე ბობს და საქ მე ბუ ლებ ში ამ მი მარ თუ ლე ბით 
ცნო ბიე რე ბის ამაღ ლე ბის საჭიროება. პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი და სხვა დას ხვა 
ორგანიზაცია, მათ შორის, ბიზ ნე სა სო ცია ციე ბი ხში რად უწე ვენ ორ გა ნი ზე ბას ტრე
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ნინ გებს დასაქმებულებისთვის, თუმ ცა რო გორც დამსაქმებლების, ასე ვე და საქ
მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ფიქრობენ, რომ სა ჭი როა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან 
და მა ტე ბით ძა ლის ხმე ვა ამ მიმართულებით.

დას კვნა

შრო მის უსაფ რთხოე ბის კა ნონ მდებ ლო ბის მი ღე ბი სა და მი სი შემ დგო მი რეფორ
მირებისას, 20182019 წლებში, პრაქტიკულად, სრუ ლად იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 
ყვე ლა საერ თა შო რი სო ნორ მა და საერ თა შო რი სო პრაქტიკა. რო გორც კვლე ვის 
ფარ გლებ ში აღინიშნა, „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი რაი მე 
მნიშ ვნე ლო ვან ხარ ვეზს არ შეი ცავს ამ მო მენ ტი სათ ვის და ძი რი თა დი პრობ ლე მე
ბი ამ სფე რო ში კა ნო ნის აღ სრუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით გამოიკვეთა.

რო გორც სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში გამოჩნდა, დღეი სათ ვის 
ჯერ კი დევ არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი და გა მო ცე მუ ლი ის ტექ ნი კუ რი რე გუ ლა ციე
ბი და რეგლამენტები, რო მელ თა გა მო ცე მა გან საზ ღვრუ ლია რო გორც შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის ორ გა ნუ ლი კანონით, ისე გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია „ასოცირების შე
თანხმებით“. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა ტიუ ლი ვაკუუმი, ერ თი მხრივ, ხელს უშ ლის თა
ვად კა ნო ნის ეფექ ტიან აღ სრუ ლე ბას ცალ კეუ ლი სფე როე ბის მიხედვით, მეო რე 
მხრივ კი, კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტიუ ლი აქ ტე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე
ბის არარ სე ბო ბა ბუნ დო ვა ნე ბას აჩენს თა ვად კა ნო ნის ზო გიერ თი ნორ მის მიმართ. 
კერძოდ, რო გორც დამსაქმებლების, ისე და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ვერ 
ხედავენ, თუ რა აუ ცი ლებ ლო ბაა შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტის ყო ლის 
ვალ დე ბუ ლე ბა ყვე ლა ტი პის სამუშაოზე, მათ შორის, ნაკ ლე ბად რის კია ნი სა მუ
შაოე ბის შემთხვევაში, რო დე საც ჯერ რეა ლუ რად არც კი არ სე ბობს მათ თვის სა
ვალ დე ბუ ლო შრო მის უსაფ რთხოე ბის რეგლამენტი. შესაბამისად, მათ მიერ და
ქი რა ვე ბუ ლი შრო მის უსაფ რთხოე ბის კომ პა ნიე ბი თუ ინ დი ვი დუა ლუ რი სპე ცია
ლის ტე ბის საქ მია ნო ბა მხო ლოდ ფიქ ციურ საქ მედ იქცა, თუმცა, იმავდროულად, 
ნათელია, რომ ჯან მრთე ლო ბის და ზია ნე ბის რის კი ყვე ლა სა მუ შაო ად გილ ზე არ
სე ბობს და, შესაბამისად, შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის დაც ვა მხო ლოდ 
მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე არ არის საკმარისი. იმისათვის, 
რომ ეს რის კი უფ რო მკა ფიოდ აღიქ მე ბო დეს დამ საქ მებ ლე ბის მხრიდან, აუ ცი ლე
ბე ლია ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტიუ ლი აქ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა 
და ამ პრო ცეს ში დამ საქ მებ ლებ თან პროაქ ტიუ ლი კომუნიკაცია.

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ ცალ კეუ ლი 
სფე როე ბის მი ხედ ვით არ სე ბუ ლი ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი ყო ველ თვის არ შეე
სა ბა მე ბა არ სე ბულ პრობ ლე მა ტი კას და სა ჭი როებს პე რიო დულ განახლებას, დარ
გის სპე ცია ლის ტე ბის ჩარ თუ ლო ბი თა და ახა ლი ტექ ნო ლო გიუ რი შე საძ ლებ ლო ბე
ბის გათვალისწინებით.

მნიშ ვნე ლო ვან ყუ რად ღე ბას სა ჭი როებს სოფ ლის მეურ ნეო ბის სფერო, სადაც, რო
გორც კვლე ვა ში გამოვლინდა, გან სა კუთ რე ბით და ბა ლია ცნო ბიე რე ბის დო ნე რო
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გორც დასაქმებულებში, ისე ამ სფე რო ში მოქ მედ დამ საქ მებ ლებს შორის, შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტებ თან დაკავშირებით. ასევე, სა მუ შაო სპე ცი ფი კი დან 
გამომდინარე, ამ სფე რო შიც არ სე ბობს სამუშაოები, რომ ლე ბიც შეი ცავს მნიშ ვნე
ლო ვან რისკს და საქ მე ბუ ლის ჯან მრთე ლო ბი სა და უსაფრთხოებისათვის.

კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კით ხუ ლი მხა რეე ბი საუბ რო ბენ ქვე ყა ნა ში შრო მის უსაფ
რთხოე ბის სპე ცია ლის ტთა ნაკ ლე ბო ბა სა და არ სე ბულ სპე ცია ლის ტებს შო რის კვა
ლი ფი კა ციის პრობლემებზე. ერ თი მხრივ, ეს ამ სფე რო ში წლე ბის გან მავ ლო ბა ში 
შე სა ბა მი სი რე გუ ლა ციე ბის არარ სე ბო ბას უკავშირდება, რა მაც გა მოიწ ვია ამ სფე
როს სპე ცია ლის ტთა რა დი კა ლუ რი შემცირება, ხო ლო მეო რე მხრივ – ახა ლი რე
გუ ლა ციე ბის შე დე გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აკ რე დი ტა ციის სის ტე მის ხარვეზებს. ამ 
უკა ნას კნე ლი პრობ ლე მის მოგ ვა რე ბის მიზნით, სა ხელ მწი ფომ შეა ჩე რა აკ რე დი ტა
ციის მი ნი ჭე ბის თავ და პირ ვე ლი სისტემა, გა ნახ ლე ბუ ლი სის ტე მის შე მო ღე ბა და 
და ნერ გვა კი ვერ მო ხერ ხდა მოკ ლე დროში, რა მაც შეა ფერ ხა პრო ცე სე ბი და შექ მნა 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპე ცია ლის ტე ბის დე ფი ცი ტი ბაზარზე. და ზუს ტე ბი სათ ვის – 
აკ რე დი ტა ციის სის ტე მა უკ ვე ამოქმედებულია.

კვლე ვის ფარ გლებ ში მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად გა მოიკ ვე თა თა ვად და საქ მე
ბუ ლე ბის მხრი დან შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის უგულებელყოფა, რაც 
მნიშ ვნე ლოვ ნად არ თუ ლებს შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის და ნერ გვას ორ გა
ნი ზა ციებ სა და კომპანიებში. აღ ნიშ ნუ ლი პრობ ლე მის მი ზე ზად სა ხელ დე ბა წლე
ბის გან მავ ლო ბა ში შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის უგუ ლე ბელ ყო ფა ყვე ლა 
აქ ტო რის მხრიდან, თა ვად და საქ მე ბუ ლებს შო რის შე სა ბა მი სი შრო მი თი ეთი კი სა 
და კულ ტუ რის არარ სე ბო ბა და სხვა. სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ციე ბის მიერ ცნო ბიე
რე ბის ამაღ ლე ბის კამ პა ნიე ბი საკ მა რის შე დეგს არ იძ ლე ვა და მხა რეე ბი საუბ რო
ბენ ამ მი მარ თუ ლე ბით სა ხელ მწი ფოს რო ლის კი დევ უფ რო მე ტად გააქ ტიუ რე ბის 
საჭიროებაზე.

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში აღინიშნა, რომ შრო მის უსაფ
რთხოე ბის შე სა ხებ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი უბე დუ რი შემ თხვე
ვი სა გან და საქ მე ბუ ლე ბის დაზ ღვე ვის ვალ დე ბუ ლე ბა პრაქ ტი კა ში არ მუშაობს. 
„შრომის სამინისტროს“ მხრი დან ჯერ კი დევ არ არის დად გე ნი ლი უბე დუ რი შემ
თხვე ვი სა გან დაზ ღვე ვის წე სე ბი და პროცედურები. შესაბამისად, კომ პა ნიე ბი მხო
ლოდ ფიქციურად, მი ნი მა ლუ რი სა დაზ ღვე ვო პა კე ტე ბით ას რუ ლე ბენ ამ ნორ მის 
მოთხოვნებს. 

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ სა ხელ მწი
ფო შეს ყიდ ვე ბის ნაწილში, გან სა კუთ რე ბით ინ ფრას ტრუქ ტუ რუ ლი პროექტებისას, 
სა ტენ დე რო ფას დაკ ლე ბა ხში რად ხორ ციელ დე ბა სწო რედ იმ ზედ ნა დე ბი ხარ ჯის 
შემ ცი რე ბის ხარჯზე, რომ ლის ფარ გლებ შიც უნ და დაი ფა როს შრო მის უსაფ რთხოე
ბის ხარჯიც. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვა ში არ სე ბუ ლი ამ დაგ ვა რი მიდ გო მა გავ ლე ნას 
ახ დენს კერ ძო სექ ტორ ში არ სე ბულ ვითარებაზეც.
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rekomendaciebi

შე მუ შავ დეს და გა მოი ცეს ყვე ლა ის ტექ ნი კუ რი რეგულაცია, რო მე ლიც გათ ვა ლის
წი ნე ბუ ლია „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა ნუ ლი კანონით;

აუ ცი ლე ბე ლია შრო მის უსაფ რთხოე ბის რე გუ ლა ციე ბის გა წე რა ყვე ლა ტი პის 
საქმიანობაზე. რო გორც მძი მე მავ ნე და საშიშპირობებიანი, ისე ნაკ ლე ბად სა რის
კო საქმიანობისათვის, ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ნაკ ლე ბად ხი ლულ რისკზე, 
რო გო რი ცაა ფსი ქო სო ცია ლუ რი ასპექტები; 

სო ცია ლუ რი სის ტე მის რაი მე რე ფორ მის დაწ ყე ბამ დე აუცილებელია, შე მუ შავ დეს 
მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე უბე დუ რი შემ თხვე ვი სა გან დაზ
ღვე ვის პა კე ტის სტანდარტები, რო გორც ეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია „შრომის უსაფ
რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კანონით, იმისათვის, რომ აღ მოიფ
ხვრას არ სე ბუ ლი მავ ნე პრაქტიკა;

რო გორც ახა ლი ტექ ნი კუ რი რეგლამენტები, ისე არ სე ბუ ლი ნორ მე ბი გა ნახ ლდეს 
დარ გის სპე ცია ლის ტე ბის მონაწილეობით, იმისათვის, რომ ეს ნორ მე ბი დაი ნერ
გოს უფ რო ეფექ ტია ნად და ადაპ ტი რე ბუ ლი იყოს რეა ლურ გარემოსთან;

შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის მხრი დან სის ტე მა ტუ რად და პროაქ ტიუ ლად გან
ხორ ციელ დეს დამ საქ მებ ლე ბის ინფორმირება, რო გორც მოქ მე დი რე გუ ლა ციე
ბის მოთხოვნების, ისე ახა ლი რე გუ ლა ციე ბი სა და ნორ მე ბის მი ღე ბის თაობაზე, 
რის თვი საც შესაძლებელია, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას შე მო სავ ლე ბის სამ სა ხუ რის rs.ge 
პლატფორმა;

სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის ფარ გლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა დაეთ მოს შრო
მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვას ტენ დერ ში მო ნა წი ლე კომ პა ნიე ბის მიერ 
რო გორც სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რე ბის პროცესში, ისე ტენ დერ ში გა მარ ჯვე ბუ ლი 
კომ პა ნიის მიერ შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბი სა და შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც
ვა ზე მკაც რი კონ ტრო ლის გზით;

შეიქ მნას კომ პა ნიე ბის რეესტრი, სა დაც მოხ დე ბა კომ პა ნიე ბის კა ტე გო რი ზა ცია 
მათ მიერ შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის ან/
და დარ ღვე ვე ბის მიხედვით. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი სას უპი რა ტე სო ბა მიე ნი ჭოს 
პო ზი ტიუ რი რეი ტინ გის მქო ნე კომ პა ნიებს (აისახოს სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის 
წესებში); 

უმაღ ლეს და პრო ფე სიულ სას წავ ლებ ლებ ში ყვე ლა იმ მიმართულებაზე, რო მე
ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბია ნი სა მუ შაოე ბის შემ ცველ 
პროფესიებთან, მომ ზად დეს სპე ცია ლუ რი კურ სი და სას წავ ლო პროგ რა მებ სა და 
კუ რი კუ ლუ მებ ში სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნად დაემატოს;
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„შრომის სამინისტრომ“ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო სა და სხვა შე სა ბა მის უწ ყე ბებ
თან ერთად, საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რებ თან თანამშრომლობით, შეი მუ შაოს 
მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე ყვე ლა და საქ მე ბუ ლის შრო მის უსაფ
რთხოე ბის სა კით ხებ ში ეტა პობ რი ვი მომზადების, გა დამ ზა დე ბი სა და სერ ტი ფი ცი
რე ბის სა შუა ლო და გრძელ ვა დია ნი სტრატეგია. 

9

informaciismiwodebada
konsultaciasamuSaoadgilze,

SromiTidavebi,mediacia

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„შრომის სა მარ თლის რეფორმის“ შე დე გად ევ რო პუ ლი კავ ში რის 98/59/EC და 
2001/23EC დი რექ ტი ვე ბი დან გამომდინარე, შრო მის კო დექ სში გაჩ ნდა ინ ფორ მა
ციის მი წო დე ბი სა და კონ სულ ტა ციის მე ქა ნიზ მე ბი მა სობ რი ვი დათ ხოვ ნი სა და სა
წარ მოს გა და ცე მის დროს. ევ რო პის თა ნა მე გობ რო ბა ში და საქ მე ბულ თა ინ ფორ მი
რე ბი სა და მათ თვის კონ სულ ტა ციე ბის გა წე ვის უზ რუნ ველ ყო ფის შე სა ხებ ევ რო პარ
ლა მენ ტი სა და საბ ჭოს 2002 წლის 11 მარ ტის 2002/14/EC დი რექ ტი ვის შესაბამისად, 
შრო მის კო დექ სში ასე ვე მო ცე მუ ლია სა მუ შაო ად გილ ზე ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბი
სა და კონ სულ ტა ციის შე სა ხებ ახა ლი თავი.

კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვის მე დია ციის შე სა ხებ დე ბუ ლე ბე ბის ეფექ ტია ნო ბას
თან და კავ ში რე ბით უნ და აღინიშნოს, რომ მრა ვა ლი წლის გან მავ ლო ბა ში და
ფიქ სირ და არაერ თი შემთხვევა, რო ცა დამ საქ მე ბელ მა უა რი გა ნაც ხა და კო ლექ
ტიურ შრო მით და ვა ზე სა მე დია ციო შე თან ხმე ბის შეს რუ ლე ბა სა და გამოყენებაზე. 
„შრომის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში შრო მის კო დექსს დაე მა ტა ახა ლი 
ნორ მა კო ლექ ტიურ შრო მით და ვა ზე მე დია ციის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე
ბის აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მის შესახებ. შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი გა ტარ და სა ქარ
თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კოდექსში. შესაბამისად, სა სა მარ თლო ახ ლა 
უფლებამოსილია, მაგ. პრო ფე სიუ ლი კავ ში რის გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე მიი ღოს 
გან ჩი ნე ბა კო ლექ ტიურ შრო მით და ვა ზე მე დია ციის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე
ბის აღ სრუ ლე ბას თან დაკავშირებით.

ზე მოაღ ნიშ ნუ ლი დან გამომდინარე, სა მუ შაო ად გილ ზე დია ლო გი სა და კონ სულ
ტაციის, ინ ფორ მა ციის გა ზია რე ბი სა და კო ლექ ტიურ შრო მით და ვა ზე სა მე დია ციო 
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შე თან ხმე ბის აღ სრუ ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მე ბის გან საზ ღვრით მნიშ
ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო პროგ რე სია მიღწეული. ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო
ბა ში შსომ წარ მოად გი ნა რამ დე ნი მე ანა ლი ზი და ან გა რი ში კო ლექ ტიურ შრო მით 
და ვა ზე მე დია ციის გაუმ ჯო ბე სე ბის მე ქა ნიზ მებ თან დაკავშირებით. შე სა ბა მი სო ბის 
უზ რუნ ველ მყოფ და და ვე ბის გან ხილ ვის სხვა დას ხვა მე ქა ნიზმს (დასაქმებულთა 
კონსულტაცია, შრო მის ინსპექცია, სა სა მარ თლო და ა.შ.) შო რის ოპ ტი მა ლუ რი ბმის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით ახ ლა უკ ვე კრი ტი კუ ლად მნიშვნელოვანია, გაგ რძელ
დეს კო ლექ ტიურ შრო მით და ვა ზე მე დია ციის ინ სტი ტუ ტის შემ დგო მი განვითარება. 
გან სა კუთ რე ბით ხაზ გა სას მე ლია ამ პრო ცეს ში „შრომის სამინისტროს“ რო ლი და 
სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის ჩარ თუ ლო ბის საჭიროება. 

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

ინ ფორ მა ციი სა და კონ სულ ტა ციის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მებ თან და კავ ში რე
ბით ევ რო კავ ში რის პროექ ტის ფარ გლებ ში მომ ზა დე ბუ ლი „2020 წლის შრო მის 
სა მარ თლის რეფორმის“ შე ფა სე ბის ან გა რი ში მიუთითებდა, რომ ძი რი თა დი სა
კით ხე ბი შეე სა ბა მე ბო და 2002/14/EC დი რექ ტი ვის პრინციპებს, თუმ ცა გა მოიკ ვე თა 
საკითხები, რომ ლე ბიც არ იქ ნა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი 196:

– რე ფორ მის პროექ ტის მიხედვით, ინ ფორ მი რე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა აქვს ისეთ 
დამსაქმებელს, რო მე ლიც რე გუ ლა რუ ლად ასაქ მებს არა ნაკ ლებ 50 ადამიანს. ევ
რო კავ ში რის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი დას კვნა რე ფორ მის ავ ტო რებს სთავაზობდა, 
კა ნონს გაეთ ვა ლის წი ნე ბი ნა თა ნამ შრო მელ თა რაო დე ნო ბის დათ ვლის წი ნას
წარ გან ჭვრე ტა დი კრიტერიუმი, მაგალითად, ბო ლო 6 თვის გან მავ ლო ბა ში თა ნამ
შრო მელ თა სა შუა ლო რაო დე ნო ბა ზე მითითებით. ნორ მის გა დატ ვირ თუ ლო ბის თა
ვი დან აცი ლე ბის მიზ ნით ეს რე კო მენ და ცია არ გაუთვალისწინებიათ197;

– რე ფორ მის პროექ ტის მიხედვით, და საქ მე ბულ თა წარმომადგენელი, რო მელ მაც 
დამ საქ მებ ლის გან მიი ღო ინფორმაცია, ვალდებულია, დაიც ვას კონ ფი დენ ცია ლუ
რო ბა და არ გაუმ ჟღავ ნოს იგი სხვა და საქ მე ბუ ლებ სა და მე სა მე პირებს. ევ რო კავ ში
რის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი დას კვნა მიუთითებდა, რომ დირექტივა, ამ ჩა ნა წე რის
გან განსხვავებით, და საქ მე ბულ თა წარ მო მად გე ნელს შე საძ ლებ ლო ბას აძლევდა, 
მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია გაე ზია რე ბი ნა სხვა და საქ მე ბუ ლის თვის იმ დათქმით, რომ 
კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დაც ვა მა თაც დაევალებოდათ. რე ფორ მის პა კეტ ზე კონ
სულ ტა ციის ეტაპ ზე ბიზ ნე სის პო ზი ციის შე სა ბა მი სად ეს რე კო მენ და ცია არ იქ ნა 
გათვალისწინებული.198

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ კონ ტექ სტში ინ ფორ მი რე ბი სა და 
კონ სულ ტი რე ბის შე სა ხებ სა კით ხებს არ გა მოუწ ვე ვია ფარ თო საზოგადოებრივ

196. Toman, Palik, Sudder, Proos, Balenovic. 
197. შეად. შრომის კოდექსი, მუხლი 70
198. შეად. შრომის კოდექსი, მუხლი 72
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პოლიტიკური დისკუსია. ეს სა კით ხი არ გვხვდე ბა სხვა ორ გა ნი ზა ციე ბი სა და ექ
სპერ ტე ბის მიერ მომ ზა დე ბულ რე ფორ მის შე ფა სე ბის ანგარიშებშიც.

ინ დი ვი დუა ლუ რი და ვის გა და საწ ყვე ტად სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი ით ვა
ლის წი ნებს შე მა თან ხმე ბელ პროცედურებს, რომ ლე ბიც და საქ მე ბულ სა და დამ
საქ მე ბელს შო რის პირ და პირ მო ლა პა რა კე ბას გულისხმობს; სა ჭი როე ბის შემ თხვე
ვა ში და ვის არ ბიტ რა ჟის თვის გა და ცე მაც არის შესაძლებელი).199 საგულისხმოა, 
რომ დასაქმებულები, ჩვეულებრივ, სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის შე საძ ლებ ლო
ბას იყენებენ. 2020 წლის მო ნა ცე მე ბის თანახმად, სა ქარ თვე ლოს საერ თო სა სა მარ
თლოე ბის სის ტე მა ში ბო ლო წლებ ში შრო მი თი და ვის სიმ რავ ლე იკვეთება: 2013 
წლი დან 2018 წლამ დე წელიწადში, საშუალოდ, 1244 სარ ჩე ლი რე გის ტრირ დე ბო
და მაშინ, რო ცა 2012 წლამ დე ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი დაახ ლოე ბით 600 იყო.200 შრო მი თი 
სარ ჩე ლე ბის ზრდა, სავარაუდოდ, 2013 წელს კა ნონ მდებ ლო ბა ში შე ტა ნილ ცვლი
ლე ბებს უკავშირებდა. შრო მი თი და ვე ბის სა სა მარ თლო გან ხილ ვის ხა რის ხთან 
მი მარ თე ბით ისიც აღინიშნება, რომ სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი შრო მი თი 
ნორ მე ბის შე სა ხებ სიღ რმი სეულ მსჯე ლო ბას შეი ცავს და ხში რად შრო მის საერ
თა შო რი სო სა მარ თლის ეროვ ნულ დო ნე ზე შემ თხვე ვებს ვაწყდებით,201 თუმ ცა ამ 
მიმართულებით, უმ თავ რეს პრობ ლე მად რჩე ბა სა სა მარ თლოს მიერ საქ მის გა და
საწ ყვე ტად სა ჭი რო გა ჭია ნუ რე ბუ ლი ვადა: სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ბო ლო წლე ბის ან
გა რი შებ ში საუ ბა რია იმაზე, რომ სა მო ქა ლა ქო საქ მეე ბის გან ხილ ვას სა სა მარ თლო 
არა თა ნა ზო მა დად ბევრ დროს ანდომებს.202 მაგალითად, 2020 წლის მონაცემებით, 
თბი ლი სის საა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს სა მო ქა ლა ქო საქ მე თა პა ლა ტა ში და რე
გის ტრი რე ბუ ლი 1156 სა ჩივ რი დან კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნილ ორ თვიან ვა და ში 
მხო ლოდ 10.5% დასრულდა, ხო ლო ხუ თი თვის ვა და ში – მხო ლოდ 24%.203

არ სე ბუ ლი კვლე ვის თანახმად, 20132017 წლებში, საერ თო ჯამში, შრო მის მე დია
ციის 32 პრო ცე სი შედ გა და ყვე ლა ამ შემ თხვე ვა ში მე დია ციის და ნიშ ვნის ინი ცია
ტორს და საქ მე ბულ თა კო ლექ ტი ვი ან პრო ფე სიუ ლი გაერ თია ნე ბა წარმოადგენდა.204 
კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოიკ ვე თა ისიც, რომ მედიაციის, რო გორც ინსტიტუტის, ერთ
ერთ მთა ვარ პრობ ლე მას მე დია ციის პრო ცე სის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბე ბის 
აღუს რუ ლებ ლო ბა წარმოადგენს. „შრომის სამინისტროს“ შე სა ბა მი სი დე პარ ტა მენ
ტი მე დია ციის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბე ბის აღ სრუ ლე ბის სტა ტის ტი კას არ 
აწარმოებს, თუმ ცა ის, რომ მე დია ციის 30% გან მეო რე ბით მე დია ციის შემ თხვე ვას 

199. იხ. შრომის კოდექსის 62ე მუხლი. 
200. შველიძე ზ., შრომით დავებზე საქართველოს სასამართლოს პრაქტიკა (გადაწყვეტილებათა კრებული). 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება. თბილისი, 2020, 5. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
http://www.library.court.ge/upload/2020gizgeshromit_davebze_praqtika.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
201. იქვე. 
202. სახალხო დამცველი, 2018; 2019, 2020.
203. სახალხო დამცველი, 2020. 136
204. ცინცაბაძე ა., ქებურია თ,. 2019. შრომითი მედიაციის სამართლებრივი და სოციოლოგიური კვლევა. 
ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 24-25. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://
socialjustice.org.ge/ka/products/shromitimediatsiissamartlebrividasotsiologiurikvleva [ბოლო ნახვა: 
10.11.21].

http://www.library.court.ge/upload/2020giz-ge-shromit_davebze_praqtika.pdf
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-mediatsiis-samartlebrivi-da-sotsiologiuri-kvleva
https://socialjustice.org.ge/ka/products/shromiti-mediatsiis-samartlebrivi-da-sotsiologiuri-kvleva
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წარმოადგენს, მიუ თი თებს გარემოებაზე, რომ შე თან ხმე ბა ხში რად არ სრულდება;205 
ამ პრობ ლე მა ზე მე დია ციის მო ნა წი ლე მხა რეე ბიც საუბრობენ.206 კვლე ვა ასე ვე 
აჩვენებს, რომ დამ საქ მე ბელ თა მხრი დან მე დია ციის შე თან ხმე ბის შეუს რუ ლებ
ლო ბის მიუხედავად, და საქ მე ბუ ლე ბი და პრო ფე სიუ ლი კავშირები, რო გორც წესი, 
არ იყე ნე ბენ შე თან ხმე ბის აღ სრუ ლე ბის მიზ ნით სა სა მარ თლო სად მი მი მარ თვის 
შე საძ ლებ ლო ბას – ამის მი ზე ზად სა სა მარ თლო გან ხილ ვის გა ჭია ნუ რე ბუ ლი ვა
დე ბი და საა მი სოდ სა ჭი რო ფი ნან სუ რი რე სურ სე ბის ნაკ ლე ბო ბა სახელდება.207 გა
მოთ ხო ვი ლი სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის ანა ლი ზის მიხედვით, თბილისის, ზესტაფონის, 
ფოთის, გორის, რუს თა ვი სა და ქუ თაი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოებს ამ სა კით ხზე 
არც ერ თი საქ მე არ განუხილავთ.208

ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვის მიხედვით, მე დია ციამ 
არ სე ბო ბის 6 წლის თავ ზე ვერ შეძლო, შეექ მნა შრო მი თი და ვე ბის მშვი დო ბია ნი გა
დაწ ყვე ტის პი რო ბა და ვერ გაა მარ თლა სა ზო გა დოე ბის მოლოდინი.209 ამას მრა ვა ლი 
მი ზე ზი შეიძ ლე ბა ჰქონდეს, მათ შორის, მო ლა პა რა კე ბი თი კულ ტუ რის არარ სე ბო
ბა და დამ საქ მე ბელ თა იე რარ ქიუ ლი და მო კი დე ბუ ლე ბა დასაქმებულებთან.210 ადა
მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის კვლე ვის მიხედვით, 
მე დია ციის ინ სტი ტუ ტის გან ვი თა რე ბის თვის არ სე ბი თია სა მე დია ციო შე თან ხმე ბის 
აღ სრუ ლე ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე ბის შექმნა, მე დია ტო რის კან დი და ტუ რა ზე და ვის 
მხა რეე ბის მო საზ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა (დღეს მე დია ტორს ერ თპი როვ ნუ ლად 
ნიშ ნავს მინისტრი) და სხვ.211

მე დია ციის სის ტე მის ხარ ვე ზებ ზეა საუ ბა რი შსოს ეგი დით მომ ზა დე ბულ ანგარიშში, 
რო მე ლიც მიხედვით, საქ მე ზე მე დია ტო რის დანიშვნას, საშუალოდ, ცხრა დღე ზე 
მე ტი სჭირდება, ხო ლო საქ მე ზე კონ კრე ტუ ლი მე დია ტო რი არ შეირ ჩე ვა მი სი გა
მოც დი ლე ბის მიხედვით212 – საქ მე მიე წო დე ბა ყვე ლა მე დია ტორს და პირველივე, 
რო მე ლიც დას თან ხმდე ბა სამუშაოს, ინიშ ნე ბა მედიატორად. ან გა რი შის მიხედვით, 
მსგავ სი მიდ გო მა ზია ნის მომტანია, რად გან ირ ღვე ვა აუ ცი ლე ბე ლი პირობა, რომ 
კონ კრე ტულ საქ მე ზე დაი ნიშ ნოს ყვე ლა ზე უფ რო მე ტად შე სა ბა მი სი მედიატორი.213 
ან გა რი ში რე კო მენ და ციას იძლევა, „შრომის სამინისტროს“ შრო მი სა და და საქ მე
ბის დე პარ ტა მენ ტში შეიქ მნას მე დია ციის სამ სა ხუ რი და გა დაი ხე დოს მე დია ტორ
თა სია, რო მე ლიც ორ სრულ და ოთხ ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მო მუ შა ვე მე დია ტორს 
უნ და მოიცავდეს. ან გა რი შის მიხედვით, ეს შექ მნი და თა ვი სუ ფალ კო მუ ნას და მე
დია ტორ თა სტა ბი ლურ გუნდს. ამასთან, და ვის მოგ ვა რე ბის ლეგიტიმურობისთვის, 

205. იქვე, 91. 
206. იქვე, 41.
207. იქვე, 42. 
208. იქვე.
209. ბელთაძე, 2020, 8. 
210. იქვე.
211. ცინცაბაძე, ქებურია, 2019, 49-52.
212. ლესარი ჟ,. 2018. შრომის მედიაციის შეფასება და გაუმჯობესების გზები. სამუშაო მისიის ანგარიში, 
შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია.
213. იქვე. 
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ან გა რი ში რე კო მენ და ციას იძლევა, მედიატორებმა, „შრომის სამინისტრომ“ და 
სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრივ მა კო მი სიამ შეი მუ შაონ მე დია ციის ეთი კის 
კოდექსი, ხო ლო მე დია ტო რებს ჰქონ დეთ გან გრძო ბა დი პრო ფე სიუ ლი სწავ ლე ბის 
შესაძლებლობა.214

მე დია ციის სა კით ხთან პირ და პირ არის და კავ ში რე ბუ ლი გა ფიც ვის წესებიც, რად გან 
წინასწარი, სა ვალ დე ბუ ლო მე დია ციის გა რე შე და საქ მე ბუ ლებს არ აქვთ გა ფიც ვის 
უფლება.215 ეს გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად სა ხელ დე ბა პროფ კავ ში
რე ბის მხრიდან, რად გან გა ფიც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბამ დე ისი ნი სა ვალ დე ბუ ლოდ 
უნ და ჩაერ თონ 21დღიან მედიაციაში. სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის მო საზ რე ბით – 
ნათ ქვა მია ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის ეგი დით მომ ზა დე ბულ კვლე ვა ში – სი ნამ დვი
ლე ში მე დია ცია გა ფიც ვის და მაბ რკო ლე ბე ლი მე ქა ნიზ მის სტა ტუ სის მატარებელია.216 
ამ ორ სა კითხს შო რის ბა ლან სის პოვ ნის აუ ცი ლებ ლო ბა ზე საუბ რობს ადა მია ნის უფ
ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის კვლევაც; მა თი შეფასებით, სა
ხელ მწი ფო ვალდებულია, უზრუნველყოფდეს, ერ თი მხრივ, მე დია ციის რეა ლუ რო
ბა სა და ეფექტიანობას, მეო რე მხრივ კი, გა ფიც ვის უფ ლე ბის პატივისცემას, რა თა 
მე დია ციის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბის სა ვალ დე ბუ ლოო ბის მოთ ხოვ ნა არ გახ დეს გა
ფიც ვის უფ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის და მაბ რკო ლე ბე ლი გარემოება.217

რო გორც სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში აღინიშნა, „2020 წლის შრო მის სა
მარ თლის რეფორმის“ შედეგად, შრო მის კო დექ სმა და სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო
დექ სმა გაით ვა ლის წი ნა მე ქა ნიზ მი მე დია ციის შე დე გად მიღ წეუ ლი შე თან ხმე ბის სა სა
მარ თლოს გზით აღ სრუ ლე ბას თან დაკავშირებით. ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა 
და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის მიერ ეს ცვლი ლე ბა წინ გა დად გმულ ნა ბი ჯად შეფასდა, 
თუმცა, ორ გა ნი ზა ციის თქმით, არ სე ბობს სხვა საკითხები, რო მელ თა მო წეს რი გე ბა შემ
დგო მი რე ფორ მის საგანია. ასეთ სა კით ხებს შორისაა: (1) კო ლექ ტიუ რი დავისას, მე დია
ტორ თა შერ ჩე ვის პრო ცეს ში არ ხდე ბა მხა რე თა მო საზ რე ბე ბის გათვალისწინება; ეს კი 
ვერ უზ რუნ ველ ყოფს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის ნდო ბით აღ ჭურ ვი ლი მე დია ტო რის 
დანიშვნას; (2) მნიშვნელოვანია, მე დია ტორს ჰქონ დეს წვდო მა სა წარ მოს ეკო ნო მი
კურ ინ ფორ მა ცია ზე (კონფიდენციალურობის დაცვით); (3) მნიშვნელოვანია, „შრომის 
სამინისტროს“ შე სა ბა მი სი დე პარ ტა მენ ტი ეწეო დეს ანა ლი ტი კურ საქ მია ნო ბას და მას
ზე დაყ რდნო ბით მუ შავ დე ბო დეს სა კა ნონ მდებ ლო ცვლილებები.218

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

კვლე ვის პრო ცეს ში გამოიკვეთა, რომ სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ინ ფორ მა ციის მი წო დე
ბი სა და კონ სულ ტა ციის მი მარ თუ ლე ბით შრო მის კო დექ სში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე

214. იქვე.
215. ანალოგიური რეგულაცია არსებობს ლოკაუტის შემთხვევაშიც. იხ. საქართველოს შრომის კოდექსი, 
მუხლი 64. 
216. ბელთაძე, 2020, 8.
217. ცინცაბაძე, ქებურია, 2019, 49.
218. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020; 
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ბი ბევ რი ჩარ თუ ლი მხა რის თვის არ არის ცნობილი. უფ რო კონკრეტულად, ბუნ დო
ვა ნია წარმოდგენა, თუ რა შე დე გი შეიძ ლე ბა მოი ტა ნოს აღ ნიშ ნულ მა ჩანაწერებმა, 
თუმ ცა რამ დე ნი მე რესპონდენტი, პირიქით, უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს ცვლი ლე ბე ბად გა
ნი ხი ლავს წარ მოდ გე ნილ ჩანაწერებს. სო ლი და რო ბის ცენ ტრის წარ მო მად გენ ლის 
შეფასებით, „პირველად სა ქარ თვე ლოს ის ტო რია ში გაჩ ნდა სო ცია ლუ რი დია ლო
გის სა წარ მოო დო ნე ზე დაწ ყე ბის პირ ვე ლი რეა ლუ რი შესაძლებლობა.“ GIPAს წარ
მო მად გე ნე ლი ასე ვე გა მოთ ქვამს მოსაზრებას, რომ ცვლი ლე ბა ხელს შეუწ ყობს 
და საქ მე ბულ თა თვი თორ გა ნი ზე ბის მე ქა ნიზ მე ბის განვითარებას.

სა ქარ თვე ლოს დამ საქ მე ბელ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გენ ლის დაკვირვებით, 
ამ მი მარ თუ ლე ბით შრო მის კო დექ სში ჩა ნა წე რი ჯერ კი დევ ბუნ დო ვა ნია 
დამსაქმებლებისთვის, რად გან არ არის მითითება, რომ ეს არის, მაგალითად, 
კონ კრე ტუ ლი და ვის გა დაჭ რის მე ქა ნიზ მი და არ არის მი თი თე ბა ამ მე ქა ნიზ მე ბის 
ამოქ მე დე ბის მიზ ნობ რიო ბის შესახებ. რჩე ბა განცდა, რომ დამ საქ მე ბელს ნე ბის
მიერ შემ თხვე ვა ში აქვს ვალდებულება, და საქ მე ბუ ლებს გააც ნოს კომ პა ნიის ფი
ნან სუ რი მდგომარეობა, რაც მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად აღიქ მე ბა დამ საქ მებ ლე
ბის მხრიდან.

რო გორც „HR“ პრო ფე სიო ნალ თა ასო ცია ციის წარ მო მად გე ნე ლი აღნიშნავს, „შრომის 
კო დექ სის რე ფორ მამ ში და დია ლო გის სის ტე მა და სხვა დას ხვა სი კე თე მოიტანა, რო მე-
ლიც ჯერ კი დევ ოპე რა ციებ ში არ გადმოთარგმნილა, არ გა სუ ლა საკ მა რი სი დრო.“

დას კვნა

გა ფიც ვის უფ ლე ბის რეა ლი ზე ბა უშუა ლოდ კავ შირ შია მე დია ციის სის ტე მის ეფექ
ტიან მუშაობასთან. ამ მი მარ თუ ლე ბით „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
ფარ გლებ ში გა ტა რე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან წინ გა დად გმულ ნა ბი ჯად 
ფასდება, თუმ ცა ჯერ კი დევ არ მუ შაობს მე ქა ნიზ მი ეფექტიანად. ლი ტე რა ტუ რის 
მი მო ხილ ვი სა და დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, 
რომ ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვერ ჩა მო ყა ლიბ და სა ზო გა დოე ბა ში ცნო ბიე რე
ბა მე დია ციის მე ქა ნიზ მის გა მო ყე ნე ბის თაო ბა ზე და ვერც შე სა ბა მი სი კულ ტუ რის 
ფორ მი რე ბა მოხდა. ამას დიდ წი ლად ხელს უწ ყობს „შრომის სამინისტროს“ სის
ტე მა ში მე დია ციის სამ სა ხუ რის სტრუქ ტუ რის გაუმართაობა, მე დია ტორ თა არა საკ
მა რი სი რაო დე ნო ბა და კონ კრე ტულ შემ თხვე ვებ ში და ნიშ ნუ ლი მე დია ტო რის მიუ
ღებ ლო ბა რო მე ლი მე მხა რის მიერ და მის მი მართ უნდობლობა.

მე დია ციის შე დე გე ბის აღ სრუ ლე ბის მი მარ თუ ლე ბით არ სე ბობს ახ ლე ბუ რი სა კა
ნონ მდებ ლო ნორმები, რაც პო ზი ტიუ რად სა ხელ დე ბა და საქ მე ბუ ლე ბი სა და დამ
საქ მებ ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბის მიერ და ასე ვე პო ზი ტიუ რად ფას დე ბა სა მარ
თლებ რი ვი მი მო ხილ ვის ფარგლებშიც, თუმცა, ახა ლი ნორ მის შესაბამისად, მე
დია ციის შე თან ხმე ბის რო მე ლი მე მხა რის მიერ შეუს რუ ლებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში 
სა ჭი რო ხდე ბა სა სა მარ თლოს ჩართვა, რაც პრო ცე სის დრო ში გა ჭია ნუ რე ბას იწ ვევს 
და თან და საქ მე ბუ ლე ბის თვის და მა ტე ბით ფი ნან სურ ტვირთს გულისხმობს. 
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რო გორც ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, მე დია ციის სამ სა
ხუ რის მი მართ და ბა ლი ნდო ბი სა და სტრუქ ტუ რის გაუ მარ თაო ბის გამო, ეს მნიშ
ვნე ლო ვა ნი სა ხელ მწი ფო სერ ვი სი ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში შრო მი თი და ვის მოგ ვა
რე ბას კი არ ემსახურება, არა მედ გა მოი ყე ნე ბა არა კე თილ სინ დი სიე რი დამ საქ მებ
ლე ბის მხრი დან დროის გა წელ ვის საშუალებად, რომ ლის დრო საც ხდე ბა და საქ მე
ბუ ლე ბის ორ გა ნი ზე ბუ ლი ჯგუ ფე ბის ფრაგმენტაციის, ცალ კეუ ლი და საქ მე ბუ ლე ბის 
გად მო ბი რე ბი სა და სა გა ფიც ვო პრო ცე სის გა ნეიტ რა ლე ბის მცდელობები. 

კვლე ვის ფარ გლებ ში წარ მო ჩინ და მე დია ციის სის ტე მის ისე თი ხარვეზები, რო გო
რი ცაა მე დია ტორ თა ნაკლებობა, რაც, თა ვის მხრივ, იწ ვევს ისეთ პრობლემებს, რო
გო რი ცაა მე დია ტო რის და ნიშ ვნის გა ჭია ნუ რე ბუ ლი ვა დე ბი ან მი სი და ნიშ ვნა მხა
რეებ თან შეუთანხმებლად; მე დია ტორს შერ ჩე ვა ვერ ხორ ციელ დე ბა კონ კრე ტულ 
სექ ტორ ში მი სი გა მოც დი ლე ბის მიხედვით. მე დია ტო რებს არ გააჩ ნიათ წვდო მა 
საწარმოს/ორგანიზაციის ეკო ნო მი კურ ინფორმაციაზე, არ წარ მოებს ანა ლი ტი კუ
რი საქმიანობა, არ არის შე მუ შა ვე ბუ ლი მე დია ტორ თა ეთი კის კოდექსი.

კვლე ვის ფარ გლებ ში აღი ნიშ ნა დამ საქ მებ ლე ბის მხრი დან და საქ მე ბუ ლე ბი სათ
ვის სა მუ შაო ად გილ ზე ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბი სა და მხა რეებს შო რის კონ სულ
ტა ციე ბის გა მარ თვის რეგულაციები, რო გორც „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის 
რეფორმის“ ფარ გლებ ში გა ტა რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ცვლილებები. თვი სებ რი ვი 
კვლე ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ ეს მექანიზმები, რომ ლე ბიც ევ რო კავ ში
რის 2002/14/EC დი რექ ტი ვის შე სა ბა მი სად აი სა ხა კა ნონ მდებ ლო ბა ში და მიზ ნად 
ისა ხავს მხა რეებს შო რის თა ნამ შრომ ლო ბი სა და ურ თიერთ ნდო ბა ზე და ფუძ ნე
ბუ ლი შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის ჩამოყალიბებას, ჯერჯერობით, არ გა მოი ყე ნე ბა 
პრაქტიკაში.

კვლე ვის ფარ გლებ ში ასე ვე გამოიკვეთა, რომ კონ სულ ტა ციე ბი სა და ინ ფორ მა ციის 
მი წო დე ბის დღეს არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლა ციე ბი სა ჭი როებს შემ დგომ 
დახ ვე წას და ფარ გლე ბის გაფართოებას, იმისათვის, რომ სრულ შე სა ბა მი სო ბა ში 
იქ ნეს ნორ მე ბი მოყ ვა ნი ლი ევ რო პულ სტანდარტებთან. 

rekomendaciebi

შრო მის სამინისტრომ, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან თანამშრომლობით, გა ნა ხორ
ციე ლოს მე დია ციის სამ სა ხუ რის ად მი ნის ტრა ციუ ლი რე ფორ მი რე ბა და უზ რუნ
ველ ყოს აუ ცი ლე ბე ლი ადა მია ნუ რი და მატერიალურტექნიკური რესურსებით;

მე დია ტო რე ბის შე მად გენ ლო ბა უნ და გაი ზარ დოს და იმავ დროუ ლად შეიქ მნას 
სრულ და ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მო მუ შა ვე მე დია ტორ თა საშ ტა ტო ერ თეუ ლე ბი იმ 
მოცულობით, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას მე დია ციის სამ სა ხუ რის შეუ ფერ ხე ბე
ლი საქმიანობა, ხო ლო თა ვად მე დია ტო რე ბი უზ რუნ ველ ყონ გან გრძო ბა დი პრო ფე
სიუ ლი სწავ ლის შესაძლებლობით;
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„შრომის სამინისტრომ“ უნ და უზრუნველყოს, რომ თი თოეულ საქ მე ზე დაი ნიშ ნოს 
შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის მედიატორი; მე დია ტო რის შერ
ჩე ვი სას სა მი ნის ტრომ უნ და მოის მი ნოს მე დია ციის მხა რე თა მო საზ რე ბე ბი მე დია
ტორ თა კან დი და ტუ რე ბის შესახებ;

შრო მის სა მი ნის ტრომ სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრივ კო მი სიას თან კონ
სულ ტა ციის გზით შეი მუ შაოს მე დია ციის ეთი კის კოდექსი;

სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნომ სა სა მარ თლო რე ფორ მის ფარ გლებ ში უზ რუნ ველ ყოს 
შე სა ბა მი სი ზო მე ბის გატარება, სა სა მარ თლო შრო მი თი და ვე ბის მოკ ლე ვა დებ ში 
გან ხილ ვის უზრუნველსაყოფად;

სახელმწიფომ, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით გა ნა ხორ ციე ლოს 
და საქ მე ბუ ლე ბი სა და დამ საქ მებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ინ
ფორ მა ციის მი წო დე ბი სა და კონ სულ ტა ციე ბის გამართვის, მე დია ციის მე ქა ნიზ მის 
შე სა ხებ ახა ლი რე გუ ლა ციე ბის არ სი სა და მნიშ ვნე ლო ბის თაობაზე;

სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ინ ფორ მა ციის გაცვლის, კონ სულ ტა ციის მე ქა ნიზ მის შემ დგო
მი დახ ვე წი სა და ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან დაახ ლოე ბის მიზნით, გან ხორ ციელ
დეს კა ნონ მდებ ლო ბის შემ დგო მი დახ ვე წა და ასე ვე არ სე ბუ ლი ნორ მე ბის ეტა პობ
რი ვი დაახ ლოე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „სამუშაო საბჭოების“ მოდელთან.

10

socialuripartniorobis
sammxrivikomisia

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

სო ცია ლუ რი დია ლო გი და ტრი პარ ტიზ მი შსოს ფუნ და მენ ტუ რი ღირებულებებია. 
შსოს თით ქმის ყვე ლა კონ ვენ ცია და რე კო მენ და ცია სამ მხრი ვი სო ცია ლუ რი დია
ლო გის ხელ შეწ ყო ბას სხვა დას ხვა ფარ თო სა კით ხე ბის გა დაჭ რის მე ქა ნიზ მად 
განსაზღვრავს. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით აღსანიშნავია, რომ 2018 წელს სა
ქარ თვე ლომ მოახ დი ნა „შრომის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გან ხორ ციე
ლე ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით სამ მხრი ვი კონ სულ ტა ციე ბის შესახებ“ 1976 წლის 
(No. 144) კონ ვენ ციის რა ტი ფი ცი რე ბა და „ასოცირების ხელშეკრულებით“ იკის რა 
ვალდებულება, გააძ ლიე როს დია ლო გი და თა ნამ შრომ ლო ბა ევ რო პულ კავ შირ თან 
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ღირ სეუ ლი შრო მის დღის წესრიგის, სო ცია ლუ რი დია ლო გი სა და სო ცია ლუ რი ჩარ
თუ ლო ბის ხელშესაწყობად.219

შრო მის კო დექ სი ით ვა ლის წი ნებს ცალ კე თავს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ
მხრი ვი კო მი სიის შესახებ. ის არის სა თათ ბი რო ორგანო, რო მე ლიც ან გა რიშ ვალ დე
ბუ ლია სამ მხრი ვი კო მი სიის თავ მჯდო მა რის – სა ქარ თვე ლოს პრემიერმინისტრის 
წინაშე. შრო მის კო დექ სის მიხედვით,

„სამმხრივი კო მი სიის ფუნქციებია: ა) სა ქარ თვე ლო ში სო ცია ლუ რი პარ ტნიო
რო ბის განვითარების, აგრეთვე, დასაქმებულებს, დამ საქ მებ ლებ სა და სა
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბას შო რის სო ცია ლუ რი დია ლო გის წარ მარ თვის ხელ
შეწ ყო ბა ყვე ლა დონეზე, სამ მხრი ვი კო მი სიის წევ რებს შო რის შე თან ხმე ბი სა 
და კონ სენ სუ სის მიღ წე ვის წახალისება; ბ) შრომით, ეკო ნო მი კურ და სო ცია
ლურ პო ლი ტი კას თან დაკავშირებულ, საერ თო ინ ტე რე სის სფე რო ში შე მა ვალ 
სა კით ხებ ზე (მათ შორის, იმ რე ფორ მე ბი სა და სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე
ბის შესახებ, რომ ლე ბიც ეხე ბა სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ბიუჯეტს, მი ნი მა
ლურ ხელ ფასს და სხვა საკითხს, რო მელ მაც შეიძ ლე ბა გავ ლე ნა მოახ დი ნოს 
დამ საქ მებ ლე ბი სა და და საქ მე ბუ ლე ბის ინტერესებზე) სა ქარ თვე ლოს მთავ
რო ბას თან კონ სულ ტა ციე ბის გამართვა; გ) შრო მით და სო ცია ლურ პო ლი ტი
კას თან დაკავშირებულ, სამ მხრი ვი კო მი სიის წევ რთათ ვის მნიშ ვნე ლო ვან 
სხვა სა კით ხებ ზე წი ნა და დე ბე ბი სა და რე კო მენ და ციე ბის შე მუ შა ვე ბა და სა
ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის თვის წარდგენა.“

შსოს ფარ თო მხარ და ჭე რის შედეგად, 2018 წელს ჩა მო ყა ლიბ და პირ ვე ლი რე გიო
ნუ ლი სამ მხრი ვი კო მი სია – აჭა რის ავ ტო ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კის სო ცია ლუ რი პარ
ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კომისია, თუმ ცა ასე ვე შეზ ღუ დუ ლია მი სი ფუნქციონირება. 
„შრომის ინ სპექ ციის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის ძა ლით ჩა მო ყა ლიბ და 
ე.წ. „სამმხრივს პლუს“ მრჩე ველ თა საბ ჭო – სა კონ სულ ტა ციო ორგანო, რო მე ლიც 
შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის თვის შეი მუ შა ვებს რე კო მენ და ციებს შრო მის ინ
სპექ ციის სამ სა ხუ რის სტრატეგიის, ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და საქ მია ნო ბის შესახებ. 
მრჩე ველ თა საბ ჭო შედ გე ბა 7 წევ რის გან და მი სი წევ რე ბი არიან: სო ცია ლუ რი პარ
ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის მხა რის – და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბე ბის ყვე
ლა წევ რის გან და სა ხე ლე ბუ ლი 2 წარმომადგენელი; სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის 
სამ მხრი ვი კო მი სიის მხა რის – დამ საქ მე ბელ თა გაერ თია ნე ბე ბის ყვე ლა წევ რის გან 
და სა ხე ლე ბუ ლი 2 წარმომადგენელი; სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის ჯან მრთე ლო
ბის დაც ვი სა და სო ცია ლურ სა კით ხთა კო მი ტე ტის 1 წევრი; სა ქარ თვე ლოს პარ ლა
მენ ტის ადა მია ნის უფ ლე ბა თა დაც ვი სა და სა მო ქა ლა ქო ინ ტეგ რა ციის კო მი ტე ტის 
1 წევრი; სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამ ცვე ლის 1 წარმომადგენელი.

საერ თო ჯამში, სო ცია ლუ რი დია ლო გის ხელ შემ წყო ბი სა კა ნონ მდებ ლო ჩარ ჩოს 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვალსაზრისით, ბო ლო წლებ ში წარ მო ჩინ და მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

219. იხ. „ასოცირების ხელშეკრულების“ 348ე მუხლი. 
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პროგრესი, თუმ ცა მთავ რო ბის მხრი დან სა ჭი როა კი დევ უფ რო მე ტი ძა ლის ხმე
ვა სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის ეფექ ტია ნო ბის გა საზ რდე
ლად გან სა კუთ რე ბით No. 144ე კონ ვენ ციის რა ტი ფი ცი რე ბი სა და „ასოცირების 
ხელშეკრულებით“ ნა კის რი ვალ დე ბუ ლე ბის გათვალისწინებით.220 „ასოცირების 
შეთანხმება“ ხაზს უსვამს, რომ მხა რე თა თანამშრომლობა, ერ თობ ლი ვი 
ძალისხმევით, მიზ ნად უნ და ისა ხავ დეს მე ტი და უკე თე სი სა მუ შაო ად გი ლი სა და 
სა თა ნა დო სა მუ შაო პი რო ბე ბის შექმნას, სი ღა რი ბის შემ ცი რე ბას და სო ცია ლუ რი 
ინ ტეგ რა ციის გაძლიერებას, მდგრა დი გან ვი თა რე ბი სა და გაუმ ჯო ბე სე ბუ ლი ცხოვ
რე ბის დო ნის უზრუნველყოფას. იქ ვე დაზუსტებულია, რომ თანამშრომლობა, რო
მე ლიც და ფუძ ნე ბუ ლია ინ ფორ მა ციის გაც ვლა სა და საუ კე თე სო გამოცდილებაზე, 
შესაძლოა, მოი ცავ დეს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის მო ნა წი ლეო ბის გაძ ლიე რე ბას 
და სო ცია ლუ რი დია ლო გის ხელშეწყობას, მათ შორის, ყვე ლა შე სა ბა მი სი დაინ ტე
რე სე ბუ ლი მხა რის შე საძ ლებ ლო ბე ბის გაძ ლიე რე ბის გზით.221

სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის ფუნ ქციო ნი რე ბის გაუმ ჯო ბე სე
ბა დიდ წი ლად მოით ხოვს კო მი სიის საქ მია ნო ბი სად მი პო ლი ტი კუ რი ძა ლის ხმე
ვი სა და ინ სტი ტუ ციუ რი მხარ და ჭე რის გაძლიერებას. თუმცა, ამას გარდა, შრო მის 
კო დექ სი სა და სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 2013 წლის 7 ოქ ტომ ბრის No. 258ე დად
გე ნი ლე ბით დამ ტკი ცე ბუ ლი „სოციალური პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის 
დებულების“ ზო გიერ თი დე ბუ ლე ბე ბის და ზუს ტე ბა შე საძ ლოა სა სარ გებ ლო აღ მოჩ
ნდეს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის გამოცოცხლებისათვის. 
მაგალითად, შრო მის კო დექ სის 82ე მუხ ლის მე4 პუნ ქტი და „სოციალური პარ
ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის დებულების“ მე2 მუხ ლი სა ჭი როებს დამ საქ
მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა წარ მო მად გენ ლო ბის სექ ტო რულ და ტე რი ტო რიულ 
გამრავალფეროვნებას. შესაბამისად, სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრივ მა კო
მი სიამ შესაძლოა,„ გაითვალისწინოს, თუ რამ დე ნად სა სარ გებ ლო შეიძ ლე ბა იყოს 
შრო მის კო დექ სის ცვლი ლე ბა კონკრეტულად, რომ მას ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ
ნეს დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა „ყველაზე წარმომადგენლობითობის“ შე
სა ხებ პრინციპი, რო გორც რაოდენობრივი, ასე ვე ტე რი ტო რიუ ლი და სექ ტო რუ ლი 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბის თვალსაზრისით.

აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით საგულისხმოა, რომ No. 144ე კონ ვენ ციის პირ ვე
ლი მუხ ლი კონ კრე ტუ ლად ადგენს, „კონვენციაში ტერ მი ნი „წარმომადგენლობითი 
ორგანიზაციები“ ნიშ ნავს დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა ყვე ლა ზე წარ მო მად
გენ ლო ბით ორგანიზაციებს, რომ ლე ბიც გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბით 
სარგებლობენ“. და მა ტე ბით „გაერთიანების თა ვი სუფ ლე ბის კო მი ტე ტის მიხედვით, 
„დასაქმებულთა და დამ საქ მე ბელ თა ორ გა ნი ზა ციე ბის წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის 
გან მსაზ ღვრე ლი წი ნას წარ დადგენილი, ზუს ტი და ობიექ ტუ რი კრი ტე რიუ მე ბი უნ
და არ სე ბობ დეს კა ნონ მდებ ლო ბა ში და ამ გვა რი გან საზ ღვრე ბა არ უნ და წარ მოად

220. იხ. „ასოცირების ხელშეკრულების“ 348ე მუხლი. 
221. იხ. „ასოცირების ხელშეკრულების“ 349ე მუხლი. 
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გენ დეს მთავ რო ბის დისკრეციას”.222 ამ გვა რი კრი ტე რიუ მე ბის გან საზ ღვრი სას სო
ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრივ მა კო მი სიამ უნ და გაით ვა ლის წი ნოს შსოს სა
ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოე ბის შე ხე დუ ლე ბე ბი და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა 
„ყველაზე წარმომადგენლობითი“ ორ გა ნი ზა ციის პრინ ცი პის შესახებ.223

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

სო ცია ლუ რი დია ლო გის გან ვი თა რე ბას სა ქარ თვე ლო ში არ ცთუ ხან გრძლი ვი ის ტო
რია აქვს და, ამ მხრივ, მი სი გა მოც დი ლე ბა არა სის ტე მუ რო ბი თა და ეკ ლექ ტუ რო ბით 
ხასიათდება.224 სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია სა ქარ თვე ლო ში 
2009 წელს საერ თა შო რი სო ორგანიზაციების, უმთავრესად, ევ რო კავ ში რის მონ დო
მე ბი თა და შსოს ტექ ნი კუ რი დახ მა რე ბის ფარ გლებ ში შეიქმნა225 და მი სი პირ ვე
ლი შეხ ვედ რა 2010 წელს გაიმართა. კვლე ვე ბი მიუთითებს, რომ, საერ თა შო რი სო 
ორ გა ნი ზა ციე ბის მცდე ლო ბა თა მიუხედავად, კო მი სია ქმედითი, სა კონ სულ ტა ციო 
ინ სტი ტუ ტი არ აღმოჩნდა.226 2013 წელს პროფ კავ ში რე ბის მი მართ მთავ რო ბის წი
ნა წლებ ში არ სე ბუ ლი ან ტა გო ნის ტუ რი გან წყო ბა შეიცვალა227 და სო ცია ლუ რი პარ
ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია ხელახლა, ამჯერად, შრო მის კო დექ სში შე ტა ნი ლი 
ცვლი ლე ბის შე დე გად დაარსდა. ამ შემთხვევაშიც, სო ცია ლუ რი დია ლო გის სა კით
ხის გააქ ტიუ რე ბა ევ რო კავ შირ თან დაახ ლოე ბის პო ლი ტი კის ნა წი ლი იყო: სა ქარ
თვე ლოს ევ რო კავ შირ თან ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის 20142016 წლე ბის სა მოქ მე
დო გეგ მა ით ვა ლის წი ნებ და სო ცია ლუ რი დია ლო გის სამ მხრი ვი კო მი სიის სის ტე მურ 
მუშაობას. კო მი სიის ხე ლახ ლა ფორ მი რე ბა სა ზო გა დოე ბა ში ქმნი და მოლოდინს, 
რომ სა ქარ თვე ლო ში თან და თან დაიწ ყე ბო და სო ცია ლუ რი დია ლო გის ხელ შეწ ყო
ბი სა და გაძ ლიე რე ბის პოლიტიკა,228 თუმ ცა მო ლო დი ნი არც ამ ჯერ ზე გა მარ თლდა 
– 2013 წლი დან 2016 წლამ დე კო მი სიამ მხო ლოდ ორ ჯერ მოა ხერ ხა შეხვედრა.229

222. Freedom of Association, Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, Sixth edition 
(2018), International Labour Office, Geneva, 530ე პარაგრაფი.
223. იხ. მაგალითად General Survey concerning the Tripartite Consultation (International Labour Standards) 
Convention, 1976 (No. 144) and the Tripartite Consultation (Activities of the International Labour Organisation) 
Recommendation, 1976 (No. 152), International Labour Conference 88th Session 2000 Report III (Part 1B), Third 
item on the agenda Information and reports on the application of Conventions and Recommendations, https://
www.ilo.org/global/standards/subjectscoveredbyinternationallabourstandards/tripartiteconsultation/
WCMS_213639/langen/index.htm, 32ე34ე პარაგრაფები; Freedom of Association, Compilation of decisions 
of the Committee on Freedom of Association, Sixth edition (2018), International Labour Office, Geneva, 
529ე530ე, 538ე, 540ე, 543ე, 1537ე, 1543ე, 1548ე და 1550ე პარაგრაფები.
224. ბელთაძე, 2020.
225. Bagnardi F,. The Changing Pattern of Social Dialogue in Europe and the Influence of ILO and EU Georgian 
Tripartism. Caucasus Social Science Review vol. 2 (2015).
226. თორდინავა თ., იოზბაკალოღლუ ე., 2013. სოციალური დიალოგი საქართველოსა და ევროკავშირში (2009-
2012). ევროინტეგრაციის საკითხები - ვიშეგრადის ქვეყნები და სამხრეთ კავკასია. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/26460/1/EvroIntegraciebis_Sakitxebi.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]; 
მუსხელიშვილი მ., 2011. სოციალური დიალოგი საქართველოში. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი, თბილისი.
227. ბელთაძე, 2020, 5.
228. იქვე. 
229. Elbakidze N,., Nadareishvili T,. Social Partnership without Governmental Support. Open Society Georgia 
Foundation, 2016, 1. ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://www.osgf.ge/files/2016/EU%20publication/Angarishi_A4_
Labour_ENG_Cor_(1).pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21].

https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/tripartite-consultation/WCMS_213639/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/tripartite-consultation/WCMS_213639/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/tripartite-consultation/WCMS_213639/lang--en/index.htm
https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/26460/1/EvroIntegraciebis_Sakitxebi.pdf
http://www.osgf.ge/files/2016/EU publication/Angarishi_A4_Labour_ENG_Cor_(1).pdf
http://www.osgf.ge/files/2016/EU publication/Angarishi_A4_Labour_ENG_Cor_(1).pdf
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ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის ეგი დით მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვის მიხედვით, სო ცია
ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია ჯერ კი დევ ვერ ჩა მო ყა ლიბ და ჯან სა ღი 
შრო მი თი ურ თიერ თო ბის ხელშემწყობ, გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ძლიერ ინ სტი
ტუ ციად და ვერ შექ მნა კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი და ვის მშვი დო ბია ნი მოგ ვა რე ბის 
ქმე დი თი ალტერნატივა.230 კვლე ვა ში საუ ბა რია იმაზეც, რომ სამ მხრი ვი კო მი სიის 
მი მართ მთავ რო ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე და პი რუ ლი და მოჩვენებითია, რაც კო
მი სიის შეხ ვედ რე ბის სიმ ცი რე სა და გან სა ხილ ვე ლი სა კით ხე ბი სად მი არა თან მიმ
დევ რულ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში გამოიხატება.231 სო ცია ლუ რი დია ლო გის სა კა ნონ
მდებ ლო გაწერა, – ას კვნის კვლევა, – ვერ აი სა ხა ვერც სექტორულ, რე გიო ნულ და 
სა წარ მოო დო ნე ზე სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რე ბის – დამ საქ მებ ლე ბი სა და და საქ
მე ბუ ლე ბის – ორ მხრივ თანამშრომლობაზე. ამის დასტურად, კვლე ვა მიუ თი თებს 
ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თვე ლო ში მიმ დი ნა რე გა ფიც ვე ბის ზრდად 
რიცხვზე, მა თი წარმოშობის, მიმ დი ნა რეო ბი სა და შე დე გე ბის რაობაზე.232 სო ცია
ლუ რი დია ლო გის გა ნუ ვი თა რებ ლო ბა ზე მიუ თი თებს გარემოება, რომ 2013 წლი დან 
2020 წლამდე, გაზ რდის ნაცვლად, დრა მა ტუ ლად შემ ცირ და კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ
რუ ლე ბე ბის რაო დე ნო ბაც – 2011 წელს სა ქარ თვე ლო ში 165 კო ლექ ტიუ რი ხელ შეკ
რუ ლე ბა მოქმედებდა, 2020 წლის თვის ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი 54ია.233

სო ცია ლუ რი დია ლო გი სა და, კერძოდ, სამ მხრი ვი კო მი სიის მი მართ კრი ტი კის 
მიუხედავად, სამ მხრი ვი კო მი სიის წევ რე ბი – მთავრობის, დამ საქ მებ ლე ბი სა და 
პროფ კავ ში რე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი – აღია რე ბენ სო ცია ლუ რი დია ლო გის უალ
ტერ ნა ტი ვო ბა სა და გან სა კუთ რე ბულ და ნიშ ნუ ლე ბას ინ დუს ტრიუ ლი ურ თიერ თო ბის 
გა ჯან სა ღე ბი სა და კო ლექ ტიუ რი და ინ დი ვი დუა ლუ რი და ვის მო ლა პა რა კე ბის გზით 
გა დაჭ რის კუთხით.234 მეო რე მხრივ, პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის ახა ლი გაერთიანება, 
ბო ლო 2 წელია, მოითხოვს, სამ მხრივ კო მი სია ში და საქ მე ბუ ლე ბის (დასაქმებულთა 
გაერთიანების) წარ მო მად გენ ლე ბის თვის გა მო ყო ფილ ექ ვსწევ რიან კვო ტა ში ერ
თი ად გი ლი მა თაც ერგოთ. მათ მიერ გა მოქ ვეყ ნე ბულ ნაშ რომ ში მითითებულია, 
რომ საერ თა შო რი სო და ად გი ლობ რი ვი სტან დარ ტე ბის მიხედვით, ისი ნი სამ
მხრი ვი კო მი სიის წევ რო ბის კრი ტე რიუ მებს სრუ ლად აკმაყოფილებენ. ამასთან, 
დო კუ მენ ტში საუ ბა რია იმაზე, რომ ქარ თუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა და შსოს სტან დარ
ტე ბი ეროვ ნულ სამ მხრივ კო მი სია ში და საქ მე ბულ თა რამ დე ნი მე სხვა დას ხვა ორ
გა ნი ზა ციის მო ნა წი ლეო ბას უშვებს; ამ დასკვნას, მა თი თქმით, ისიც ადასტურებს, 
რომ სა ქარ თვე ლოს სამ მხრივ კო მი სია ში დამ საქ მე ბელ თა რამ დე ნი მე გაერ თია
ნე ბაა წარმოდგენილი, ხო ლო და საქ მე ბუ ლებს მხო ლოდ ერ თი პროფ კავ ში რუ ლი 
გაერ თია ნე ბის წევ რი ორ გა ნი ზა ციე ბი წარმოადგენენ.235

230. ბელთაძე, 2020, 27. 
231. იქვე.
232. იქვე, 26.
233. იქვე, 27.
234. იქვე, 24.
235. პროფესიული კავშირების ახალი გაერთიანება, 2021. არგუმენტები სოციალური პარტნიორობის 
სამმხრივ კომისიაში დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირების ახალი გაერთიანების წევრობის 
მხარდასაჭერად. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://shroma.ge/wpcontent/uploads/2022/01/Tripartism
andNewConf_Final_20212.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 

https://shroma.ge/wp-content/uploads/2022/01/Tripartism-and-New-Conf_Final_2021-2.pdf
https://shroma.ge/wp-content/uploads/2022/01/Tripartism-and-New-Conf_Final_2021-2.pdf
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„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ კონ ტექ სტში სო ცია ლუ რი დია ლო გის 
სა კით ხი არ გამ ხდა რა სა ზო გა დოებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი დის კუ სიის საგანი, რაც 
შესაძლოა, კი დევ ერ თხელ ადას ტუ რებ დეს ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის ეგი დით 
მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვის დასკვნას, რო მე ლიც მიხედვით, სო ცია ლუ რი დია ლო გი 
ვერ იქ ცა ქმე დით ინსტიტუტად. აღნიშნული, თა ვის მხრივ, ადას ტუ რებს შემ დგო მი 
რე ფორ მი სა და მთავ რო ბის მხრი დან გაზ რდი ლი ძა ლის ხმე ვის საჭიროებას.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

გა მო კით ხუ ლი რეს პონ დენ ტე ბის სრუ ლი უმ რავ ლე სო ბა იზია რებს მოსაზრებას, 
რომ სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის მუ შაო ბა ქვე ყა ნა ში არ არის 
ეფექ ტია ნი და საკ მა რი სად ინტენსიური, ვი ნაი დან ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ქმე დით გა
დაწ ყვე ტი ლე ბებს და აღსრულებას. მა თი მუ შაო ბის მო დე ლიც ორიენ ტი რე ბუ ლია 
კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვის სა პა სუ ხო შეკ რე ბებ ზე და არა რე გუ ლა რუ ლი მუ შაო ბის 
პრინციპზე. ერთერთ რეს პონ დენტს (სოლიდარობის ცენტრი) მა გა ლი თად მოჰ ყავს 
ის, რომ თუნ დაც შრო მის კო დექ სის რე ფორ მი სა და ცვლი ლე ბე ბის ინიციირება, 
უკე თეს შემთხვევაში, უნ და ხდე ბო დეს სწო რედ სამ მხრი ვი კო მი სიის მხრიდან, 
მათ გან წა მო სუ ლი ინი ცია ტი ვა კი დღეს დღეო ბით ნომინალურია. ზო გიერ თი მხარე, 
მათ შორის, სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბა ფიქრობს, რომ 
სა ხელ მწი ფოს შეუძ ლია სამ მხრი ვი კო მი სიის ეფექ ტია ნო ბის გაზრდა, თუ კი გა მოი
ყე ნებს კო მი სიის ამ ფორ მატს სა კუ თა რი პო ლი ტი კის და გეგ მვი სა და წარ მოე ბის 
პრო ცეს ში და შეც ვლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის ცენ ტრა ლი ზე ბულ ფორმას.

რეს პონ დენ ტე ბის ნა წი ლი ფიქრობს, რომ სა ჭი როა სამ მხრი ვი კო მი სიის გა ფარ თოება, 
ერ თი მხრივ, და საქ მე ბულ თა წარ მო მად გენ ლო ბი თო ბის გაზ რდის მიმართულებით, 
მეო რე მხრივ, სხვა დას ხვა დარ გობ რი ვი ბიზ ნეს სუ ბიექ ტე ბის კო მი სია ში ჩარ თვის 
გზით. ისინი, გარკვეულწილად, ეჭ ვქვეშ აყე ნე ბენ სამ მხრი ვი კო მი სიის წევ რთა 
რეა ლურ წარმომადგენლობითობას, თუ რამ დე ნად გა მო ხა ტა ვენ ბიზ ნე სი სა და 
მო ქა ლა ქეე ბის დი დი ნა წი ლის პოზიციას. კო მი სიის გა ფარ თოე ბა გან სა კუთ რე
ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა იმ პრო ფე სიუ ლი კავშირებისთვის, რომ ლე ბიც არ 
არიან სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რის გაერ თია ნე ბის წევ რე ბი – „გილდია“, 
„სოლიდარობის ქსელი“.

„იმისათვის რომ ქმე დი თი იყოს სამ მხრი ვი კომისია, გა ფარ თოე ბა არის საჭირო. 
კონ კუ რენ ციაც უნ და გაჩ ნდეს შიგნით... იმიტომ, რომ სამ მხრი ვი კომისია, რო-
გორც გამოსავალი, ესე არ შექმნილა, ერ თგვა რი პლატ ფორ მაა კონ კრე ტუ ლი 
მხარეებისთვის. სახელმწიფოს, ფაქტობრივად, სამ მხრი ვი კო მი სიის პი რო ბებ-
ში არ აქვს გან საზ ღვრუ ლი მკა ფიო რეგ ლა მენ ტი - რა არის ეს სამ მხრი ვი კომისია, 
რო გორ შედგება, რო გორ აირჩევა, რა წარ მო მად გენ ლო ბი თი კრიტერიუმებით? რამ-
დე ნად უზ რუნ ველ ყოფს წარმომადგენლობითობას? მე ვარ პროფკავშირი, არ ვარ 
წევ რი არ ცერ თი კონფედერაციის, რო გორ უნ და შევიდე, ვის უნ და მივმართო?“236

236. ინტერვიუ პროფესიული კავშირის „გილდიის“ წარმომადგენელთან.
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„უნდა გა ფარ თოვ დეს დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის ჯგუფი. ისე თი დი დი სის წრა-
ფით მი დის ეს დოკუმენტაციები, რომ ის ორგანიზაციები, რომ ლე ბიც არიან წარ-
მოდ გე ნილ ნი სამ მხრივ კომისიაში, არ არიან საკ მა რის ნი იმისთვის, რომ სწრა ფი 
follow up გააკეთონ. და მეორე, რეპ რე ზენ ტა ციუ ლე ბი უნ და იყ ვნენ და სხვა დას-
ხვა დარ გობ რივ ბიზ ნესს წარმოადგენდნენ. დარ გობ რი ვი ექ სპერ ტი ზის გათ ვა ლის-
წი ნე ბა თუ გჭირდება, მა შინ დარ გის ექ სპერ ტებს უნ და ვკით ხოთ და არა მხო ლოდ 
ბიზნესგაერთიანებას.“237

სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბა მიიჩნევს, რომ სამ მხრი ვი 
კო მი სიის გა ფარ თოე ბის სა ჭი როე ბა დღეს დღეო ბით არ დგას და პირიქით, მი ზან
შეუ წო ნე ლია კო მი სიის მუ შაო ბა ში სხვა მხა რეე ბის ჩართვა, რომ ლებ საც „არ გააჩ-
ნიათ პა სუ ხის მგებ ლო ბა პრო ცე სებ თან მიმართებაში“.

სამ მხრი ვი კო მი სიის ერთერთ გა მოწ ვე ვად და სა ხელ და ისიც, რომ მათ მიერ მი
ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი რიგ შემ თხვე ვა ში და მა ტე ბი თი გან სჯის სა გა ნი ხდე ბა 
კო მი სიის მიღმა, რაც ეჭ ვქვეშ აყე ნებს მი სი ლე გი ტი მა ციის ხარისხს. გარ და ამისა, 
„შრომის სამინისტროს“ წარ მო მად გე ნე ლი აღნიშნავს, რომ რო გორც ბიზნესთან, 
ისე და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლებ თან სა ხელ მწი ფო აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ
ლობს და ამ თანამშრომლობას, გარ და სამ მხრი ვი კომისიისა, აქვს სხვა დას ხვა 
ალ ტერ ნა ტიუ ლი ფორმატი, რაც, გარკვეულწილად, აკ ნი ნებს სამ მხრი ვი კო მი სიის 
ფუნქციებს. „შრომის სამინისტროს“ მხრი დან მნიშ ვნე ლოვ ნად მიიჩ ნე ვა შსოს 
ჩარ თუ ლო ბა და მა თი რე კო მენ და ციე ბი სამ მხრი ვი კო მი სიის შემ დგო მი გან ვი თა
რე ბის მიმართულებით.

სამ მხრი ვი კო მი სიის ერ თგვარ მიკ რო მო დე ლად გა ნი ხი ლე ბა შრო მის ინ სპექ ციას
თან შექ მნი ლი მრჩე ველ თა საბჭო, სა დაც წარ მოდ გე ნი ლია სხვა დას ხვა ჩარ თუ ლი 
მხარე, სა ხალ ხო დამ ცვე ლი სა და პარ ლა მენ ტის ჩათვლით. მრჩე ველ თა საბჭო, 
მხა რე თა მიერ საკ მაოდ ქმე დით და წარ მა ტე ბულ პრე ცე დენ ტად განიხილება.

ზოგადად, ყვე ლა მხა რე თანხმდება, რომ ქვე ყა ნა ში სა ჭი როა რო გორც საწარმოო, 
ისე ეროვ ნულ და რე გიო ნულ დო ნე ზე სო ცია ლუ რი დია ლო გის სტან დარ ტე ბის 
ამაღლება, დია ლო გის მე ქა ნიზ მე ბის გამ რა ვალ ფე როვ ნე ბა და ხელშეწყობა. 
თუნ დაც ის ფაქტი, რომ სა ქარ თვე ლო ში ბო ლო პე რიოდ ში ხში რია და საქ მე ბულ
თა გაფიცვები, მიუ თი თებს სო ცია ლუ რი დია ლო გის კულ ტუ რი სა და მე ქა ნიზ მე ბის 
დეფიციტზე, ასევე, უთან ხმოე ბის შემ თხვე ვა ში ორ გა ნი ზა ციებ ში ში და პრო ცე დუ
რე ბის არარ სე ბო ბა სა და დია ლო გის უგულებელყოფაზე.

„განვითარებულ ქვეყ ნებ ში პირ ვე ლა დი რეა გი რე ბის წყა რო დარ ღვეულ უფ ლე ბა ზე 
წარ მო შო ბილ და ვა ზე არის თა ვად სა წარ მოოს შიგ ნით და მე რე შეიძ ლე ბა წა ვი-
დეს და საქ მე ბუ ლი შრო მის ინსპექციასთან, მედიატორთან, სასამართლოსთან... 
მაგ რამ ჩვენ არ გაგ ვაჩ ნია რეა ლურ სა წარ მოო დო ნე ზე სო ცია ლუ რი დია ლო გის 

237. ინტერვიუ „HR“ პროფესიონალთა ასოციაციის წარმომადგენელთან.
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მექანიზმები. ცხადია, არ ვამბობ, რომ სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე ჩაი წე როს ეს, 
მაგ რამ ძა ლიან ბევ რი უნ და გა კეთ დეს იმა ვე ბიზ ნე სა სო ცია ციე ბის მხრიდან, 
პროფ კავ ში რე ბის მხრიდან, სა ხელ მწი ფოს მხრიდან... უნ და მოხდეს, მაგალითად, 
შედარება, რას მიაღ წიეს წარ მოე ბის პრო დუქ ტიუ ლო ბის გაზრდის, ახა ლი ბაზ-
რე ბის მოძიების, მე ტი ეკო ნო მი კუ რი სარ გებ ლის მი ღე ბის პრო ცეს ში იმ 
ორგანიზაციებმა, სა დაც გა ფიც ვე ბის რის კი მი ნი მუ მამ დეა დაყვანილი, სწო რედ 
ასე თი ურ თიერ თპა ტი ვის ცე მა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ურ თიერ თო ბე ბი სა და მე ქა ნიზ მე-
ბის არ სე ბო ბის გა მო და რა და ნა კარ გი მიი ღეს იმ სა წარ მოებ მა და კომპანიებმა, 
სა დაც გა ფიც ვე ბი წარმოებდა.“238

რაც შეე ხე ბა სამ მხრი ვი კო მი სიის რე გიო ნულ წარმომადგენლობას, „შრომის 
სამინისტროს“ მხრი დან აღინიშნა, რომ დღის წეს რიგ ში მთა ვა რი გა მოწ ვე ვაა ცენ
ტრა ლუ რი სამ მხრი ვი კო მი სიის ეფექ ტია ნო ბის გაზრდა, რის შემ დე გაც უნ და დაის
ვას აქ ცენ ტე ბი რე გიო ნულ წარმომადგენლობითობაზე, რე გიო ნუ ლი სპე ცი ფი კა
ციის მე ტად გათვალისწინებაზე.

„ჩვენი მხრი დან ყო ველ თვის მზად ვართ თანამშრომლობისთვის, თუმ ცა მთავ-
რო ბის მხრი დან ეს ცალ მხრი ვი პრო ცე სი ხომ არ არის. ყვე ლა უნ და ვი ყოთ თა ნა-
ბა რი მოტივაციით, რომ პრობ ლე მე ბი აღმოვფხვრათ. ჩვენ ყო ველ თვის გვაქვს 
ამის ინი ცია ტი ვა და ყო ველ თვის მზად ვართ, რომ ჩარ თუ ლი ვიყოთ, თუმ ცა ერ-
თია ნო ბა ში სა მი ვე სექ ტო რის მხრიდან, რატომღაც, ვერ ხერ ხდე ბა შეთანხმება. 
ბიძ გი არის საჭირო, ალბათ, პირ ველ რიგ ში მთავ რო ბის მხრიდან.“239

დას კვნა

უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის რო ლი და
ბა ლან სე ბუ ლი და მხა რეებს შო რის შე თან ხმე ბუ ლი შრო მი თი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე
ბი სა და შემ დგომ გან ხორ ციე ლე ბის პროცესში. კვლე ვის ფარ გლებ ში გამოვლინდა, 
რომ სო ცია ლუ რი დია ლო გის დღეს არ სე ბუ ლი დი ნა მი კა ვერ აკ მა ყო ფი ლებს სა ჭი
როე ბებს და, პრაქტიკულად, არაეფექტურია, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ სა მარ თლებ
რი ვი მი მო ხილ ვის ფარ გლებ ში აღი ნიშ ნე ბა სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ციუ რი 
ჩარ ჩოს ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვალ საზ რი სით არ სე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი პროგრესი.

სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის წევ რი ორ გა ნი ზა ციე ბი კო მი
სიის არაე ფექ ტიან საქ მია ნო ბას უკავ ში რე ბენ მთავ რო ბის მხრი დან არა საკ მა რის 
ჩარ თუ ლო ბას და მო ტი ვა ციის ნაკლებობას, ასევე, შრო მის თე მა ზე მიმ დი ნა რე ზო
გიერ თი სა კით ხის კო მი სიის ფარ გლებს გა რეთ გატანას, კო მი სიის სხდო მე ბის არა
სის ტე მა ტურ და და ბა ლი ინ ტენ სი ვო ბით გა მარ თვას და სხვა.

იმავდროულად, და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა ინ ტე რე სე ბის დამ ცვე ლი 

238. ინტერვიუ სოლიდარობის ცენტრის წარმომადგენელთან.
239. ინტერვიუ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის წარმომადგენელთან.
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ორ გა ნი ზა ციე ბის ნა წი ლი პრობ ლე მა ტუ რად მიიჩ ნევს კო მი სიის ფორ მა ლუ რი შე
მად გენ ლო ბის რეპ რე ზენ ტა ციუ ლო ბას და ზო გიერთ შემ თხვე ვა ში არა საკ მა რის 
დარ გობ რივ ცოდნას. ხე და ვენ აუცილებლობას, რომ კო მი სიის შე მად გენ ლო ბა გა
ფარ თოვ დეს რო გორც დამსაქმებლების, ისე და საქ მე ბუ ლე ბის წარ მო მად გენ ლო
ბის გაზრდით. ეს შე ხე დუ ლე ბე ბი აყა ლი ბებს და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა 
ორ გა ნი ზა ციე ბის „ყველაზე წარმომადგენლობითობის“ შე სა ხებ პრინ ცი პის გათ ვა
ლის წი ნე ბის აუცილებლობას, ისე რო გორც ეს გან საზ ღვრუ ლია შსოს რამ დე ნი მე 
კონვენციაში, მათ შო რის No. 144ეში.

ბუნებრივია, სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის მუ შაო ბის მი
მართ გან სხვა ვე ბუ ლია დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის შეფასებები, თუმ ცა 
მნიშვნელოვანია, რომ, პრაქტიკულად, ყვე ლა მხა რე (როგორც კო მი სიის წევრები, 
ისე არა წევ რი ორგანიზაციები) ხაზს უს ვამს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის გან სა კუთ
რე ბულ მნიშ ვნე ლო ბას სფე რო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებ თან მი მარ თე ბით და იმავ
დროუ ლად ყვე ლა აღ ნიშ ნავს კო მი სიის მუ შაო ბის არაეფექტიანობას.

rekomendaciebi

შრო მის კო დექ სმა უნ და გაით ვა ლის წი ნოს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ
მხრივ კო მი სია ში დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა ორ გა ნი ზა ციე ბის „ყველაზე 
წარმომადგენლობითობის“ შე სა ხებ პრინციპი, რო გორც რაოდენობრივი, ასე ვე 
სექ ტო რუ ლი და ტე რი ტო რიუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის თვალსაზრისით.

შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის სფე როს კომ პლექ სუ რო ბი დან 
გამომდინარე, ასევე, ამ სფე რო ში არ სე ბულ სა კით ხთა დარ გობ რი ვი და რე გიო
ნუ ლი სპე ცი ფი კის გათვალისწინებით, უნ და შეიქ მნას სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო
ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის რე გიო ნუ ლი და დარგობრივი/სექტორული ფორმატები/
სამუშაო ჯგუფები, რო მელ თა დღის წეს რი გი უფ რო ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ამა თუ 
იმ რე გიო ნი სა და სექ ტო რი სათ ვის და მა ხა სია თე ბელ პრობლემებზე, მათ შორის: 
სექ ტო რის ფარ გლებ ში კო ლექ ტიუ რი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის დადებაზე; სექ
ტო რუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის განსაზღვრაზე; დარ გობ რი ვი რე გუ ლა ციე ბი სა და 
ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და სხვა. აღ ნიშ ნულ თან დაკავშირებით, 
აუ ცი ლე ბე ლია თა ნამ შრომ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე სა ბა მის ტე რი ტო რიულ სამ
მხრივ კო მი სიებ თან (სადაც ასე თი არსებობს), რო გო რი ცაა აჭა რის ავ ტო ნო მიუ რი 
რეს პუბ ლი კის სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია ან კო მი სიებ თან 
რო მე ლიც შეიძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს სხვა რეგიონში. 
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ ფარ გლებ ში მიი ღეს „შრომის 
ინსპექციის“ შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კანონი, რომ ლი თაც სა ქარ თვე ლო ში ამოქ
მედ და სრუ ლი მან და ტის მქო ნე შრო მის ინ სპექ ციის სამსახური. „შრომის 
ინსპექციის“ შე სა ხებ კა ნო ნის ქვა კუთ ხე დია შსოს სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის 
შე სა ხებ პრინციპი. „შრომის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის მიდ გო მა შრო მის ინ
სპექ ციე ბი სათ ვის კა ნო ნის სტრა ტე გიუ ლი შეს რუ ლე ბის და გეგ მვის შესახებ“ დო
კუ მენ ტის თანახმად, რეა გი რე ბა სა და რუ ტი ნულ ინ სპექ ტი რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
აღ სრუ ლე ბის ტრა დი ციუ ლი მო დე ლი ვე ღარ უზ რუნ ველ ყოფს შრო მის კა ნონ მდებ
ლო ბის ეფექ ტურ და ეფექ ტიან აღ სრუ ლე ბას და მათ მდგრად დაცვას. აღ სრუ ლე ბის 
ტრა დი ციუ ლი მო დე ლი ფო კუ სი რე ბუ ლია აღ სრუ ლე ბა ზე (და აღ სრუ ლე ბის ამ მო
დე ლით აუ ცი ლებ ლად არ მიიღ წე ვა შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბას თან შესაბამისობა). 
სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის მო დე ლი კი პირიქით, ძირითადად, მოი ცავს 
პროაქტიულ, მი ზან ზე ორიენ ტი რე ბულ და კონ ტექსტს მორ გე ბულ მიდგომას, 
რომ ლის მი ზა ნია კა ნო ნის შეუს რუ ლებ ლო ბის მი ზე ზის იდენტიფიცირება. აღ სრუ
ლე ბა წარ მოად გენს სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ მიდ გო მის ერთერთ 
ელე მენტს და იგი ასე ვე მოი ცავს განათლებას, წახალისებამხარდაჭერას, კო მუ
ნი კა ციას შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის მხრიდან, უფ რო სის ტე მუ რი მიდ გო მის 
გამოყენებით. სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ იდეა მოით ხოვს სხვა დას
ხვა დაინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის ჩართულობას, როგორიცაა: შრო მის ინ სპექ ცია და 
სხვა აღ მას რუ ლე ბე ლი ინსტიტუციები, და საქ მე ბუ ლე ბი და მა თი ორგანიზაციები, 
დამ საქ მებ ლე ბი და მა თი ორგანიზაციები, არა სამ თავ რო ბო ორგანიზაციები, 
მედია, ნე ბის მიე რი და ყვე ლა სხვა ორგანიზაცია, ვი საც შეს წევს კა ნო ნის შეს რუ
ლე ბა ზე გავ ლე ნის მოხდენა.240

რო გორც აღინიშნა, „შრომის ინ სპექ ციის შესახებ“ კა ნო ნი და ფუძ ნე ბუ ლია სტრა
ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის პრინ ციპ ზე და ეს მიდ გო მა გა მო ხა ტუ ლია კა ნონ ში ინ
ტეგ რი რე ბუ ლი რამ დე ნი მე მექანიზმით. „შრომის ინ სპექ ციის შესახებ“ კა ნო
ნის მიხედვით, შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის მი ზა ნია შრო მი თი ნორ მე ბის 
ეფექ ტია ნი გა მო ყე ნე ბის უზრუნველყოფა. აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნის მისაღწევად, მათ 
შორის, შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რი იყე ნებს შემ დეგ მექანიზმებს: ა) მოთ
ხოვ ნის შემთხვევაში, შრო მი თი ნორ მე ბის შეს რუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით კონ

240. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიდგომა შრომის ინსპექციებისათვის კანონის 
სტრატეგიული შესრულების დაგეგმვის შესახებ, ანოტაცია 2, დეკემბერი 2017. https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/ed_dialogue/lab_admin/documents/publication/wcms_627049.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_627049.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/publication/wcms_627049.pdf
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სულ ტა ციის გა წე ვა ან/და ინ ფორ მა ციის მიწოდება; ბ) შრო მი თი ნორ მე ბის დაც
ვის ხელ შემ წყო ბი ინ ფორ მა ციის სა ზო გა დოე ბის თვის მი წო დე ბა და მი სი ცნო
ბიე რე ბის ამაღ ლე ბა ზე ზრუნ ვა საინ ფორ მა ციო კამ პა ნიე ბი თა და სხვა ქმე დი თი 
ღონისძიებებით; გ) შრო მი თი ნორ მე ბის შე საძ ლო დარ ღვე ვას თან და კავ ში რე ბუ
ლი სა ჩივ რე ბის მი ღე ბა და განხილვა; დ) ინსპექტირება; ე) სა ქარ თვე ლოს შრო
მის კა ნონ მდებ ლო ბის და სახ ვე წად და მი სი გა მო ყე ნე ბის გა საუმ ჯო ბე სებ ლად 
წი ნა და დე ბე ბის შემუშავება. „შრომის ინ სპექ ციის შესახებ“ კა ნო ნი და მა ტე ბით 
აზუსტებს, რომ შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურ მა მის თვის მი ნი ჭე ბუ ლი უფ ლე ბა
მო სი ლე ბე ბი ისე უნ და განახორციელოს, რომ შრო მი თი ნორ მე ბის ეფექ ტიან 
გა მო ყე ნე ბა ზე მაქ სი მა ლუ რად შე საძ ლო გავ ლე ნა მოახდინოს. სტრა ტე გიუ ლი შე
სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ მიდ გო მის კი დევ ერ თი მა გა ლი თია სან ქციე ბის მექანიზმი. 
კა ნონ მდებ ლო ბა ით ვა ლის წი ნებს შრო მი თი ნორ მე ბის დარ ღვე ვის თვის შემ დეგ 
სამ ად მი ნის ტრა ციულ სახდელს: გაფრთხილებას; ჯარიმას; სა მუ შაო პრო ცე სის 
შეჩერებას. შრო მით სა მარ თლებ რი ვი დარ ღვე ვის შემთხვევაში, შრო მის ინ სპექ
ციის სამსახური, პირ ველ ეტაპზე, უფლებამოსილია, გა მოი ყე ნოს გაფრთხილება, 
იმ მიზნით, რომ აღ მოიფ ხვრას დარ ღვე ვის მა ტე რია ლუ რი საფუძველი, ხო ლო 
ფი ნან სუ რი ჯა რი მა შეიძ ლე ბა გა მოი ყე ნოს მოგ ვია ნე ბით – რო ცა გაფ რთხი ლე
ბას არ მოჰ ყვე ბა შედეგი. ზო გიერთ შემთხვევაში, შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ
რი უფლებამოსილია, პირ და პირ გა მოი ყე ნოს ჯა რი მა დამ საქ მებ ლის მიმართ. 
რო გორც გამონაკლისი, შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურ მა შესაძლებელია, მი მარ
თოს სა მუ შაო პრო ცე სის შე ჩე რე ბის მე ქა ნიზმს ბავ შვთა შრო მის ან/და იძუ ლე
ბი თი შრო მის ამ კრძა ლა ვი დე ბუ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის ან შრო მის უსაფ რთხოე ბას
თან და კავ ში რე ბუ ლი კრი ტი კუ ლი შეუ სა ბა მო ბის (შეუსაბამობა, რო მე ლიც მნიშ
ვნე ლო ვან საფ რთხეს უქ მნის ადა მია ნის სი ცოც ხლეს ან/და ჯან მრთე ლო ბას და 
რომ ლის დაუ ყოვ ნებ ლივ გა მოს წო რე ბა სავალდებულოა) შემთხვევაში. „შრომის 
უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი ით ვა ლის წი ნებს კონ
სულ ტა ციე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ში და საქ მე ბულ თა მო ნა წი
ლეო ბის შესაძლებლობას. თა ვის მხრივ, დამ საქ მე ბე ლი ვალდებულია, ჰყავ დეს 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის სპეციალისტი, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლია პრე ვენ ცია
სა და რის კის შეფასებაზე. რო გორც ზე მოთ უკ ვე აღინიშნა, „შრომის ინ სპექ ციის 
შესახებ“ კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე შეიქ მნა მრჩე ველ თა საბჭო, რომელიც, რო გორც 
მთა ვარ შრო მის ინ სპექ ტორ თან არ სე ბუ ლი სა კონ სულ ტა ციო ორგანო, შრო მის 
ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის თვის შეი მუ შა ვებს რე კო მენ და ციებს შრო მის ინ სპექ
ციის სამ სა ხუ რის სტრატეგიის, ფუნ ქციო ნი რე ბი სა და საქ მია ნო ბის შესახებ.

სა ქარ თვე ლო ში შრო მის ინ სპექ ციის სის ტე მის არ სე ბუ ლი გან ვი თა რე ბი სა და მნიშ
ვნე ლო ვა ნი გაუმ ჯო ბე სე ბის გათვალისწინებით, იკ ვე თე ბა მთავ რო ბის გან შემ დგო
მი პროგ რე სის მოლოდინი, რომ ლის მი ზა ნიც უნ და იყოს სრუ ლი მან და ტის მქო
ნე შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის საქ მია ნო ბის გაძლიერება. მაგალითისათვის, 
ხა ზი უნ და გაეს ვას შრო მის ინ სპექ ტორ თა რაო დე ნო ბის შემ დგო მი ზრდის აშ კა რა 
საჭიროებას. აუცილებელია, ასევე, ინ სპექ ტორ თა ტრე ნინ გი სა და რეტ რე ნინ გის 
ში და მე ქა ნიზ მის დადგენა. ამასთანავე, გაუმ ჯო ბე სე ბას სა ჭი როებს ინ ფრას ტრუქ
ტუ რა (პროგრამული უზრუნველყოფა, ტექნიკა, სატ რან სპორ ტო საშუალებები, და 
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ა.შ.). აღ ნიშ ნულ თან დაკავშირებით, შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ შსოს 1947 წლის 
კონ ვენ ცია ში (No. 81) მითითებულია, რომ 

„შრომის ინ სპექ ტორ თა რაო დე ნო ბა უნ და იყოს საკ მა რი სი ინ სპექ ტო რა ტის 
მო ვა ლეო ბე ბის ეფექ ტია ნად შეს რუ ლე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და გა ნი საზ
ღვროს შემ დე გი გა რე მოე ბე ბის სა თა ნა დოდ გათვალისწინებით: ა) ინ სპექ
ტო რე ბის მიერ შე სას რუ ლე ბე ლი მო ვა ლეო ბე ბის მნიშვნელობა, კერ ძოდ – (I) 
ინ სპექ ციას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა მუ შაო ად გი ლე ბის რაოდენობა, ხასიათი, 
მო ცუ ლო ბა და მდებარეობა; (II) ასეთ სა მუ შაო ად გილ ზე და ქი რა ვე ბულ და
საქ მე ბულ თა რაო დე ნო ბა და კატეგორია; და (III) აღ სას რუ ლე ბე ლი სა კა
ნონ მდებ ლო დე ბუ ლე ბე ბის სირ თუ ლე და რაოდენობა; ბ) ინ სპექ ტო რე ბის 
გან კარ გუ ლე ბა ში არ სე ბუ ლი მა ტე რია ლუ რი სა შუა ლე ბე ბი და გ) პრაქ ტი კუ
ლი პირობები, რო მელ თა ფარ გლებ შიც უნ და გან ხორ ციელ დეს ინ სპექ ციის 
ვიზიტები, მა თი ეფექ ტია ნო ბის მიზნით.“

ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ ლი არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის დი დი მასშტაბის, სოფ ლის მეურ
ნეო ბა ში ჩარ თუ ლი სა მუ შაო ძა ლის დი დი სეგმენტის, პრო ფე სიუ ლი დაა ვა დე ბე ბი
სა და უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბის შე სა ხებ ზუს ტი სტატისტიკის, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა
სის არარ სე ბო ბის გათვალისწინებით, ასევე, იმის ფონზე, რომ შრო მის ინ სპექ ციის 
სამ სა ხუ რი სულ ახ ლა ხან ჩამოყალიბდა, აუცილებელია, მთავ რო ბამ და მა ტე ბი თი 
ძა ლის ხმე ვა ჩა დოს მის განვითარებაში.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

2006 წელს, შრო მის ინ სპექ ციის გაუქ მე ბის შემ დეგ შრო მის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ
გა ნოს სა კით ხი ად გი ლობ რი ვი პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბი სა და შრო მის თე მა ზე 
მო მუ შა ვე ორ გა ნი ზა ციე ბის მთა ვა რი სა მუ შაო სა კით ხი გახდა. ინ სპექ ციის გაუქ
მე ბას თან სდევ და სა მუ შაო ად გილ ზე გარ დაც ვა ლე ბი სა და და შა ვე ბის მაჩ ვე ნებ
ლის სა გან გა შო ზრდა. ფრიდ რიხ ებერ ტის ფონ დის მიერ წარ მოე ბუ ლი კვლე ვის 
თანახმად, რო მე ლიც ში ნა გან საქ მე თა სამინისტროს, „შრომის სამინისტროსა“ 
და სა ქარ თვე ლოს პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბის მო ნა ცე მებს ეფუძნება, 
შრო მის ინ სპექ ციის გაუქ მე ბის შემ დეგ სა მუ შაო ად გილ ზე გარ დაც ვა ლე ბის შემ
თხვე ვე ბი 74%ით გაიზარდა. ამა ვე კვლე ვის მიხედვით, 20072017 წლებ ში სა მუ შაო 
ად გილ ზე და ღუპ ვის სა შუა ლო რაო დე ნო ბა წლიუ რად 41ს უდ რი და მაშინ, რო დე
საც 20022005 წლებ ში – შრო მის ინ სპექ ციის არ სე ბო ბის პე რიო დის თვის – ეს მაჩ
ვე ნე ბე ლი 24 იყო. 2014 წელს სა ქარ თვე ლო ში ყო ველ 100 ათას მშრო მელ ზე 5.5 გარ
დაც ვა ლე ბა ფიქსირდებოდა, რაც სამ ჯერ აღე მა ტე ბო და ევ რო კავ ში რის ამა ვე წლის 
შე სა ბა მის მაჩვენებელს.241 სა გუ ლის ხმოა ისიც, რომ 2018 წლის ან გა რიშ ში შრო
მის ინ სპექ ციამ აღიარა, რომ არ სე ბობს ე.წ. სა მუ შაო ად გილ ზე გარ დაც ვა ლე ბი სა 

241. Tchanturidze G., Abolition of Labour Inspection in Georgia: Consequences for Workers and the Economy. 
Friedrich Ebert Stiftung, Tbilisi, 2018. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://library.fes.de/pdffiles/bueros/
georgien/14675.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14675.pdf
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/georgien/14675.pdf
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და და შა ვე ბის გაუხ მაუ რე ბე ლი ინციდენტები; შრო მის პი რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის 
დეპარტამენტის242 ან გა რი შის მიხედვით, „თუ გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტი უშუა ლოდ სა მუ-
შაო ად გილ ზე არ დაფიქსირდა, ის ოფი ცია ლუ რად არ აღი რიც ხე ბო და სა წარ მოო შემ თხვე-
ვის სა ფუძ ველ ზე სიკ ვდი ლის შემ თხვე ვად და, შესაბამისად, არ ხვდე ბო და სტა ტის ტი კურ 
მონაცემებში. უმე ტეს შემ თხვე ვა ში არ ხდე ბა აღ რიც ხვა არც არ შემ დგა რი უბე დუ რი 
შემთხვევისა, ანუ ისე თი ინციდენტისა, რო მელ საც შეეძ ლო და საქ მე ბუ ლის ჯან მრთე ლო-
ბის თვის ზია ნის მიყენება“.243

კავ კა სიის კვლე ვი თი რე სურ სე ბის ცენ ტრის კვლევის244 მიხედვით, სა ქარ თვე ლოს 
მო სახ ლეო ბის 64% მიიჩნევდა, რომ სა მუ შაო ად გილ ზე ირ ღვეო და შრო მის უსაფ
რთხოე ბის ნორმები. 2006 წელს შრო მის ინ სპექ ციის გაუქ მე ბის შემ დეგ შრო მის სა
ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს შექ მნის სა კით ხი ხე ლახ ლა 2015 წელს დაისვა, რო დე საც 
სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის დად გე ნი ლე ბით დამ ტკიც და შრო მის პი რო ბე ბის მო
ნი ტო რინ გის სა ხელ მწი ფო პროგრამა. სა ხალ ხო დამცველის245 შეფასებით, ეს ვერ 
მიიჩ ნეო და მო ნი ტო რინ გის ეფექ ტიან მექანიზმად, რად გან პროგ რა მის ფარ გლებ
ში მხო ლოდ იმ სა წარ მო თა შე მოწ მე ბა იყო შესაძლებელი, რომ ლე ბიც წი ნას წარ 
გა მოთ ქვამ დნენ ამის სურვილს; ასეთ შემ თხვე ვა შიც კი, მო ნი ტო რებს მხო ლოდ 
შე სას რუ ლებ ლად არა სა ვალ დე ბუ ლო რე კო მენ და ციე ბის გა ცე მა შეეძლოთ.246 აშშ
ის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტი ინ სპექ ტი რე ბის ნე ბა ყოფ ლო ბით ხა სიათს სის
ტე მის ერთერთ ნაკ ლო ვა ნე ბად მიიჩნევდა.247 ამასთან, ქმე დი თი შრო მის ინ სპექ
ციის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ შირს შო რის ასო ცი რე ბის დღის 
წეს რი გით გან საზ ღვრუ ლი უმ თავ რე სი პრიო რი ტე ტი იყო. სა ხალ ხო დამცველის248 
შეფასებით, „ასოცირების შეთანხმება“ სა ქარ თვე ლოს ავალდებულებდა, კა ნონ
მდებ ლო ბა ში აე სა ხა და პრაქ ტი კა ში გა ნე ხორ ციე ლე ბი ნა შსოს კონვენციები, რო
მელ თა გა ნუ ყო ფელ ნა წილს ქმე დი თი შრო მის ინ სპექ ცია წარმოადგენდა.

შრო მის ინ სპექ ციის რე ფორ მის შემ დე გი ეტა პი 2018 წელს „შრომის უსაფ რთხოე
ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მი ღე ბით გაგრძელდა. ამჯერად, შრო მის პი
რო ბე ბის ინ სპექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენტს მიე ნი ჭა დამ საქ მე ბელ თა სან ქცი რე ბის 
უფლება, მაგ რამ მი სი მან და ტი მხო ლოდ მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა
მუ შაოებ ზე გავრცელდა. უფ ლე ბა დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ციე ბის შეფასებით, რე ფორ
მის არც ეს ტალ ღა იყო საკ მა რი სი სა მუ შაო ად გილ ზე მშრო მელ თა უსაფ რთხოე ბის 

242. საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტრო, 2018. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 2018 წლის 
ანგარიში, 38. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.moh.gov.ge/ka/728/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21].
243. იქვე. 
244. კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი, 2019.
245. სახალხო დამცველი, 2015, 573. 
246. ამ წესიდან ერთადერთ გამონაკლისს წარმოადგენდა იძულებითი შრომისა და შრომითი 
ექსპლუატაციის გამოსავლენად განხორციელებული ინსპექტირება, რომელსაც არანებაყოფლობითი 
ხასიათი ჰქონდა. იქვე. 
247. U.S. Department of State, 2017.
248. სახალხო დამცველი, 2017. საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა 
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 194. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.ombudsman.ge/geo/
saparlamentoangarishebi [ბოლო ნახვა: 10.11.21].

https://www.moh.gov.ge/ka/728/
https://www.ombudsman.ge/geo/saparlamento-angarishebi
https://www.ombudsman.ge/geo/saparlamento-angarishebi
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დასაცავად.249 ამდენად, რე ფორ მის შემ დე გი ტალ ღა იყო 2019 წელს „შრომის უსაფ
რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კა ნო ნის მიღება, რომ ლის ფარ
გლებ შიც შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა ეკო ნო მი კუ რი 
საქ მია ნო ბის ყვე ლა სფე რო ზე გავრცელდა, ხო ლო შრო მის ინ სპექ ტო რებს სა მუ შაო 
ად გილ ზე დაშ ვე ბის შეზ ღუდ ვა მოეხ სნათ და დამ საქ მე ბელ თა სან ქცი რე ბის უფ ლე
ბა მიენიჭათ.

2019 წლის შრო მის უსაფ რთხოე ბის რეფორმა, წი ნა წლე ბის ცვლი ლე ბე ბის გან 
განსხვავებით, არ სე ბი თად აუმ ჯო ბე სებ და და საქ მე ბულ თა მდგომარეობას. ადა
მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენ ტრის შეფასებით, ამ რე
ფორ მამ მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ციუ რი ჩარ ჩო შექ მნა და
საქ მე ბულ თა შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის დასაცავად. ორ გა ნი ზა ცია 2019 წლის ცვლი
ლე ბებ სა და შრო მის ინ სპექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გა ფარ
თოე ბას უკავ ში რებს სა მუ შაო ად გილ ზე და ღუ პულ თა და და შა ვე ბულ თა რაო დე ნო
ბის შემცირებას.250 მიუ ხე და ვად ამისა, შრო მის პი რო ბე ბის მა კონ ტრო ლე ბე ლი ორ
გა ნოს მთა ვარ სის ტე მურ ნაკ ლო ვა ნე ბად შრო მის უფ ლე ბებ ზე ზე დამ ხედ ვე ლო ბის 
არარ სე ბო ბა მიიჩნეოდა, რაც წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ხვდე ბო და სხვა დას ხვა საერ
თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის ანგარიშში.

მაგალითად, სო ცია ლუ რი უფ ლე ბე ბის ევ რო პუ ლი კო მი ტე ტის მიერ სა ქარ თვე ლო
ში შრო მის უფ ლე ბის დაც ვის შე სა ხებ 2018 წელს მომ ზა დე ბულ დას კვნა ში მი თი
თე ბუ ლი იყო, რომ შრო მის ეროვ ნუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბა არ შეე სა ბა მე ბო და ევ რო
პის სო ცია ლუ რი ქარ ტიის მოთხოვნებს. კო მი ტე ტის შეფასებით, შრო მის პი რო ბე
ბის ინ სპექ ტი რე ბის დე პარ ტა მენ ტი არ ზე დამ ხედ ვე ლობ და დამ საქ მე ბელ თა მიერ 
ყო ველ დღიუ რი და ყო ველ კვი რეუ ლი სა მუ შაო დროის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ
მე ბის დაცვას, რაც სა ქარ თვე ლოს მიერ რა ტი ფი ცი რე ბულ ევ რო პის სო ცია ლუ რი 
ქარ ტიის მოთ ხოვ ნა თა დარ ღვე ვას წარმოადგენდა.251 შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
მდგო მა რეო ბა გახდა, ასევე, ამე რი კის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენ ტის სა ქარ თვე
ლო ში ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 2018 და 2019 წლე ბის ან გა რი შის ნაწილი; 
დას კვნის მიხედვით, მთავ რო ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ქმე დით ზე დამ ხედ ვე ლო
ბას მი ნი მა ლუ რი ანაზღაურების, სა მუ შაო საა თე ბი სა და შრო მის სხვა უფ ლე ბებ
თან მიმართებით.252 ბიზ ნე სი სა და ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ გაე როს სა მუ
შაო ჯგუ ფის ოფი ცია ლუ რი განცხადებით, 2019 წლის შემ დე გაც კი, სა ქარ თვე ლოს 
შრო მის მა რე გუ ლი რე ბე ლი კა ნონ მდებ ლო ბა შე სა ბა მი სო ბა ში არ იყო არ სე ბულ 
გამოწვევებთან, რად გან სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბა არ ვრცელ დე ბო და შრო

249. სახალხო დამცველი, 2018; ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. 2017; 
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 2017. ხელისუფლებას შრომის ინსპექციის 
შექმნის მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://gtuc.ge
/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94
%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1
%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/ [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
250. გვრიტიშვილი, 2020
251. European Committee of Social Rights, 2018. 
252. U.S. Department of State, 2019.

https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
https://gtuc.ge/%E1%83%AE%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%A4%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%A1-%E1%83%A8%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%98%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%A1%E1%83%9E/
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მის უფ ლე ბე ბის ყვე ლა ასპექტზე.253 თა ვის მხრივ, Human Rights Watchის სპე ცია
ლუ რი ან გა რი შის მიხედვით, შრო მის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნოს უნ და ჰქო ნო და 
შესაძლებლობა, სის ტე მა ტუ რად შეა მოწ მე ბი ნა სა მუ შაო ად გილ თან და კავ ში რე ბუ
ლი ნე ბის მიე რი საფრთხე, მათ შო რის (და არამხოლოდ), სა მუ შაო საათებთან, დაღ
ლი ლო ბას თან და ადეკ ვა ტურ დას ვე ნე ბა სა და სა წარ მოო ზე წო ლას თან და კავ ში
რე ბუ ლი საფრთხეები.254

შრო მის უფ ლე ბებ ზე სა ხელ მწი ფო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სა კით ხი გახ და „2020 წლის 
შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ მთა ვა რი თემა. ზოგადად, რე ფორ მა ით ვა ლის
წი ნებ და „შრომის სამინისტროს“ კონ ტროლს დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი სა ჯა რო სა მარ
თლის იუ რი დიუ ლი პი რის შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის შექმნას, რო მელ საც ექ
ნე ბო და უფლებამოსილება, ზე დამ ხედ ვე ლო ბა გაე წია შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
ყვე ლა ას პექ ტზე – იქ ნე ბო და შრო მის უსაფრთხოება, სა მუ შაო საა თე ბი თუ და საქ
მე ბულ თა დის კრი მი ნა ციის გან დაცვა. ამასთან, რე ფორ მის შედეგად, შრო მის ინ
სპექ ციის სამ სა ხუ რი უფ ლე ბა მო სი ლი გახდა, თა ვი სი ინი ცია ტი ვით ან დაინ ტე რე
სე ბუ ლი პი რის სა ჩივ რის სა ფუძ ველ ზე გა ნა ხორ ციე ლოს ნე ბის მიე რი სა მუ შაო ად
გი ლის ან სა მუ შაო სივ რცის ინ სპექ ტი რე ბა თა ვი სუფ ლად და წი ნას წა რი შეტ ყო ბი
ნე ბის გარეშე.

შრო მის ინ სპექ ციის თვის შრო მის უფ ლე ბებ ზე სა ზე დამ ხედ ვე ლო მან და ტის მი
ნი ჭე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი წი ნააღ მდე გო ბა დამ საქ მე ბელ თა და მა თი ინ ტე რე სე
ბის დამ ცვე ლი ორ გა ნი ზა ციე ბის გან შეხვდა. სა ქარ თვე ლოს ბიზნესომბუდსმენის255 
დას კვნის მიხედვით, სხვა ცვლი ლე ბებ თან ერთად, შრო მის ინ სპექ ციის თვის ფარ
თო უფ ლე ბა მო სი ლე ბის მი ნი ჭე ბა მნიშ ვნე ლო ვან გავ ლე ნას იქო ნიებ და სა ქარ თვე
ლო ში არ სე ბულ ბიზ ნეს გა რე მო ზე და ის და კავ ში რე ბუ ლი იქ ნე ბო და დამ საქ მებ ლე
ბის ფი ნან სუ რი ვალ დე ბუ ლე ბის ზრდასთან; ბიზ ნე სომ ბუდ სმე ნი მიიჩნევდა, რომ 
ეს მძი მე ტვირ თად დააწ ვე ბო და მცი რე და სა შუა ლო ბიზნესს. მი სი ვე შეფასებით, 
შე მო თა ვა ზე ბუ ლი ცვლი ლე ბე ბი შექ მნი და ბა რიე რებს ბიზ ნე სის თა ვი სუ ფა ლი 
გან ვი თა რე ბის თვის და გა მოიწ ვევ და ჩრდი ლო ვა ნი შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბის 
ჩამოყალიბებას, რაც გაარ თუ ლებ და შრო მის ინ სპექ ციის მიერ შრო მი თი პი რო ბე
ბის დაცვას.256 ბიზ ნე სომ ბუდ სმე ნის დასკვნის257 მიხედვით, შრო მის ინ სპექ ცია ში 
სა ჩივ რის შე ტა ნის უფ ლე ბა უნ და ჰქო ნო და მხო ლოდ და საქ მე ბულს და არა სხვა 
დაინ ტე რე სე ბულ პირს „წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნე ბის მიე რი პი რის მიერ წარ
დგე ნი ლი სა ჩი ვარ ზე რეა გი რე ბა გა მოიწ ვევს დამ საქ მე ბელ თა კა ნო ნიე რი სა მე წარ
მეო უფ ლე ბე ბის გაუ მარ თლე ბელ შეზღუდვას.“ სა მე წარ მეო საქ მია ნო ბა ში გაუ მარ

253. United Nations Working Group on Business and Human Rights. 2019. A Statement at the end of visit to 
Georgia by the United Nations Working Group on Business and Human Rights. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24474&LangID=E [ბოლო ნახვა: 
10.11.21].
254. Human Rights Watch, 2019. 
255. საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი, 2020.
256. იქვე.
257. იქვე. 

https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24474&LangID=E


143

თლე ბე ლი ჩა რე ვის აღსაკვეთად, ბიზნესომბუდსმენი258 ასე ვე მიუთითებდა, რომ 
შრო მის ინ სპექ ციას არ უნ და ჰქო ნო და უფლება, სა სა მარ თლოს წი ნას წა რი თან
ხმო ბის გა რე შე შე სუ ლი ყო სა მუ შაო ად გილ ზე ან დაე ბა რე ბი ნა პი რი გამოსაკითხად; 
ის ასე ვე ემ ხრო ბო და ინ სპექ ტი რე ბის პე რიო დის ზუს ტი კა ლენ და რუ ლი ვა დით 
შემოსაზღვრას. თით ქმის ანა ლო გიუ რი პო ზი ცია ჰქონ და სა ქარ თვე ლოს სავაჭრო
სამრეწველო პალატას,259 სა ქარ თვე ლოს ბიზნესასოციაციასა260 და ახალ გაზ რდა 
ბიზ ნეს მენ თა ასოციაციას.261

ბიზ ნეს გაერ თია ნე ბე ბის გან განსხვავებით, სა ხალ ხო დამცველი, პროფ კავ ში რე ბი 
და შრო მის უფ ლე ბა ზე მო მუ შა ვე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ციე ბი მხარს უჭერ
დნენ შრო მის ინ სპექ ციის მან და ტი სა და უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გაფართოებას.262 რე
ფორ მის პრო ცე სის დასასრულს, პარ ლა მენ ტის მიერ სა ბო ლოო კენჭისყრამდე, სა
ქარ თვე ლოს ღია სა ზო გა დოე ბის ფონ დი და სხვა ორ გა ნი ზა ციე ბი მიუთითებდნენ, 
რომ ბიზ ნე სის ზე წო ლის გამო, შრო მის ინ სპექ ციის რე ფორ მა საფ რთხე ში იყო; 
მა თი დასკვნით, ინი ციი რე ბულ ცვლი ლე ბებს შო რის ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
შრო მის ინ სპექ ციის მან და ტის გა ფარ თოე ბა იყო. „დღევანდელი მანდატი, რო მე ლიც 
შრო მის უსაფ რთხოე ბა ზე ვრცელდება, შეზ ღუ დუ ლია და მშრო მელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
ეფექ ტიან მე ქა ნიზმს არ წარმოადგენს“, – აღ ნიშ ნავ დნენ ისინი. ორ გა ნი ზა ციე ბის 
შეფასებით, შრო მის ინ სპექ ციის ვიწრო, რე ფორ მის მი ღე ბამ დე არ სე ბუ ლი მან
და ტი და უფ ლე ბა მო სი ლე ბა არ შეე სა ბა მე ბო და სა ქარ თვე ლოს საერ თა შო რი სო 
ვალდებულებებს, ევ რო პის სო ცია ლუ რი ქარ ტიი სა და შსოს კონვენციებს.263 სა
ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის მიერ 2020 წლის სექ ტემ ბერ ში მი ღე ბულ სა კა ნონ მდებ
ლო პაკეტს, რომელიც, სხვა ცვლი ლე ბებს შორის, ინ სპექ ციის მან და ტი სა და უფ
ლე ბა მო სი ლე ბის გა ფარ თოე ბას ითვალისწინებდა, შსომ ის ტო რიუ ლი რე ფორ მა 
უწოდა.264

კვლე ვა აჩვენებს, რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ შემ დეგ შრო
მის ინ სპექ ციის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მე ბი არ სე ბი თად აკ მა ყო ფი ლებს შსოს 
სტანდარტებს.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

შრო მის ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის ეფექ ტია ნო ბას მხა რეე ბი პირ და პირ პრო პორ
ციუ ლად უკავ ში რე ბენ შრო მის ინ სპექ ციის ადა მია ნურ და ფი ნან სურ რესურსებს. 

258. იქვე. 
259. ბიზნეს მედია ჯგუფი, 2019.
260. საქართველოს ბიზნესასოციაცია, 2019. 
261. ახალგაზრდა ბიზნესმენთა ასოციაცია, 2020.
262. იხ. მაგ. სახალხო დამცველი, 2020; საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, 2020; Human 
Rights Watch, 2019; ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2019. 
263. საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი და სხვები. 2020. შრომის ინსპექციის რეფორმა 
ჭიანურდება. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://shroma.ge/news/laborinspectionreform/ [ბოლო ნახვა: 
10.11.21].
264. Georgia’s Parliament adopts historic labour law reform package, https://www.ilo.org/moscow/news/
WCMS_758336/langen/index.htm.

https://shroma.ge/news/labor-inspection-reform/
https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_758336/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/moscow/news/WCMS_758336/lang--en/index.htm
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ფიქრობენ, რომ სა ჭი როა ამ მი მარ თუ ლე ბით ინ სპექ ციის გაძლიერება. სწო რედ 
ადა მია ნუ რი რე სურ სის ნაკ ლე ბო ბას უკავ ში რებს ერთერთი რეს პონ დენ ტი ინ სპექ
ციის მიერ გან მეო რე ბი თი ინ სპექ ტი რე ბის (ე.წ. followupების) სიმ ცი რეს მაშინ, 
რო დე საც კრი ტი კუ ლად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ სპექ ციის მიერ რე კო მენ და ციე ბის გა
ცე მის შემ დგომ სა წარ მოს გა და მოწ მე ბის საკითხი.

სწო რედ რე სურ სის პრობ ლე მით აიხ სნე ბა ინ სპექ ციის ხში რი კრი ტი კა ინ სპექ ტი 
რე ბი სა და რეინ სპექ ტი რე ბის ვა დე ბის დარღვევასთან, გა და ვა დე ბას თან დაკავ
შირებით.

კვლე ვის პე რიოდ ში შრო მის ინ სპექ ციას მხო ლოდ მცირე, 56თვიანი პრაქ ტი კა 
ჰქონ და გავ ლი ლი შრო მის უფ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის მიმართულებით. ინ სპექ
ცია ში კვლე ვის მო მენ ტი სათ ვის მხო ლოდ 5 ინ სპექ ტო რი მუ შაობ და შრო მი თი უფ
ლე ბე ბის მონიტორინგზე. ამ ხნის გან მავ ლო ბა ში ინ სპექ ციას ჩა ტა რე ბუ ლი ჰქონ და 
დაახ ლოე ბით 200მდე ინსპექტირება, მა თი უმ რავ ლე სო ბა კი მი მარ თვის სა ფუძ
ველ ზე იყო განხორციელებული. ინ ტერ ვიუებ ში ჩარ თუ ლი მხა რეე ბი აღ ნიშ ნავ დნენ 
უფ ლე ბე ბის მი მარ თუ ლე ბით დროის იმ მო ნაკ ვეთ ში მო ნი ტო რინ გის ინ ტენ სი ვო ბი
სა და სიმ ცი რის პრობლემას.

სა კად რო რე სურ სის პრობ ლე მა ზე საუბ რო ბენ თა ვად შრო მის ინსპექციაშიც. 
აღინიშნა, რომ გა სუ ლი წლე ბის გან მავ ლო ბა ში ვერ ხერ ხდე ბო და გა მოც ხა დე ბუ ლი 
ვა კან სიე ბის თვის კად რე ბის შერჩევა, რადგან, ზოგადად, შრო მის უსაფ რთხოე ბის 
მი მარ თუ ლე ბით გა ნათ ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის პრობ ლე მა იყო ქვეყანაში, თუმ
ცა მას შემდეგ, რაც დაიწ ყო შრო მის უსაფ რთხოე ბის მონიტორინგი, სხვა დას ხვა 
კომ პა ნია შიც გახ და სა ჭი რო ამ მი მარ თუ ლე ბით კადრები. ბევ რი ადა მია ნი დაინ
ტე რეს და სა კით ხით და შეი ძი ნა ცოდნა. შრო მის ინ სპექ ცია ში აღნიშნავენ, რომ 
მიმ დი ნა რე ვა კან სიებ ზე დღეს დღეო ბით საკ მაოდ მა ღა ლი კონ კუ რენ ციაა და უკ ვე 
ნაკ ლე ბად დგას კად რის მო ძიე ბის პრობლემა, წი ნა წლებ თან შედარებით. სწო რედ 
კვლე ვის პე რიოდ ში შრო მის ინ სპექ ცია ინ ტენ სიუ რად მუ შაობ და თბი ლი სი სა და რე
გიო ნუ ლი ოფი სე ბის (ბათუმის, ქუთაისის) და კომ პლექ ტე ბის მიმართულებით, რა
საც მნიშ ვნე ლო ვან წინ გა დად გმულ ნა ბი ჯად მიიჩ ნე ვენ რო გორც სა კად რო რე სურ
სის ზრდის, ასე ვე რე გიო ნუ ლი მოც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის მიმართულებით. დღეის 
მდგო მა რეო ბით აღ ნიშ ნუ ლი რე გიო ნუ ლი ოფი სე ბი უკ ვე მოქმედებს. ამასთანავე, 
საგ რძნობ ლად იზ რდე ბა შრო მის უფ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის სპე ცია ლის ტთა საშ
ტა ტო რესურსიც. მო მა ვა ლი წლის თვის ინ სპექ ცია გეგ მავს რე გიო ნუ ლი მოც ვის 
გა ფარ თოე ბას და კა ხეთ სა და გორ ში ად გი ლობ რი ვი წარ მო მად გენ ლო ბის შექმნას.

კვლე ვის პრო ცეს ში გა მოიკ ვე თა აშ კა რა საჭიროება, რომ შრო მის ინ სპექ ციამ შეი
მუ შაოს კა ნო ნე ბის გან მარ ტე ბი თი გაიდლაინები, სახელმძღვანელოები, რად
გან გარ კვეულ კა ნო ნებ სა და კა ნონ ქვემ დე ბა რე აქ ტებ ში არ სე ბობს ბუნ დო ვა ნე ბა 
დამსაქმებლებისთვის. სა ჭი როა მე ტი განმარტება, თუ რო გო რია შრო მის ინ სპექ
ციის პრაქტიკა, კონ კრე ტუ ლად რა ტი პის დარ ღვე ვებ სა და სტან დარ ტებს გუ ლის
ხმობს კა ნო ნის ესა თუ ის მუხლი, რომ ლის შეუს რუ ლებ ლო ბა საც მოჰ ყვე ბა ორ გა
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ნი ზა ციის და ჯა რი მე ბა და ა.შ. იმა ვე პრინციპით, სასურველია, შრო მის ინ სპექ ციამ 
მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის სა ფუძ ველ ზე გა მოს ცეს გან მარ ტე ბე ბი გა მო ნაკ ლის 
შემ თხვე ვებ ში დამ კვიდ რე ბულ პრაქ ტი კას თან დაკავშირებით. ეს ყვე ლა ფე რი სა
მო მავ ლოდ შექ მნის მყარ სტან დარ ტებს და შეამ ცი რებს ბუნდოვანებას, შე კით
ხვებს კონ კრე ტუ ლი ნორ მე ბის გან მარ ტე ბას თან დაკავშირებით.

აღ სა ნიშ ნა ვია შრო მის ინ სპექ ციის მიერ გა მო ცე მუ ლი დი რექ ტი ვა სო ლი და რუ ლი 
პა სუ ხის მგებ ლო ბის აკ რძალ ვის შესახებ, რაც გან სა კუთ რე ბით სუ პერ მარ კე ტებ ში 
და საქ მე ბუ ლე ბის ერთერთ მწვა ვე პრობ ლე მას ეხმაურება. კერძოდ, ეს ეხე ბა დამ
საქ მებ ლის მიერ და საქ მე ბუ ლე ბის თვის და ნაკ ლი სის ხელ ფა სი დან დაკავებას, სო
ლი და რუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბის პრინციპით. შრო მის ინ სპექ ციამ უკა ნო ნოდ ცნო 
მსგავ სი პრაქ ტი კა და მიიჩნევენ, რომ ეს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა აუმ ჯო ბე სებს და საქ მე
ბუ ლე ბის შრო მის პირობებს.

შრო მის ინ სპექ ციის ერ თმნიშ ვნე ლო ვან პო ზი ტიურ ას პექ ტად სა ხელ დე ბა სტრუქ
ტუ რის ღიაობა, კო მუ ნი კა ციის პრობ ლე მის არარსებობა, თა ნამ შრომ ლო ბა სხვა
დას ხვა ასო ცია ცია სა თუ პრო ფე სიულ კავშირთან. დაბ რკო ლე ბის გა რე შე მიმ დი
ნა რეობს სა ჯა რო ინ ფორ მა ციის გაცემაც. ამ კუთ ხით ინ სპექ ცია თა ნამ შრომ ლობს 
არა სამ თავ რო ბო სექტორთან, რო მე ლიც უზ რუნ ველ ყოფს ჩა ტა რე ბუ ლი ინ სპექ ტი
რე ბე ბის შე სა ხებ მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბას და გამოქვეყნებას, რა თა ად ვი ლად 
ხელ მი საწ ვდო მი იყოს სტა ტის ტი კა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მოქალაქეებისთვის265.

გარ და ამისა, შრო მის სა მი ნის ტრო ში აღნიშნავენ, რომ აქ ტიუ რად მიმ დი ნა რეობს 
პრო ცე სე ბის დიგიტალიზაცია, რაც კი დევ უფ რო გამ ჭვირ ვა ლეს გახ დის შრო მის ინ
სპექ ციის საქ მია ნო ბას შრო მის უსაფ რთხოე ბის მიმართულებით. აღი ნიშ ნა ისიც, 
რომ ინ სპექ ტო რე ბი აღ ჭურ ვილ ნი არიან სამ ხრე კამერებით, კეთ დე ბა ყვე ლა შე
მოწ მე ბის ვიდეოჩანაწერი, რაც და მა ტე ბი თი მე ქა ნიზ მია ინ სპექ ციის საქ მია ნო
ბის ხა რის ხის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და გა მო რიც ხავს შეც დო მებ სა და მი კერ ძოე ბულ 
ინსპექტირებებს.

რაც შეე ხე ბა კო მუ ნი კა ციას ფარ თო აუდიტორიასთან, მხა რეე ბი ფიქრობენ, რომ 
სა ჭი როა მე ტად პროაქ ტიუ ლი სა ჯა რო კამპანია, ერ თი მხრივ, შრო მის ინ სპექ
ციის ფუნ ქციე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოე ბის ცნო ბიე რე ბის ასა მაღ ლებ ლად და მეო
რე მხრივ, და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა უფლებამოვალეობების სა ზო გა
დოე ბის თვის გაც ნო ბის მიზნით. თა ვად ინ სპექ ციის წარმომადგენლები, ინ სპექ
ტო რე ბი ხე და ვენ სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ზრდის საჭიროებას. 
ეს გაუად ვი ლებს მათ საქ მია ნო ბას და შეს ძენს მეტ ლე გი ტი მა ციას რო გორც 
დამსაქმებლებში, ასე ვე დასაქმებულებში. აქაც უნ და აღინიშნოს, რომ შრო მის 
ინ სპექ ცია აქ ტიუ რად თა ნამ შრომ ლობს არა სამ თავ რო ბო სექ ტორ თან საერ თო 
კამ პა ნიე ბის ინი ციი რე ბის ფარგლებში,266 თუმ ცა საზოგადოების, გან სა კუთ რე ბით 

265. https://shroma.ge/monitor/dashboard/?lang=ka 
266. მაგალითისთვის იხილეთ: https://www.facebook.com/LabourDictionary/about/?ref=page_internal 

https://shroma.ge/monitor/dashboard/?lang=ka
https://www.facebook.com/LabourDictionary/about/?ref=page_internal
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მცი რე და სა შუა ლო ბიზ ნე სის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის სა კით ხი შესაძლოა, სცდე ბო
დეს მხო ლოდ შრო მის ინ სპექ ციის შესაძლებლობებს. ინ ტერ ვიუებ ში საუ ბა რი იყო 
იმაზეც, რომ, ზოგადად, სა ხელ მწი ფოს ეკის რე ბა ბიზ ნე სი სა და მო ქა ლა ქეე ბის ინ
ფორ მი რე ბა და გეგ მილ ცვლი ლე ბე ბამ დე გარ კვეუ ლი პე რიო დით ადრე, რომ ქვე ყა
ნა მომ ზა დე ბუ ლი შეხ ვდეს ახალ რეგულაციებს. მაგალითად, „HR პრო ფე სიო ნალ
თა ასოციაციის“ მითითებით, სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის ვალ დე ბუ ლე ბის ამოქ
მე დე ბამ დე და აღ რიც ხვის ფორ მის ძა ლა ში შესვლამდე, სა ჭი რო იყო კამ პა ნიის 
წარმოება, რომელიც, ერ თი მხრივ, გააც ნობ და ბიზ ნესს (განსაკუთრებით მცი რეს 
და საშუალოს) ახალ ვალ დე ბუ ლე ბებს და მეო რე მხრივ, მის ცემ და დროს, შე სა ბა
მი სად გა დაეწ ყოთ ბიზნესპროცესები.

ინ სპექ ციის ღიაო ბას ასე ვე უზ რუნ ველ ყოფს კა ნო ნის სა ფუძ ველ ზე ინ სპექ ციის 
ფარ გლებ ში მოქ მე დი მრჩე ველ თა საბჭო, რომ ლის მი ზა ნია ინ სპექ ციის საქ მია
ნო ბა ში მხა რე თა ჩარ თუ ლო ბის უზრუნველყოფა. საბ ჭოს მოქ მედ თავ მჯდო მა რედ 
არ ჩეუ ლია პრო ფე სიუ ლი კავ ში რე ბის გაერ თია ნე ბის ხელმძღვანელი. სა მი ნის ტრო 
და შრო მის ინ სპექ ცია მრჩე ველ თა საბ ჭოს აფასებენ, რო გორც ქმე დით და მოქ ნილ 
მე ქა ნიზმს კონ კრე ტულ გა მოწ ვე ვებ ზე სწრაფი, კოორ დი ნი რე ბუ ლი რეა გი რე ბის 
ხელშესაწყობად.

მხა რეე ბი და დე ბი თად აფა სე ბენ შრო მის ინ სპექ ციის არა ზედ მე ტად ხისტ, რა ციო
ნა ლურ მიდგომას. აღნიშნავენ, რომ შრო მის ინ სპექ ცია ორიენ ტი რე ბუ ლია ყვე ლა 
მხა რეს თან თანამშრომლობაზე, ბიზ ნე სის თვის კონ სულ ტა ციე ბის გა წე ვა ზე და არა 
სა დამ სჯე ლო ქმედებებზე. ეს უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახ ლად ფორ მი რე ბუ ლი 
სტრუქტურისთვის, რო მე ლიც ახა ლი სტან დარ ტე ბი სა და რე გუ ლა ციე ბის და ნერ
გვის პირ ველ ეტაპზეა.

და დე ბი თად ფას დე ბა შრო მის ინ სპექ ციის მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბის 
და სა ბუ თე ბის ხარისხიც. აღინიშნა, რომ ინ სპექ ცია სრულ ფა სოვ ნად განმარტავს, 
თუ რა ტომ გაი ცა შე ნიშ ვნა და ხში რად ინ სპექ ტო რე ბი თა ვად მიუ თი თე ბენ რე კო მენ
და ციის შეს რუ ლე ბის გზებზე. ინ სპექ ტო რე ბის კვა ლი ფი კა ციის ნა წილ ში გა მოიკ ვე
თა პრობლემა, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით მათ არ აქვთ სპე ცია
ლი ზე ბუ ლი ცოდ ნა კონკრეტული, სპე ცი ფი კუ რი სა მუ შაო ად გი ლე ბის შესახებ, რაც 
გან სხვა ვე ბულ შეს წავ ლას საჭიროებს, რის კე ბის შე ფა სე ბის თვალსაზრისით.

გა მოწ ვე ვე ბი შრო მის ინ სპექ ციის შიგ ნით

რო გორც აღინიშნა, თა ვად შრო მის ინ სპექ ცია გა მოწ ვე ვად მიიჩ ნევს სა კად რო 
რე სურ სის საკითხს, გან სა კუთ რე ბით შრო მის უფ ლე ბე ბის მო ნი ტო რინ გის სპე
ცია ლის ტე ბის მიმართულებით, თუმ ცა მუ შაო ბა ამ სა კით ხზე მუდ მივ რე ჟიმ ში 
მიმდინარეობს. შრო მის ინ სპექ ციას უკ ვე აქვს გა მო ყო ფი ლი 110 საშ ტა ტო ად გი
ლი ინსპექტორებისთვის, რო მელ თა გაზ რდაც იგეგმება. შრო მის ინ სპექ ცია ში 
მიიჩნევენ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი რაო დე ნო ბა სრუ ლიად საკ მა რი სი იქ ნე ბა სრულ ფა სო
ვა ნი ინსპექტირებისთვის, ვი ნაი დან მა თი მი ზა ნი არ არის, მას შტა ბუ რი ინ სპექ ტი
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რე ბი სა და მაქ სი მა ლუ რად ბევ რი კომ პა ნიის შე მოწ მე ბის გზით მოიც ვან ყვე ლა ბიზ
ნე სო პე რა ტო რი და შექ მნან წნე ხი ბიზნესპროცესზე, არა მედ შრო მის ინ სპექ ციის 
ამო ცა ნაა დაბალანსებული, პრე ვენ ცია ზე ორიენ ტი რე ბუ ლი პო ლი ტი კის გატარება.

კი დევ ერთ გა მოწ ვე ვად სა ხელ დე ბა ის, რომ დამ საქ მებ ლე ბი და და საქ მე ბუ
ლე ბი ხში რად არ არიან ინ ფორ მი რე ბულ ნი შრო მის ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის 
შესახებ, გან სა კუთ რე ბით შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მო ნი ტო რინ გის თაობაზე. 
შესაბამისად, სხვა დას ხვა კომ პა ნია ში ინ სპექ ტი რე ბი სას და საქ მე ბუ ლე ბი არ არიან 
მზად შრო მის ინ სპექ ციას თან თანამშრომლობისთვის. დაბ ნეუ ლო ბას და უხერ ხუ
ლო ბას იწ ვევს ისიც, რომ თა ნამ შრომ ლებ თან ინ დი ვი დუა ლუ რი გა საუბ რე ბა იწე რე
ბა ინ სპექ ტო რე ბის სამ ხრე კამერებით. ეს და საქ მე ბუ ლებს უქ მნის დის კომ ფორტს 
და დემოტივაციას, რომ ისაუბ რონ გახსნილად, იყ ვნენ დარწმუნებულნი, რომ მათ 
საუ ბარს არ მოის მენს დამსაქმებელი.

შრო მის უფ ლე ბე ბის მიმართულებით, ერთერთი ინ სპექ ტო რის შეფასებით, პრობ
ლე მუ რი სა კით ხია ისიც, რომ და საქ მე ბუ ლე ბი არ არიან კარ გად ინფორმირებულნი, 
რო გორ უნ და წარ მოად გი ნონ სრულ ყო ფი ლი სა ჩი ვა რი და რა ტომ არის აუ ცი ლე
ბე ლი კონ კრე ტულ ორ გა ნი ზა ცია ში მუ შაო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი რაი მე დო კუ
მენ ტის წარ დგე ნა სა ჩი ვარ თან ერთად. კვლავ დგას კონ ფი დენ ცია ლუ რო ბის დარ
ღვე ვის შიში. შესაბამისად, აქაც აღი ნიშ ნე ბა სა ზო გა დოე ბის უკეთ ინ ფორ მი რე ბის 
აუცილებლობა.

შრო მის ინ სპექ ცია ში აღნიშნავენ, რომ მა თი მან და ტი ნამ დვი ლად იძ ლე ვა სრულ ფა
სო ვა ნი მო ნი ტო რინ გის სა შუა ლე ბას და მარ თლაც მნიშ ვნე ლოვ ნად არის გაზ რდი ლი 
ინ სპექ ციის უფლებამოსილება, თუმ ცა ასე ვე აღნიშნავენ, რომ მათ თან ბევ რი სა ჩი
ვა რი შე დის სამ სა ხუ რი დან უკა ნო ნოდ გა თა ვი სუფ ლე ბის შესახებ, რი სი მო ნი ტო რინ
გის ბერ კე ტიც არ აქვთ. მათ შეუძ ლიათ რეა გი რე ბა მხო ლოდ იმ შემთხვევაში, თუ
კი გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლია დის კრი მი ნა ციუ ლი მოპყრობა, სხვა შემთხვევაში, 
ინ სპექ ციას არ აქვს უფლებამოსილება, დაად გი ნოს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
შეწ ყვე ტის კანონიერება, და სა სა მარ თლო ში უწევს მო ქა ლა ქის გადამისამართება. 
პრობ ლე მა იჩენს თავს ისეთ შემთხვევაში, თუ და საქ მე ბულს სამ სა ხუ რი დან გაა თა
ვი სუფ ლე ბენ შრო მის ინ სპექ ციას თან თა ნამ შრომ ლო ბის საფუძველზე. ინ სპექ ციას 
არ აქვს ბერკეტი, სა სა მარ თლოს გრძე ლი გზის თა ვი დან აცი ლე ბით თა ვად ვე დაა
ვალ დე ბუ ლოს დამსაქმებელი, რომ თა ნამ შრო მე ლი სამ სა ხურ ში აღადგინოს.

მიუ ხე და ვად ინ სპექ ტი რე ბის სტან დარ ტი ზე ბუ ლი მეთოდოლოგიისა, „შრომის 
სამინისტროს“ წარ მო მად გენ ლის მხრი დან ერთერთ სა კით ხად და სა ხელ და 
ისიც, რომ, ქვე ყა ნა ში ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბის სიმ წი რის გამო, ცალ კეულ შემ
თხვე ვებ ში ინ სპექ ტო რის სუ ბიექ ტურ აღქმაზეა, გარკვეულწილად, და მო კი დე ბუ ლი 
ინ სპექ ტი რე ბის შედეგი. თუმ ცა ასე თი შემ თხვე ვე ბის რაო დე ნო ბა მცი რეა და რო
გორც უკ ვე აღინიშნა, ტექ ნი კუ რი რეგ ლა მენ ტე ბი მუდ მივ რე ჟიმ ში იქ მნე ბა და ვი
თარ დე ბა სხვა დას ხვა საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის დახ მა რე ბი თა და ევ რო პე ლი 
ექ სპერ ტე ბის ჩართულობით.
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გან ვი თა რე ბის ეტაპ ზეა შრო მის უფ ლე ბე ბის კუთ ხით ინ სპექ ტი რე ბის მე თო 
დო ლო გია და შესვლაშემოწმების წესი, რაც ხელს შეუწ ყობს მო ნი ტო რინ გის 
სტანდარტიზაციას. დო კუ მენ ტზე მუ შაო ბა მიმ დი ნა რეობს შსოსთან თანა მშრომ
ლობით.

სან ქცი რე ბის მე ქა ნიზ მე ბის შე ფა სე ბა და მა თი გავ ლე ნა უსაფ რთხოე ბის  
სტან დარ ტე ბი სა და შრო მის უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის პრე ვენ ცია ზე

რო გორც ბიზნესის, ასე ვე დამ საქ მე ბელ თა წარ მო მად გენ ლე ბი მიიჩნევენ, რომ არ
სე ბუ ლი სა ჯა რი მო სან ქციე ბის მოცულობა, ისევე, რო გორც მო ცუ ლო ბის გან საზ
ღვრის წესი, მი სა ღე ბია და შეე სა ბა მე ბა სან ქციის მიზანს. გარ და ამისა, არ სე ბობს 
გაფ რთხი ლე ბის მექანიზმი, რაც კომ პა ნიებს სა შუა ლე ბას აძლევს, დროუ ლად აღ
მოფ ხვრან ხარ ვე ზე ბი ფი ნან სუ რი ჯა რი მის გარეშეც. შრო მის ინ სპექ ციის თვის სან
ქცი რე ბის ყვე ლა ზე მკაც რი ზო მაა სა წარ მოს საქ მია ნო ბის შეჩერება, რაც ყვე ლა
ზე მე ტად საფ რთხი ლოა სხვა დას ხვა ტი პის საწარმოსთვის, რად გან თუნ დაც ერ თი 
დღით შე ჩე რე ბა შესაძლოა, ბევ რად მძი მე იყოს ფი ნან სუ რი თვალსაზრისით, ვიდ
რე ჯარიმა.

შრო მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით მო ნი ტო რინ გი სა და სან ქცი რე ბის მე
ქა ნიზმები, შრო მის ინ სპექ ციის გარდა, აქვს თბი ლი სის ზე დამ ხედ ვე ლო ბის სამ
სახურს, რო მე ლიც აღ ჭურ ვი ლია საკ მაოდ მო ცუ ლო ბი თი ჯა რი მის და კის რე ბის 
შესაძლებლობით, რაც თბი ლი სის მას შტა ბით მეტ აქ ტუა ლო ბას სძენს შრო მის უსაფ
რთხოე ბის პრობლემატიკას.

საერ თო ჯამში, აღინიშნა, რომ შრო მის უსაფ რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით ჯა რი მა უზ
რუნ ველ ყოფს დარ ღვე ვე ბის პრე ვენ ციას და დრო თა გან მავ ლო ბა ში კომ პა ნიებ ში 
მკვიდ რდე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის რის კის შე ფა სე ბი სა და პრე ვენ ციუ ლი ზო მე
ბის გა ტა რე ბის კულტურა. შრო მის ინ სპექ ციის დაკვირვებით, საგ რძნობ ლად პო
ზი ტიუ რია ინ დი ვი დუა ლუ რი და კო ლექ ტიუ რი დაც ვის სა შუა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბის 
ტენ დენ ცია 2017 წლი დან დღემდე.

ერთერთი რეს პონ დენ ტი (საიას წარმომადგენელი) აღნიშნავს, რომ პრე ვენ ციის 
თვალსაზრისით, მნიშ ვნე ლო ვა ნია შრო მის ინ სპექ ციის მიერ გეგ მუ რი შე მოწ მე
ბე ბის თვის კომ პა ნიე ბის შერ ჩე ვის მე თო დო ლო გიის გამართულობა. აღ ნიშ ნუ ლი 
მე თო დო ლო გია პე რიო დუ ლად უნ და იცვლებოდეს, მიმ დი ნა რე გა მოწ ვე ვე ბი სა 
და სა ჭი როე ბე ბის გათვალისწინებით. რაც მთავარია, მე თო დო ლო გია უნ და ქმნი
დეს განცდას, რომ ნე ბის მიე რი სა წარ მო ნე ბის მიერ დროს შეიძ ლე ბა შეარ ჩიონ 
ინსპექტირებისთვის. ეს უზ რუნ ველ ყოფს ინ სპექ ციის გავ ლე ნას სა წარ მოებ ში პრე
ვენ ციუ ლი ზო მე ბის წი ნას წარ დანერგვაზე.

რაც შეე ხე ბა სან ქციებს შრო მის უფ ლე ბე ბის მიმართულებით, ფი ნან სუ რად ეს შე
და რე ბით ნაკ ლე ბი ოდენობისაა, თუმ ცა შრო მის ინ სპექ ცია ში მიიჩნევენ, რომ, გარ
და ფი ნან სუ რი ჯარიმისა, შექ მნი ლია მექანიზმები, რომ ლე ბიც ეფექ ტია ნი ბერ კე
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ტია შრო მის ინსპექციისთვის. პირ ველ რიგში, ჯა რი მის გა დახ და ორ გა ნი ზა ციას არ 
ათა ვი სუფ ლებს დარ ღვე ვის აღ მოფ ხვრის ვალ დე ბუ ლე ბის გან და მეორე, რო გორც 
აღინიშნა, შრო მის ინ სპექ ციას აქვს სა მუ შაო პრო ცე სის შე ჩე რე ბის ბერკეტიც.

ყვე ლა მხა რე ერ თხმად აღნიშნავს, რომ ჯერ ად რეა „2020 წლის შრო მის სა
მარ თლის რეფორმის“ რეა ლუ რი გავ ლე ნის შე ფა სე ბა და საქ მე ბულ თა შრო მის 
პირობებზე, რად გან სა ჭი როა შრო მის ინ სპექ ციის რამ დე ნი მეწ ლია ნი ინ ტენ სიუ
რი მუშაობა, პრე ცე დენ ტე ბის შექ მნა და ეფექ ტია ნი აღ სრუ ლე ბე ბის მე ქა ნიზ მის 
დანერგვა, რაც იმოქ მე დებს კომ პა ნიებ ში შრო მი თი ურ თიერ თო ბის კულ ტუ რის 
თან და თა ნო ბით შეც ვლა ზე და შრო მის ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბა მიი ღებს პრე ვენ
ციულ ხასიათს.

დას კვნა

20172020 წლებ ში შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მე ბის ერთერთ მთა ვარ 
მიღ წე ვად სა ხელ დე ბა და მოუ კი დე ბე ლი და ძლიე რი მან და ტის მქო ნე შრო მის ინ
სპექ ციის შექმნა, რომ ლის ძი რი თად ფუნ ქციად ინ სპექ ტი რე ბას თან ერ თად გა ნი
საზ ღვრა და საქ მე ბუ ლებ სა და დამ საქ მებ ლებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გზით შრო
მი თი ურ თიერ თო ბე ბის ახალი, თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ რის ფორმირება.

წარ მოდ გე ნი ლი სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვი სა და ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვის 
სა ფუძ ველ ზე შეიძ ლე ბა ითქვას, რომ დღეს მოქ მე დი შრო მის ინ სპექ ციის სა მარ
თლებ რი ვი ჩარ ჩო არ სე ბი თად შეე სა ბა მე ბა შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებს 
და ამ ეტა პი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ხარ ვე ზი ან და მა ტე ბი თი სა მარ თლებ რი ვი მე
ქა ნიზ მე ბის სა ჭი როე ბა არ იკვეთება.

დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რეე ბის ძი რი თა დი შე ფა სე ბა ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის მი
მართ პოზიტიურია, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ პან დე მიის პი რო ბებ ში რე გუ ლა ციე ბის 
კონ ტრო ლის ძი რი თა დი ტვირ თი ინ სპექ ცია ზე გა და ვი და და, შესაბამისად, მნიშ
ვნე ლოვ ნად შემ ცირ და შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
კუთ ხით მა თი საქ მია ნო ბის დინამიკა. პან დე მიის რე გუ ლა ციე ბის დაც ვა ზე ინ სპექ
ტი რე ბის მას შტა ბებ მა მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოც დი ლე ბა შეს ძი ნა სამ სა ხურს და ხე
ლი შეუწ ყო მი სი პრო ფე სიუ ლი და ინ სტი ტუ ციუ რი რე პუ ტა ციის ფორმირებას.

შრო მის ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის სრუ ლად შეფასება, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც
ვის მიმართულებით, დღეი სათ ვის არაა შესაძლებელი, რად გა ნაც კვლე ვის დროს 
მხო ლოდ რამ დე ნი მე თვე იყო გა სუ ლი ინ სპექ ციის თვის სრუ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე
ბის მინიჭებიდან, თუმ ცა მხა რეე ბი – რო გორც დასაქმებულების, ისე დამ საქ მებ
ლე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი ხაზს უს ვა მენ ინ სპექ ციი სა და მი სი თა ნამ შრომ ლე ბის 
კონ სტრუქ ციულ და არა რეპ რე სიულ მიდგომას.

კვლე ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ ინ სპექ ცია ეტა პობ რი ვად ვი თარ დე ბა და 
ძლიერ დე ბა ადა მია ნუ რი რესურსით; იზი და ვენ უფ რო კვა ლი ფი ციურ კად რებს და 
იხ სნე ბა რე გიო ნუ ლი ოფისები. ამასთან, მხა რეე ბი აღნიშნავენ, რომ ინ სპექ ცია ჯერ 
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კი დევ სა ჭი როებს ორგანიზაციულსტრუქტურულ გაძლიერებას, კვა ლი ფი ციუ რი 
კად რე ბის მომ ზა დე ბა სა და პე რიო დულ გადამზადებას.

კვლე ვის ფარ გლებ ში პრობ ლე მა ტუ რად იკ ვე თე ბა სა ზო გა დოე ბა ში ინ ფორ მი რე ბუ
ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა ახა ლი ნორ მე ბი სა და რე გუ ლა ციე ბის შესახებ. და საქ მე ბუ ლე ბი 
სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ხში რად ვერ აღიქ ვა მენ შრო მის ინსპექციას, რო გორც მა თი 
უფ ლე ბე ბის დამ ცველს და არის შემთხვევები, რო დე საც ისი ნი ერი დე ბიან მას თან 
თა ნამ შრომ ლო ბას ინ სპექ ტი რე ბის პროცესშიც. მეო რე მხრივ, დამ საქ მებ ლებს შო
რი საც (განსაკუთრებით მცი რე და სა შუა ლო მეწარმეებთან) არის ცნო ბიე რე ბი სა 
და ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის პრობლემა, რაც შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ
რთხოე ბის დაც ვის ახა ლი რე გუ ლა ციე ბის და ნერ გვის ერთერთ მთა ვარ ხე ლის 
შემ შლე ლად შეიძ ლე ბა მიიჩნეოდეს.

დამ საქ მებ ლე ბი პრობ ლე მა ტუ რად ასა ხე ლე ბენ კა ნო ნის ცალ კეუ ლი ნორ მე ბის 
ბუნ დო ვა ნე ბას და ინ სპექ ციის მხრი დან სა ჭი როე ბენ პრაქ ტი კი დან გა მომ დი ნა რე 
რე კო მენ და ციებ სა და გაიდლაინებს, თუ რა ფორ მით და რო გორ მოხ დეს ამა თუ იმ 
ნორ მის დანერგვა.

თა ვად ინ სპექ ტო რე ბის მხრი დან ერთერთ მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად იკ
ვე თე ბა სა სა მარ თლო და ვის გაჭიანურება. ერ თი მხრივ, ეს პრობ ლე მას ქმნის 
ინსპექტირებისას, რო დე საც სა სა მარ თლო და ვის გან მავ ლო ბა ში შეუძ ლე ბე ლი 
ხდე ბა დარ ღვე ვე ბის აღმოფხვრა, ხო ლო მეო რე მხრივ, პრობლემატურია, რო დე
საც ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის კა ნო ნიე რე ბის დად გე ნას დი დი დრო სჭირდება. 
მით უმეტეს, თუ ხელ შეკ რუ ლე ბა შეწ ყდა და საქ მე ბუ ლის ინ სპექ ციას თან თა ნამ
შრომ ლო ბის მიზეზით, ინ სპექ ცია უძლურია, რაი მე მოი მოქ მე დოს და მხო ლოდ სა
სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბის იმე დად რჩება, ხო ლო ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის 
კა ნო ნიე რე ბის სა კით ხზე სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბას შე საძ ლოა 
რამ დე ნი მე თვეც კი დასჭირდეს.

rekomendaciebi

სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის პრინ ცი პის ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბის მიზნით, 
შრო მის ინ სპექ ციამ სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ სა და სხვა დაინ ტე რე სე ბულ მხა რეებ
თან თა ნამ შრომ ლო ბის გზით:

•	 შეი მუ შაოს ინ სპექ ციის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დია ნი სტრა ტე გია და სა მოქ
მე დო გეგმა, რო მე ლიც დაე ფუძ ნე ბა ად გი ლობ რივ სა ჭი როე ბებ სა და გა მოც
დი ლე ბას და ასე ვე საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქტიკას;

•	 შეი მუ შაოს ინ სპექ ციის სტრა ტე გიუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის გრძელ ვა დია ნი 
გეგმა, შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოე
ბის ეფექ ტია ნი და ინ ტენ სიუ რი ინ ფორ მი რე ბის მიზნით;

•	 აწარ მოოს საინ ფორ მა ციო კამ პა ნია შრო მის უფლებების, შრო მის უსაფ
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რთხოე ბის ნორმების, ახა ლი რეგ ლა მენ ტე ბი სა და სხვა ნორ მა ტიუ ლი აქ ტე
ბის შე სა ხებ დამ საქ მებ ლე ბი სა და და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზნით;

•	 გა მოი ყე ნოს rs.ge პლატ ფორ მა და და ნერ გოს ინ ფორ მა ციის სა ვალ დე ბუ ლო 
გაც ნო ბის სისტემა, დამ საქ მებ ლე ბის ოპე რა ტიუ ლი და სის ტე მა ტუ რი ინ ფორ
მი რე ბის მიზნით;

•	 უზ რუნ ველ ყოს საინფორმაციოსაკონსულტაციო საქ მია ნო ბი სათ ვის შე სა ბა
მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თეუ ლის შექმნა. შე კით ხვე ბი სა და მო მარ თვე ბის ანა
ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ დეს რე კო მენ და ციე ბი და გაიდ ლაი ნე ბი დამ საქ
მებ ლე ბი სა და დასაქმებულებისათვის. 

მიზანშეწონილია, რომ შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის პარალელურად, 
სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნა ხორ ციე ლონ შრო მის ინ
სპექ ციის საქ მია ნო ბის მო ნი ტო რინ გი და ანა ლი ზის საფუძველზე, შეი მუ შაონ 
რეკომენდაციები, ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის შემ დგო მი დახ ვე წის მიზნით. 
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სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

არა ფორ მა ლუ რი დან ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა ში ტრან ზი ციის შე სა ხებ შსოს 2015 
წლის No. 204 რე კო მენ და ციის თანახმად, „...ღირსეული შრო მის ნაკლოვანებები, 
რო გო რი ცაა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის უარყოფა, ხა რის ხია ნი და საქ მე ბის სა თა ნა დო შე
საძ ლებ ლო ბის არარსებობა, არაა დეკ ვა ტუ რი სო ცია ლურ დაც ვა და სო ცია ლუ რი დია
ლო გის არარსებობა, არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში ყვე ლა ზე მე ტად შესამჩნევია“. აღ ნიშ
ნულ თან და კავ ში რე ბით ცხადია, რომ „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
ფარ გლებ ში გან ხორ ციე ლე ბუ ლი ბევ რი ცვლილება, ასე ვე სრუ ლი მან და ტის შრო მის 
ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ხელს უწ ყობს სა ქარ თვე ლოს ტრან ზი ციას 
ფორ მა ლუ რი ეკონომიკისაკენ, რამ დე ნა დაც ეს სა მარ თლებ რი ვი ჩარ ჩო მოი ცავს 
შრო მი თი უფ ლე ბე ბის უარ ყო ფის აღ მოფ ხვრის მექანიზმებს, თუმცა, რო გორც წი ნამ
დე ბა რე ან გა რიშ შია ხაზგასმული, აუ ცი ლე ბე ლია შემ დგო მი ნა ბი ჯე ბის გა დად გმა იმის 
უზრუნველსაყოფად, რომ კა ნონ მდებ ლო ბა იყოს ცხადი, აღ მოიფ ხვრას ხარ ვე ზე ბი და 
კა ნონ მდებ ლო ბა გავ რცელ დეს ყვე ლა სა მუ შაოს შემ სრუ ლებ ლის მიმართ.

შსოს No. 204 რე კო მენ და ცია ასე ვე ცხა დად განმარტავს, რომ მხო ლოდ შრო მის 
სა მარ თლის რე ფორ მი რე ბა ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ეკო ნო მი კის ფორმალიზებას, 
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რო მე ლიც ასე ვე მოით ხოვს მთე ლი რი გი ღო ნის ძიე ბე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და 
იმპლემენტაციას.267 მიუ ხე და ვად იმისა, რომ ამ გვა რი ღო ნის ძიე ბე ბის გან ხორ ციე
ლე ბა იქ ნე ბა ერთერთი მნიშ ვნე ლო ვა ნი სტრატეგიათაგანი, რო მე ლიც მთავ რო
ბამ შეიძ ლე ბა შეი მუ შაოს სა ქარ თვე ლოს ინ კლუ ზიუ რი და მდგრა დი გან ვი თა რე
ბის უზრუნველსაყოფად, მო ცე მუ ლი მომენტისათვის, სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბის 
მხრი დან შეი ნიშ ნე ბა მცი რე ძა ლის ხმე ვა არა ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კას თან მი მარ
თე ბით ამ ჰო ლის ტი კუ რი მიდ გო მე ბის გან ხორ ციე ლე ბის თვალსაზრისით. 

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

საერ თა შო რი სო სა ვა ლუ ტო ფონ დის კვლე ვის მიხედვით, სა ქარ თვე ლო ში არა ფორ
მა ლუ რი ეკო ნო მი კის წი ლი 64.9% შეად გენს და ის არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კის 
სი დი დის თვალსაზრისით, 158 ქვე ყა ნას შო რის მე სა მე ადგილზეა.268 საგულისხმოა, 
რომ არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა არ შე მოი ფარ გლე ბა არა ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა
ში დასაქმებით: არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა გვხდე ბა ფორ მა ლურ სექტორშიც. გაე
როს ქალ თა ფონ დის ან გა რი ში აჩვენებს, რომ სა ქარ თვე ლო ში თით ქმის ყო ვე ლი 
მეო რე მშრო მე ლი არა ფორ მა ლუ რად არის და საქ მე ბუ ლი და ეს მაჩ ვე ნე ბე ლი თით
ქმის იდენ ტუ რია ქა ლე ბი სა და კა ცე ბის შემთხვევაში269.

არა ფორ მა ლუ რი დან ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა ში ტრან ზი ციის შე სა ხებ შსოს 2015 
წლის No. 204 რე კო მენ და ციის მიხედვით, ტერ მი ნი არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი
კა მოი ცავს მშრო მელ თა და ეკო ნო მი კუ რი ერ თეუ ლე ბის ყვე ლა ეკო ნო მი კურ 
საქმიანობას, რომ ლე ბიც კა ნო ნით ან პრაქ ტი კის შე სა ბა მი სად არ არიან ან არა სა
თა ნა დოდ არიან მო ცულ ნი ფორ მა ლუ რი მოწყობით. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი პრობ ლე
მაა იმდენად, რამ დე ნა დაც არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის შრო მა ნაკ
ლე ბად ან თით ქმის არ არის და ცუ ლი შრო მი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის კანონებით. 
გაე როს ქალ თა ფონ დის ან გა რი ში ამ ზო გად მიდ გო მას სა ქარ თვე ლოს შემ თხვე
ვა შიც ადასტურებს, აღ ნიშ ნავს რა, რომ არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა უარ ყო ფი თად 
აი სა ხე ბა რო გორც ეკო ნო მი კურ მდგომარეობაზე, ისე ცხოვ რე ბის ხარისხზე.270 ამა
ვე ან გა რი შის მიხედვით, სა ქარ თვე ლო ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლი ქა ლე
ბი 42%ით ნაკ ლებ ანაზ ღაუ რე ბას გამოიმუშავებენ, ვიდ რე ფორ მა ლურ სექ ტორ ში 
დასაქმებულები271. ან გა რი ში გვთა ვა ზობს რაო დე ნობ რივ მონაცემებსაც: არა ფორ

267. იხ. არაფორმალურიდან ფორმალურ ეკონომიკაში ტრანზიციის შესახებ შსოს 2015 წლის No. 204 
რეკომენდაციის მე11 მუხლი. 
268. Medina L, Schneider F., Shadow Economies Around the World: What Did We Learn Over the Last 20 
Years? IMF Working Paper WP/18/17. International Monetary Fund, 2018, 23. ხელმისაწვდომია ბმულზე: 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/ShadowEconomiesAroundtheWorldWhat
DidWeLearnOvertheLast20Years45583 [ბოლო ნახვა: 10.11.21]
269. UN Women. Women’s Economic Inactivity and Engagement in the Informal Sector in Georgia. 
Tbilisi, 2018, 8, 28. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://georgia.unwomen.org/en/digitallibrary/
publications/2018/12/womenseconomicinactivityandengagementintheinformalsectoringeorgia 
[ბოლო ნახვა: 10.11.21]
270. იქვე, 29. 
271. იქვე. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2018/01/25/Shadow-Economies-Around-the-World-What-Did-We-Learn-Over-the-Last-20-Years-45583
https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/womens-economic-inactivity-and-engagement-in-the-informal-sector-in-georgia
https://georgia.unwomen.org/en/digital-library/publications/2018/12/womens-economic-inactivity-and-engagement-in-the-informal-sector-in-georgia
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მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა 54% მიიჩნევს, რომ და საქ მე ბის ფორ მა ლი ზე ბა მათ ზე 
და დე ბი თად აისახებოდა.272

შსოს მონაცემებით, არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის მნიშ ვნე ლო ვა ნი წი ლი საო
ჯა ხო შრო მა ში და საქ მე ბულ ადა მია ნებ ზე მოდის.273 საო ჯა ხო მშრო მე ლე ბის სა
კითხს ეხე ბა გაე როს ქალ თა ფონ დის კი დევ ერ თი ნაშრომი, რო მე ლიც ჩა მოთ ვლის 
ოჯახ ში არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბულ თა საფ რთხის შემ ცველ ფაქტორებს. მათ 
შორისაა: არა საკ მა რი სი და არაე ფექ ტია ნი სა მარ თლებ რი ვი დაცვა; მო ლა პა რა კე
ბა ში ძა ლაუფ ლე ბის ნაკლებობა; საქ მია ნო ბის არაფორმალურობა; ცნო ბიე რე ბის 
ნაკ ლე ბო ბა მათი, რო გორც დასაქმებულების, სა მო ქა ლა ქო და შრო მი თი უფ ლე ბე
ბის შესახებ.274

გაე როს ქალ თა ფონ დი ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს ასე ვე იმ გარემოებაზე, რომ სა
ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო სის ტე მა ოჯახ ში და საქ მე ბუ ლის ცნე ბას არ გან მარ
ტავს და მიუთითებს, რომ ამ მხრივ, კა ნონ ში ცვლი ლე ბე ბია საჭირო.275 ან გა რი შის 
თანახმად, იუ რი დიულ ექ სპერ ტებს შო რის არ არ სე ბობს კონ სენ სუ სი იმის თაობაზე, 
აკ მა ყო ფი ლებს თუ არა ოჯახ ში და საქ მე ბა შრო მი თი ურ თიერ თო ბის შრო მის კო
დექ სით დად გე ნილ კრიტერიუმებს. „2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმის“ 
კონტექსტში, ან გა რი ში აღნიშნავს, რომ ახა ლი რე გუ ლა ციე ბით (მაგ. სა მუ შაო და 
დას ვე ნე ბის დრო) სარ გებ ლო ბის სა შუა ლე ბა არა ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლებს 
შესაძლოა, არ მიეცეთ.276 ან გა რი შის მიხედვით, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ „2020 
წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმა“ აფარ თოებს შრო მის ინ სპექ ციის მან დატს 
და ნე ბის მიერ და საქ მე ბულს აძ ლევს შესაძლებლობას, ინ სპექ ციას მიმართოს, 
ცხა დი მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარ ჩო სა და ოჯახ ში და საქ მე ბულ თა სა მუ შაოს აღია რე
ბის გარეშე, ის მაინც ვერ გა ნი ხი ლე ბა ოჯახ ში და საქ მე ბულ თა დაც ვის ეფექ ტიან 
ინსტრუმენტად.277

არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის კლა სი ფი კა ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მაა 
ე.წ. გიგ ეკო ნო მი კა ში დასაქმება. სა ქარ თვე ლო ში ამის მა გა ლი თია ციფ რულ პლატ
ფორ მებ ზე მო მუ შა ვე კურიერები, ტაქ სის მძღო ლე ბი და ძიძები. გიგ ეკო ნო მი კა ში 
მო მუ შა ვე ადამიანებს, მიუ ხე და ვად იმისა, რომ მა თი საქ მია ნო ბა თვისებრივად, 
რო გორც წესი, არ გან სხვავ დე ბა შრო მი თი ურთიერთობისგან, და მოუ კი დე ბე ლი 
კონ ტრაქ ტო რის სტა ტუ სი აქვთ; ისი ნი ფორ მა ლუ რი სერ ვი სის კონ ტრაქ ტის და არა 
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე მუშაობენ. ეს კი გამორიცხავს, რომ გიგ 
ეკო ნო მი კა ში მო მუ შა ვეებ მა შრო მის კა ნო ნე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი გა რან ტიე

272. იქვე, 30. 
273. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020.
274. პინიატი ნ., ჭითანავა მ., ლობჯანიძე, მ., წულუკიძე მ,. რეგულირების ზეგავლენის შეფასება C189 
- კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ. გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, თბილისი, 2021, 6. 
ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://georgia.unwomen.org/ka/digitallibrary/publications/2021/05/regulatory
impactassessmentofiloc189domesticworkersconvention [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
275. იქვე, 15. 
276. იქვე, 12.
277. იქვე, 16. 
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ბით ისარგებლონ. სწო რედ ამიტომ, შსო ამ სა კით ხზე შე ნიღ ბუ ლი და საქ მე ბის კონ
ტექ სტში საუბრობს.278

სო ცია ლუ რი სა მარ თლია ნო ბის ცენტრის279 კვლე ვის მიხედვით, საკ ვე ბის მი ტა ნის 
ინ დუს ტრიის ზრდას სა ქარ თვე ლო ში თან ახ ლავს კუ რიე რე ბის შრო მი თი უფ ლე ბე
ბის შე ლახ ვი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის სტან დარ ტე ბის დარ ღვე ვის პრაქტიკა. 
ორ გა ნი ზა ციის შეფასებით, საკ ვე ბის მი ტა ნის კომ პა ნიებ სა და კუ რიე რებს შო რის 
არ სე ბუ ლი შრო მი თი ურ თიერ თო ბა გან ზრა ხაა შე ნიღ ბუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ხელ შეკ
რუ ლე ბად და ამის თვის სხვა დას ხვა სა მარ თლებ რი ვი მე ქა ნიზ მია გამოყენებული.280 
ახ ლა ხან სა ქარ თვე ლოს სა ხალ ხო დამცველსაც281 მოუ წია ამ სა კით ხის შეს წავ ლა 
და ერთერთი სა კუ რიე რო კომ პა ნიის ხელ შეკ რუ ლე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე 
დაასკვნა, რომ ეს იყო შრო მი თი ურ თიერ თო ბა და კუ რიე რებ ზე უნ და გავ რცე ლე ბუ
ლი ყო შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი უფლებები.

„2020 წლის შრო მის სა მარ თლის რეფორმა“ არ ით ვა ლის წი ნებ და არა ფორ მა ლუ
რი და გიგ ეკო ნო მი კა ში და საქ მე ბის რეგულირებას. ადა მია ნის უფ ლე ბე ბის სწავ
ლე ბი სა და მო ნი ტო რინ გის ცენტრი282 რე ფორ მის მიმ დი ნა რეო ბი სას მიუთითებდა, 
რომ არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი სა მუ
შაო დროის, შეს ვე ნე ბი სა და დას ვე ნე ბის უფლების, ანაზ ღაუ რე ბა დი შვებულების, 
დაზ ღვე ვი სა და სხვა სო ცია ლუ რი ბერ კე ტე ბის არარ სე ბო ბას ნიშნავს. მათ მიერ გა
მოქ ვეყ ნე ბულ შე ფა სე ბა ში აღნიშნულია, რომ სა ხელ მწი ფოს მხრი დან არა ფორ მა
ლუ რად და საქ მე ბულ თა და ნახ ვა და მა თი საქ მია ნო ბის ფორ მა ლი ზე ბა ქვე ყა ნა ში 
ღირ სეუ ლი შრო მის დამ კვიდ რე ბის წინაპირობაა. ორ გა ნი ზა ციის დასკვნით, ეს ახა
ლი სა კა ნონ მდებ ლო და ინ სტი ტუ ციუ რი რე ფორ მე ბით იქ ნე ბა შესაძლებელი283.

ინ ტერ ვიუე ბის ანა ლი ზი

სა ქარ თვე ლოს სტა ტის ტი კის ეროვ ნუ ლი სამ სა ხუ რის ოფი ცია ლუ რი მო ნა ცე მე ბით 
(სამუშაო ძა ლის გამოკვლევა), არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის წი ლი არასასოფლო
სამეურნეო სფე როს დასაქმებულებში, 2020 წლის მონაცემით, არის 31.7%. ისი
ნი ცხადია, ვერ სარ გებ ლო ბენ იმ გარანტიებით, რაც ვრცელ დე ბა ფორ მა ლუ
რად დასაქმებულებზე. მათ შორის: არ არიან ჩარ თულ ნი დაგ რო ვე ბით სა პენ სიო 
სისტემაში; ვერ იღე ბენ დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის 1000 ლა რამ დე სა ხელ მწი ფო 
ბენეფიტს; არ კონ ტროლ დე ბა მა თი სა მუ შაო საა თე ბი და ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მა და 
სხვ. კოვიდ19 პან დე მიის პი რო ბებ ში გან სა კუთ რე ბით მწვა ვედ გა მოიკ ვე თა არა

278. De Stefano V,. 2016. The Rise of The „Just-In-Time Workforce“: On-demand work, Crowdwork, and Labour 
Protection in the „gig-economy“. Geneva, International Labour Office. 
279. სოციალური სამართლიანობის ცენტრი. 2021. 
280. იქვე. 
281. სახალხო დამცველი, 2021. რეკომენდაცია შრომით ურთიერთობაში განსხვავებული მოსაზრების 
ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის დადგენის შესახებ. ხელმისაწვდომია ბმულზე: https://www.
ombudsman.ge/res/docs/2021061423015589955.pdf [ბოლო ნახვა: 10.11.21]. 
282. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი, 2020.
283. იქვე. 

https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021061423015589955.pdf
https://www.ombudsman.ge/res/docs/2021061423015589955.pdf
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ფორ მა ლუ რად და საქ მე ბუ ლე ბის პრობლემა. ვინც ვერ შეძ ლო თა ვი სი და საქ მე ბის 
დადასტურება, ვერ მოახერხა, ესარ გებ ლა სა ხელ მწი ფოს ერ თჯე რა დი ფი ნან სუ რი 
დახმარებით.

მხა რე თა წარ მო მად გენ ლე ბი სათ ვის მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მას წარ მოად გენს 
არა ფორ მა ლუ რი დასაქმება, რა საც და საქ მე ბის გარდა, სხვა ეკო ნო მი კუ რი გან ზო
მი ლე ბე ბიც აქვს. პრობ ლე მაა ისიც, რომ სა ხელ მწი ფოს თვის ხი ლუ ლი არ არის ინ
ფორ მა ცია მა თი და საქ მე ბის ფორმების, ანაზ ღაუ რე ბის მოცულობის, სო ცია ლუ რი 
მდგო მა რეო ბის შესახებ. შესაბამისად, რთუ ლია და საქ მე ბის ჯე რო ვა ნი პო ლი ტი კის 
წარმოება. თუნ დაც კო ვიდ პან დე მიის პი რო ბებ ში სა ხელ მწი ფოს არ შეუძლია, ზუს
ტად განსაზღვროს, რამ დენ მა ადა მიან მა და კარ გა შემოსავალი.

არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბა გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რია სოფ ლის მეურ ნეო ბის 
სექტორში, სა დაც და საქ მე ბის არა ფორ მა ლუ რი ხა სია თის გამო, შეუძ ლე ბე ლია 
შრო მის უფ ლე ბე ბის დაც ვის მონიტორინგი, მათ შორის, ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის 
კონ ტრო ლი და სხვ. რო გორც სა ქარ თვე ლოს ფერ მერ თა ასო ცია ციის წარ მო მად
გე ნე ლი აღნიშნავს, სოფ ლის მეურ ნეო ბის სექ ტორ ში ხში რად შე ლა ხუ ლია და საქ
მე ბუ ლე ბის ღირ სეუ ლი შრო მის უფლება, რომ ლის მო ნი ტო რინ გი არ წარ მოებს და 
უფ ლე ბე ბის დაც ვის მო ნი ტო რინ გის მე ქა ნიზ მე ბიც ბუნდოვანია, სა მუ შაოს არა
ფორ მა ლუ რი ხა სია თი დან გამომდინარე.

„ფერმერულ მეურ ნეო ბებ ში არის ძა ლიან მძი მე სიტუაცია, არა თუ შრო მის 
უსაფრთხოება, სა ჭი რო ოთა ხიც კი არ არის და ხე ლის და ბა ნის სა შუა ლე ბა არ 
აქვს ხალხს. ძა ლიან ხში რად ყო ფი ლა შემთხვევა, რომ, მაგალითად, არის ცა რიე ლი 
მინდორი, არის მარ წყვი გაშენებული, ფერ მერს მოჰ ყავს ყო ველ დღე 20-30 ქა ლი სა-
მუ შაოდ და ეს ადამიანები, წარმოიდგინეთ, სა ჭი რო ოთახ ში სად დადიან, არ ვი ცი 
და საჭ მლის ჭა მის დროს სხე დან მიწაზე. ჩრდი ლიც არ არის და ესეთ პი რო ბებ ში 
არიან.“284

იმა ვე რეს პონ დენ ტე ბის განმარტებით, სოფ ლის მეურ ნეო ბის არა ფორ მა ლურ სექ
ტორ ში პრობ ლე მაა ისიც, რომ არ აღი წე რე ბა უბე დუ რი შემ თხვე ვე ბი და სა წარ
მოო ტრავმები. მით უმე ტეს არ არის ინფორმაცია, რა ქრო ნი კუ ლი და პრო ფე სიუ ლი 
დაა ვა დე ბე ბის გა მომ წვე ვი შეიძ ლე ბა იყოს კონ კრე ტუ ლი ტი პის სა მუ შაოს შეს რუ
ლე ბა დროის ხან გრძლივ პერიოდში.

არა ფორ მა ლურ სექ ტორ ში შრო მის ინ სპექ ციის მო ნი ტო რინ გი შრო მის კო დექ სის 
აღ სრუ ლე ბის თვალსაზრისით, სრუ ლიად შეუძლებელია, თუმ ცა შრო მის უსაფ
რთხოე ბის მი მარ თუ ლე ბით შრო მის ინ სპექ ციას აქვს მო ნი ტო რინ გის გარკვეული, 
ირი ბი მექანიზმი, რად გან „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა ნუ ლი კა ნო ნი 
დამ საქ მე ბელს ავალდებულებს, უზ რუნ ველ ყოს სა მუ შაო ტე რი ტო რია ზე რო გორც 
დასაქმებულების, ასე ვე ნე ბის მიე რი მე სა მე პი რის უსაფრთხოება. შესაბამისად, 

284. ინტერვიუ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის წარმომადგენელთან.
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თუკი, მაგალითად, მშე ნებ ლო ბა ზე და საქ მე ბუ ლი მუ შა არ არის ოფი ცია ლუ რად 
დაქირავებული, შრო მის ინ სპექ ციას მი სი უსაფ რთხოე ბის დაც ვის მო ნი ტო რინ გის 
შე საძ ლებ ლო ბაც აქვს.

არა ფორ მა ლურ და საქ მე ბას თან ერ თად მნიშ ვნე ლო ვა ნი გა მოწ ვე ვაა არას ტან
დარ ტუ ლი შრო მის ფორმები, რი სი მა გა ლი თი ცაა გიგ ეკო ნო მი კა და იქ და საქ
მე ბუ ლი მო ქა ლა ქეე ბი (ადამიანები, რომ ლე ბიც ინ დი ვი დუა ლუ რი კონ ტრაქ ტო
რე ბის სტა ტუ სით ას რუ ლე ბენ სა მუ შაოს ონ ლაინ პლატ ფორ მე ბის მეშვეობით). 
ბო ლო პე რიოდ ში სხვა დას ხვა სა კუ რიე რო მომ სა ხუ რე ბის სერ ვის ში და საქ მე
ბულ თა გა ფიც ვე ბიც სწო რედ იმა ზე მიუთითებს, რომ გიგ ეკო ნო მი კა ში და საქ მე
ბუ ლე ბის შრო მი თი უფ ლე ბე ბი უხე შად ირღვევა, თუმ ცა დამ საქ მებ ლებს არ აქვთ 
ვალდებულება, დაიც ვან შრო მის კო დექ სით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი 
თა ვიანთ კონტრაქტორებთან. ამ სექ ტორ ში მწვა ვე პრობ ლე მად გა მოიკ ვე თა ხან
გრძლი ვი სა მუ შაო საათები, კომ პა ნიის მხრი დან ხელ შეკ რუ ლე ბის ცალ მხრი ვად 
ცვლი ლე ბის პრაქ ტი კა და სხვ.

რაც შეე ხე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის მო ნი ტო რინგს პლატ ფორ მუ ლი შრო მის 
შემთხვევაში, მაგალითად, სა კუ რიე რო მომსახურებისას, სა დაც სა მუ შაო არ სრულ
დე ბა ერთ კონ კრე ტულ ადგილას, არა მედ ოფი ცია ლუ რი კონ ტრაქ ტო რე ბი იღე ბენ 
შეკვეთას/დავალებას კომ პა ნიის გან და და მოუ კი დებ ლად საქმიანობენ, პრობ ლე
მუ რია დამ საქ მებ ლის თვის მი სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის დასაბუთება. და ფიქ სირ და 
შემთხვევა, რო დე საც შრო მის ინ სპექ ციამ კუ რიე რის ავ ტოა ვა რიის შემ დეგ კომ
პა ნია დააჯარიმა. თუმ ცა „გლოვო“ და ჯა რიმ და სხვა საფუძვლით, კერ ძოდ იმის 
გამო, რომ ინ სპექ ციას არ აც ნო ბა უბე დუ რი შემ თხვე ვის შესახებ. „გლოვომ“ აღ
ნიშ ნუ ლი სან ქცია სა სა მარ თლო ში გაასაჩივრა, რად გან კომ პა ნიის პოზიციით, მას, 
რო გორც ორგანიზაციას, არ აქვს პა სუ ხის მგებ ლო ბა კონ ტრაქ ტორ სა და მის სა
მუ შაო პროცესზე. მნიშ ვნე ლო ვა ნი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა ამ 
მიმართულებით, თუ რა შე დე გით დას რულ დე ბა საქმე. 

დას კვნა

შრო მი თი უსაფ რთხოე ბი სა და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის სფე რო ში გან სა კუთ
რე ბუ ლი პრობ ლე მუ რო ბით ხა სიათ დე ბა შრო მის ბა ზარ ზე არა ფორ მა ლუ რი შრო მის 
დი დი წილი. სა ქარ თვე ლოს სა მუ შაო ძა ლის თით ქმის ნა ხე ვა რი არა ფორ მა ლურ 
სფე რო შია ჩართული. ასევე, ბო ლო წლე ბის გან მავ ლო ბა ში შრო მის არას ტან დარ
ტუ ლი ფორ მე ბის მზარ დი დი ნა მი კის ფონ ზე მნიშ ვნე ლო ვან პრობ ლე მად გა მოიკ
ვე თა ამ სეგ მენ ტში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის 
უსაფ რთხოე ბის დაცვა.

მე სა მე პირ თა ან გა რი შე ბის და დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის კვლე
ვის ფარ გლებ ში გამოიკვეთა, რომ არა ფორ მა ლურ შრო მას გან სა კუთ რე ბუ ლი 
მნიშ ვნე ლო ბის პრობ ლე მად მიიჩ ნევს ყვე ლა დაინ ტე რე სე ბუ ლი მხარე. მათზე, 
პრაქტიკულად, არ ვრცელ დე ბა არც შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე
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ბის სტან დარ ტე ბი და არც სხვა სო ცია ლუ რი ბენეფიტები.

20172020 წლებ ში შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის რე ფორ მე ბის ფარ გლებ ში გათ ვა ლის
წი ნე ბულ იქ ნა არა ფორ მა ლუ რი და საქ მე ბის თვალ საზ რი სით ქვე ყა ნა ში არ სე ბუ
ლი მდგო მა რეო ბა და რამ დე ნი მე ელე მენ ტი აი სა ხა კანონმდებლობაში. კერძოდ, 
შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბი არა მხო ლოდ დასაქმებულზე, არა მედ სა მუ შაო 
ად გილ ზე მყოფ მე სა მე პი რებ ზეც ვრცელ დე ბა და, შესაბამისად, ნე ბის მიერ პირზე, 
რო მე ლიც იმ ყო ფე ბა სა მუ შაო სივრცეში, ვრცელ დე ბა შრო მის უსაფ რთხოე ბის 
ნორმებიც. ასევე, შრო მის კო დექ სის ფარ გლებ ში დაშ ვე ბულ იქ ნა ზე პი რი ხელ შეკ
რუ ლე ბის ხან მოკ ლე პრაქ ტი კა და შრო მის ინ სპექ ციას მიე ცა უფლება, სა სა მარ
თლოს ნე ბარ თვით შეა მოწ მოს კერ ძო სივრცე, შრო მი თი ექ სპლუა ტა ციის ან/და 
ბავ შვთა შრო მის შე სა ხებ სა ფუძ ვლია ნი ეჭ ვის შემთხვევაში.

აღ ნიშ ნუ ლი მე ქა ნიზ მე ბი ქმნის მი ნი მა ლურ შე საძ ლებ ლო ბას არა ფორ მა ლურ სექ
ტორ ში შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის დაც ვის თვალსაზრისით, 
თუმ ცა თვი სობ რი ვად ვერ უპა სუ ხებს სა ჭი როე ბას და შეიძ ლე ბა ითქვას, რომ არა
ფორ მა ლურ სექ ტორ ში დასაქმებულები, პრაქტიკულად, შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და 
შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბი თაც კი 
ვერ სარგებლობენ.

შრო მი თი უფ ლე ბი სა და შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვის კუთხით, 
პრობ ლე მა ტუ რია ეგ რეთ წო დე ბულ გიგ ეკო ნო მი კა ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის 
მდგომარეობაც, თუმ ცა ამ შემ თხვე ვა ში გან სა კუთ რე ბულ პრობ ლე მად რო გორც 
მე სა მე პირ თა ანგარიშების, ისე დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის კვლე
ვის ფარ გლებ ში იკ ვე თე ბა ამ სფე რო ში და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის ხელ შეკ რუ ლე ბის 
სტატუსი, რო მე ლიც უმე ტეს შემ თხვე ვა ში წარმოჩენილია, რო გორც მომ სა ხუ რე ბის 
ხელშეკრულება, თუმ ცა შსო აღ ნიშ ნულ ხელ შეკ რუ ლე ბას განიხილავს, რო გორც შე
ნიღ ბულ შრო მით ურთიერთობას.

rekomendaciebi

სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შეი მუ შაოს არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კი დან ფორ
მა ლუ რი ეკო ნო მი კა ში გა დას ვლის გრძელ ვა დია ნი სტრატეგია. აღ ნიშ ნუ ლი 
თვალსაზრისით, მთავ რო ბამ უნ და შექ მნას სპე ცია ლუ რი კომისია, რო მელ შიც უნ
და შე დიო დეს და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა ორგანიზაციები, არა ფორ მა
ლუ რი სექ ტო რის დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა წარმომადგენლები, სხვა 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორგანიზაციები, შსო და გაე როს სხვა შე სა ბა მი სი 
ორგანოები, საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი ინსტიტუტები. აღ ნიშ ნულ მა კო მი სიამ უნ
და შეი მუ შაოს სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კის ფორ მა ლი ზე ბის გზამ კვლე ვი ყვე ლა ზე 
შე საძ ლო რე ლე ვან ტუ რი მე ქა ნიზ მე ბის გამოყენებით, მათ შო რის ისეთ სა კით ხებ
თან და კავ ში რე ბით რო გო რი ცაა სა გა და სა ხა დო სისტემა, მცი რე და სა შუა ლო სა
წარ მოე ბის მა რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარჩო, სო ცია ლუ რი უზრუნველყოფა, გა ნათ ლე ბა 
და პრო ფე სიუ ლი სწავლება, და შრო მი თი უფლებები.
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შრო მის ინსპექციამ, შსოს რე კო მენ და ცია სა (შსოს 198ე რეკომენდაცია) და 
საერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყრდნობით, შეი მუ შაოს შრო მი თი ურ თიერ
თო ბის და საქ მე ბის სხვა ფორ მე ბის გან გარ ჩე ვის პრინციპები, რო მელ თა გა
მო ყე ნე ბი თაც შეძლებს, დაად გი ნოს არასტანდარტულ/არაფორმალურ სა მუ
შაო ად გი ლებ ზე და საქ მე ბუ ლე ბის და საქ მე ბის სტა ტუ სი და მხა რე თა უფლება
მოვალეობები.

13

Sso-sZiriTadiinstrumentis
ratificireba

სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა

„ასოცირების შეთანხმების“ 229ე მუხ ლის 1ლი პუნ ქტის თანახმად,

„მხარეები აღია რე ბენ სრუ ლი და ნა ყო ფიე რი და საქ მე ბი სა და ღირ სეუ ლი 
შრო მის არ სე ბო ბას ყველასათვის, რო გორც გლო ბა ლი ზა ციის მარ თვის ძი რი
თად ელე მენ ტებს და ადას ტუ რე ბენ თა ვიანთ ვალდებულებას, ხე ლი შეუწ ყონ 
საერ თა შო რი სო ვაჭ რო ბის გან ვი თა რე ბას იმ ფორმით, რო მე ლიც უზ რუნ ველ
ყოფს სრუ ლი და ნა ყო ფიე რი და საქ მე ბი სა და ღირ სეუ ლი შრო მის არ სე ბო ბას 
ყველასათვის. ამ კონ ტექ სტში მხა რეე ბი ვალ დე ბუ ლე ბას იღებენ, კონ სულ
ტა ცია გაუ წიონ და ითა ნამ შრომ ლონ სათანადოდ, ორ მხრი ვი ინ ტე რე სე ბის 
მქო ნე ვაჭ რო ბას თან და კავ ში რე ბულ შრო მის საკითხებზე.“

 229ე მუხ ლის მე2 პუნ ქტში აღნიშნულია, რომ

„შრომის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (შსო) წევ რო ბის შედეგად, ასევე, 
შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (შსო) შრო მის ძი რი თა დი პრინ ცი
პე ბი სა და უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ დეკ ლა რა ციით აღე ბუ ლი ვალ დე ბუ ლე ბე ბის 
შე სა ბა მი სად და მის განსახორციელებლად, რო მე ლიც მი ღე ბულ იქ ნა 1998 
წლის შრო მის საერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ციის 86ე სესიაზე, მხა რეე ბი ვალ
დე ბუ ლე ბას იღებენ, პა ტი ვი სცენ, ხე ლი შეუწ ყონ და ასა ხონ სა კუ თარ კა
ნონ მდებ ლო ბა სა და პრაქ ტი კა ში და მთელ ტე რი ტო რია ზე საერ თა შო რი სოდ 
აღია რე ბუ ლი შრო მის ძი რი თა დი სტან დარ ტე ბი იმ ფორმით, რო გორც ეს 
მო ცე მუ ლია შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (შსო) კონ ვენ ციებ ში და 
განსაკუთრებით: (a) გაერ თია ნე ბის თა ვი სუფ ლე ბა და კო ლექ ტიუ რი მო ლა პა
რა კე ბე ბის უფ ლე ბის რეა ლუ რი აღიარება; (b) იძუ ლე ბი თი ან ძალ და ტა ნე ბი
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თი შრო მის ყო ველ გვა რი ფორ მის აღმოფხვრა; (c) ბავ შვთა შრო მის რეა ლუ რი 
გაუქმება; (d) ყო ველ გვა რი დის კრი მი ნა ციის აღ კვე თა და საქ მე ბა სა და შრო
მას თან მიმართებაში.“

იმა ვე მუხ ლის მე3 და მე4 პუნ ქტში და მა ტე ბით მითითებულია, რომ

„მხარეები ადას ტუ რე ბენ თა ვიანთ ვალდებულებას, რეა ლუ რად ასა ხონ მათ 
კა ნო ნებ ში და პრაქ ტი კა ში გა ნა ხორ ციე ლონ ფუნდამენტური, პრიო რი ტე ტუ
ლი და შრო მის საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციის (შსო) სხვა კონვენციები, რომ
ლე ბიც სა ქარ თვე ლო სა და ევ რო კავ ში რის წევ რი სა ხელ მწი ფოე ბის მიე რაა 
რატიფიცირებული. მხა რეე ბი ასე ვე მხედ ვე ლო ბა ში მიი ღე ბენ დარ ჩე ნი ლი 
პრიო რი ტე ტუ ლი და სხვა კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი კა ციის საკითხს, რომ ლე ბიც 
კლასიფიცირებულია, რო გორც უახ ლე სი კონ ვენ ციე ბი შრო მის საერ თა შო რი
სო ორ გა ნი ზა ციის (შსო) მიერ. მხა რეე ბი რე გუ ლა რუ ლად გაც ვლიან ინ ფორ
მა ციას ამ მხრივ არ სე ბუ ლი მდგო მა რეო ბი სა და გან ვი თა რე ბის შესახებ.“

შსოს ათი ფუნ და მენ ტუ რი კონ ვენ ციი დან სა ქარ თვე ლოს მიერ რა ტი ფი ცი რე ბუ
ლია რვა ფუნ და მენ ტუ რი კონვენცია. ამდენად, რა ტი ფი ცი რე ბას სა ჭი როებს დარ
ჩე ნი ლი შსოს ორი ფუნ და მენ ტუ რი კონვენცია: 1981 წლის კონ ვენ ცია პრო ფე სიუ
ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის შე სა ხებ (No. 155) და 2006 წლის კონ ვენ
ცია პრო ფე სიუ ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის ხელ შემ წყო ბი ჩარ ჩოს 
შე სა ხებ (No. 187). სა ქარ თვე ლოს ასე ვე რა ტი ფი ცი რე ბუ ლი აქვს ორი მმარ თვე ლო
ბი თი (პრიორიტეტული) კონვენცია: 1964 წლის და საქ მე ბის პო ლი ტი კის შე სა ხებ 
კონ ვენ ცია (No. 122) და შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გან ხორ ციე ლე ბის 
ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით სამ მხრი ვი კონ სულ ტა ციე ბის შე სა ხებ 1976 წლის კონ ვენ
ცია (No. 144). შესაბამისად, „ასოცირების ხელშეკრულებიდან“ გა მომ დი ნა რეობს 
ორი დარ ჩე ნი ლი პრიო რი ტე ტუ ლი კონ ვენ ციის რა ტი ფი ცი რე ბის სა კით ხი – 1947 
წლის კონ ვენ ცია შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No.81) და 1969 წლის კონ ვენ ცია 
(სოფლის მეურნეობაში) შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No. 129). იმა ვე მუხ ლით წა
მოჭ რი ლია სა ხელ მწი ფოს მიერ იმ სხვა კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი კა ციის საკითხი, 
რომ ლე ბიც შსოს მიერ კლასიფიცირებულია, რო გორც უახ ლე სი კონვენციები. 
ეროვ ნუ ლი კონ ტექ სტის გათვალისწინებით, ასე თად შეიძ ლე ბა მიიჩნეოდეს, მაგ. 
იძუ ლე ბი თი შრო მის შე სა ხებ 2014 წლის ოქმი; დე დო ბის დაც ვის შე სა ხებ (No.183) 
2000 წლის კონვენცია; შე ვიწ როე ბი სა და ძა ლა დო ბის შე სა ხებ (No. 190) 2019 წლის 
კონვენცია). ამასთან, სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის სფე რო ში არ სე ბუ ლი გა მოწ
ვე ვე ბი დან და სა ჭი როე ბე ბი დან გამომდინარე, სა გუ ლის ხმოა სო ცია ლუ რი უზ რუნ
ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) შე სა ხებ (No. 102) 1952 წლის კონვენცია. 
შესაბამისად, სა ქარ თვე ლოს ეროვ ნუ ლი კონ ტექ სტი სა და სო ცია ლუ რი პარ ტნიო
რე ბის მიერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრიო რი ტე ტე ბის გათვალისწინებით, ასევე, სა
ქარ თვე ლოს თვის მნიშ ვნე ლო ვან სფე როებ ში კარ გი სა მარ თლებ რი ვი გან ვი თა
რე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზნით, რე კო მენ დე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს მიერ შსოს 
შემ დე გი ინ სტრუ მენ ტე ბის რატიფიცირება:
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•	 იძუ ლე ბი თი შრო მის შე სა ხებ 2014 წლის ოქმი; 
•	 შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No.81) 1947 წლის კონ ვენ ცია და 1969 წლის კონ

ვენ ცია (სოფლის მეურნეობაში) შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No. 129); 
•	 სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) შე სა ხებ (No. 102) 

1952 წლის კონვენცია;
•	 1981 წლის კონ ვენ ცია პრო ფე სიუ ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის შე

სა ხებ (No. 155);
•	 დე დო ბის დაც ვის შე სა ხებ (No.183) 2000 წლის კონვენცია; 
•	 2006 წლის კონ ვენ ცია პრო ფე სიუ ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის 

ხელ შემ წყო ბი ჩარ ჩოს შე სა ხებ (No. 187);
•	 ოჯახ ში და საქ მე ბუ ლე ბის შე სა ხებ (No.189) 2011 წლის კონვენცია;
•	 შე ვიწ როე ბი სა და ძა ლა დო ბის შე სა ხებ (No. 190) 2019 წლის კონვენცია.

ლი ტე რა ტუ რის მი მო ხილ ვა

გაე როს ქალ თა ორ გა ნი ზა ციის მომ ზა დე ბუ ლი კვლე ვა ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს 
შსოს ორი კონ ვენ ციის რა ტი ფი კა ციის მნიშვნელობაზე: პირ ვე ლია დე დო ბის 
დაც ვის შე სა ხებ (No.183) 2000 წლის კონვენცია, ხო ლო მეო რე – ოჯახ ში და საქ მე ბუ
ლე ბის შე სა ხებ (No.189) 2011 წლის კონვენცია.285

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბი

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა ინ ტერ ვიუე ბის ფარ გლებ ში არ დას მუ ლა შსოს ინ სტრუ
მენ ტე ბის რა ტი ფი ცი რე ბის შე სა ხებ საკითხი.

დას კვნე ბი

შსოს კონ ვენ ციე ბის რა ტი ფი ცი რე ბა და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის შრო
მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შე სა ბა მი სო ბა ში მოყ ვა ნა წარ მოად გენს 
„ასოცირების შეთანხმებით“ გათ ვა ლის წი ნე ბულ საერ თა შო რი სო ვალდებულებას, 
იმავ დროუ ლად შეე სა ბა მე ბა არ სე ბულ მდგო მა რეო ბა სა და სა ზო გა დოე ბის საჭი
როებებს. რო გორც სა მარ თლებ რი ვი მი მო ხილ ვა ში აღინიშნა, სა ქარ თვე ლოს რა
ტი ფი ცი რე ბუ ლი აქვს შსოს რვა ფუნ და მენ ტუ რი კონ ვენ ცია და ორი მმარ თვე ლო
ბი თი კონვენცია. შესაბამისად, რა ტი ფი ცი რე ბას სა ჭი როებს დარ ჩე ნი ლი ორი ფუნ
და მენ ტუ რი და ორი მმარ თვე ლო ბი თი კონვენცია. ასევე, ჯერ კი დევ არ არის რა ტი
ფი ცი რე ბუ ლი შსოს უახ ლე სი კონვენციები.

285. პინიატი, ჭითანავა, ლობჯანიძე, წულუკიძე, 2021; ბაბიჩი, მჟავანაძე, კეშელავა, 2021.
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rekomendaciebi

სა ქარ თვე ლომ მოახ დი ნოს შსოს შემ დე გი ინ სტრუ მენ ტე ბის რატიფიცირება:

•	 იძუ ლე ბი თი შრო მის შე სა ხებ 2014 წლის ოქმი; 
•	 შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No.81) 1947 წლის კონვენცია; 
•	 1969 წლის კონ ვენ ცია (სოფლის მეურნეობაში) შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ 

(No. 129); 
•	 სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) შე სა ხებ (No. 102) 

1952 წლის კონვენცია;
•	 1981 წლის კონ ვენ ცია პრო ფე სიუ ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის შე

სა ხებ (No. 155);
•	 დე დო ბის დაც ვის შე სა ხებ (No.183) 2000 წლის კონვენცია;
•	 2006 წლის კონ ვენ ცია პრო ფე სიუ ლი უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის 

ხელ შემ წყო ბი ჩარ ჩოს შე სა ხებ (No. 187); 
•	 ოჯახ ში და საქ მე ბუ ლე ბის შე სა ხებ (No.189) 2011 წლის კონვენცია; 
•	 შე ვიწ როე ბი სა და ძა ლა დო ბის შე სა ხებ (No. 190) 2019 წლის კონვენცია.
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14

Semajamebelimimoxilva

კვლე ვის ფარ გლებ ში წარ მო ჩე ნი ლი პრობ ლე მა ტი კი სა და ძი რი თა დი მიგ ნე ბე ბის 
გათვალისწინებით, ქვე მოთ თავ მოყ რი ლი და შე ჯე რე ბუ ლია კვლე ვის რე კო მენ და
ციე ბი

1. გაერთიანების თავისუფლება და კოლექტიური მოლაპარაკება (გაფიცვის უფლება)

1. შრო მის კო დექ სი უნ და იძ ლეო დეს მხარ დამ ჭე რი (სოლიდარული) გა ფიც ვის 
ორ გა ნი ზე ბის შესაძლებლობას; 

2. შრო მის კო დექ სის 65ე მუხლს (გაფიცვა და ლოკაუტი), რო მე ლიც არე გუ ლი
რებს გა ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის პროცედურას, დაე მა ტოს შემ დე გი ში ნაარ სის 
მე9 პუნქტი: „გაფიცვის ორ გა ნი ზე ბის შე სა ხებ ზე მოთ მი თი თე ბუ ლი პუნ ქტე
ბით გან საზ ღვრუ ლი წი ნა პი რო ბე ბი არ ვრცელ დე ბა გა ფიც ვის მიმართ, რომ
ლის მი ზა ნია სხვა და საქ მე ბულ თა მიერ ორ გა ნი ზე ბუ ლი ძი რი თა დი გა ფიც ვის 
ან, ზოგადად, და საქ მე ბულ თა და და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბის წევ რთა ინ
ტე რეს ზე გავ ლე ნის მქო ნე ძი რი თად ეკო ნო მი კურ და სო ცია ლურ სა კით ხებ
თან და კავ ში რე ბით და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბის პო ზი ციე ბის მხარდაჭერა. 
აღ ნიშ ნუ ლი გა ფიც ვის შემთხვევაში, და საქ მე ბულ თა გაერ თია ნე ბამ 3 კა ლენ
და რუ ლი დღით ად რე დამ საქ მე ბელს და მი ნისტრს წე რი ლო ბით უნ და შეატ
ყო ბი ნოს გა ფიც ვის დრო, ად გი ლი და ხასიათი“;

3. სა სი ცოც ხლო სა მუ შაოე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი დან უნ და გა მოი რიც ხოს მუ ნი ცი პა
ლუ რი და სუფ თა ვე ბის სამსახურები; 

4. სა სა მარ თლოს მიერ უკა ნო ნოდ ცნო ბი ლი გა ფიც ვის ორ გა ნი ზა ტორს არ უნ
და ეკის რე ბო დეს სის ხლის სა მარ თლებ რი ვი პა სუ ხის მგებ ლო ბა მხო ლოდ გა
ფიც ვის ორ გა ნი ზე ბის გამო.

2. შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის აკ რძალ ვა

1. შრო მის ინ სპექ ციამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა დაუთ მოს ინ სპექ ტო რე
ბის მომზადებაგადამზადებას შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის სა კით ხებ თან 
დაკავშირებით, მათ შორის, პე რიო დუ ლად ად გი ლობ რივ და საერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე მრგვა ლი მაგიდების, სე მი ნა რე ბი სა და დის კუ სიე ბის გა მარ თვი სა და 
მათ ში ინ სპექ ტო რე ბის მო ნა წი ლეო ბის გზით; 

2. შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხურ მა და სა ხალ ხო დამ ცვე ლის ოფის მა აქ ტიუ
რად უნ და ითა ნამ შრომ ლონ ერ თმა ნეთ თან შრო მი თი დის კრი მი ნა ციის მო
ნი ტო რინ გის და/ან აღ სრუ ლე ბის პრო ცეს ში მა თი საერ თო ექსპერტიზის, გა
მოც დი ლე ბი სა და ფი ნან სუ რი და ადა მია ნუ რი რე სურ სე ბის ოპ ტი მა ლუ რი გა
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მო ყე ნე ბის უზრუნველსაყოფად. აღ ნიშ ნულ თან დაკავშირებით, გან საზ ღვრუ
ლი დროის წინ მომ ზა დე ბუ ლი ურ თიერ თთა ნამ შრომ ლო ბის მე მო რან დუ მის 
სწრა ფად ხელ მო წე რა იქ ნე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი სიმ ბო ლუ რი და პრაქ ტი კუ ლი 
წინ გა დად გმუ ლი ნა ბი ჯი ამ გვა რი თა ნამ შრომ ლო ბის უზრუნველსაყოფად.

3. ჩა მო ყა ლიბ დეს სა ხალ ხო დამ ცველ სა და ინ სპექ ციას შო რის დის კრი მი
ნა ციი სა და შე ვიწ როე ბის თე მებ ზე პე რიო დუ ლი შეხ ვედ რე ბი სა და თა ნამ
შრომ ლო ბის ფორ მა ტი რომ ლის ფარ გლებ შიც ინ სტი ტუ ტე ბი გაც ვლიან ინ
ფორ მა ცია სა და ცოდნას, იმ სჯე ლე ბენ სფე რო ში არ სე ბულ გა მოწ ვე ვებ სა და 
პრობლემებზე, და გეგ მა ვენ თა ვიან თი რე სურ სე ბის ადეკ ვა ტუ რად გა მო ყე ნე
ბის სტრატეგიას; 

4. დის კრი მი ნა ციი სა და შე ვიწ როე ბის სა კით ხებ თან და კავ ში რე ბით შრო მის 
ინ სპექ ციამ გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა გაა მახ ვი ლოს შე სა ბა მის არა
სამ თავ რო ბო ად გი ლობ რივ და საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ თან თა ნა
მშრომლობაზე;

5. შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს და გა მოს ცეს სა რე კო მენ და ციო ხა სია თის 
მითითებები/გაიდლაინები, გო ნივ რუ ლი მი სა და გე ბის პრინ ცი პე ბის ეფექ
ტია ნი აღ სრუ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზნით;

6. გან ხორ ციელ დეს ცვლი ლე ბე ბი შრო მის კო დექ სსა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ კა ნონ ში და შსოს No. 100 კონ ვენ ციის შესაბამისად, დად გინ დეს თა
ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მის თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღაუ რე ბის პრინციპი; 

7. დაინ ტე რე სე ბულ და კომ პე ტენ ტურ საერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ციებ სა და ექ
სპერ ტულ ჯგუ ფებ თან თანამშრომლობით, ასევე, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ
თან კონ სულ ტა ციე ბის გზით შე მუ შავ დეს და დამ ტკიც დეს თა ნა ბა რი ღი რე ბუ
ლე ბის შრო მის გა მოთ ვლის მეთოდოლოგია;

8. და ზუს ტდეს კა ნონ მდებ ლო ბა ში სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის ცნება, მათ 
შორის, quid pro quo პრინციპი. შე მო თა ვა ზე ბუ ლი პროექ ტის რედაქცია: 
„აკრძალულია და საქ მე ბუ ლის სექ სუა ლუ რი შევიწროება. სექ სუა ლურ შე ვიწ
როე ბად მიიჩ ნე ვა სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ნე ბის მიე რი ქცევა, მათ შო რის 
არა სა სურ ვე ლი სიტყვიერი, არა სიტ ყვიე რი ან ფი ზი კუ რი ქცევა, რო მე ლიც 
მიუღებელი, გაუ მარ თლე ბე ლი და შეუ რაც ხმყო ფე ლია ადრესატისათვის. სექ
სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბა გუ ლის ხმობს ორ ფორმას: ა) quid pro quo, შემთხვევა, 
რო ცა ნათ ლად თუ შე ნიღ ბუ ლად გა მო ხა ტუ ლი სექ სუა ლუ რი ხა სია თის ქცე ვა
ში ჩარ თუ ლო ბის შე სა ხებ მოთ ხოვ ნის სა პა სუ ხოდ მსხვერ პლის თან ხმო ბა ზეა 
და მო კი დე ბუ ლი ისე თი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მიღება, რო მელ საც გავ ლე ნა აქვს 
პი რის სა მუ შაო ზე მათ შორის, რო გო რი ცაა ანაზ ღაუ რე ბის ზრდა, და წი ნაუ რე
ბა ან შრო მი თი ურ თიერ თო ბის გაგრძელება; ან ბ) მტრუ ლი სა მუ შაო გარემო, 
რო დე საც ქცე ვა მსხვერ პლის თვის დამაშინებელ, მტრულ ან და მამ ცი რე ბელ 
გა რე მოს ქმნის“;

9. შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს და გა მოს ცეს სა რე კო მენ და ციო ხა სია თის 
მითითებები/გაიდლაინები, სა მუ შაო ად გილ ზე სექ სუა ლუ რი შე ვიწ როე ბის 
პრე ვენ ციის უზრუნველსაყოფად;
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10. შრო მის ინ სპექ ციამ პარ ტნიორ საერ თა შო რი სო ად გი ლობ რივ ორ გა ნი ზა
ციებ თან ერ თად აწარ მოოს საინ ფორ მა ციო კამპანია, სექ სუა ლუ რი შე ვიწ
როე ბის შე სა ხებ სა ზო გა დოებ რი ვი ცნო ბიე რე ბის გაზ რდის მიზნით.

3. შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა

1. კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს სა მუ შაო ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ
ლე ბის ყვე ლა შე საძ ლო რე ჟი მის სრულ ყო ფილ რეგულირებას, მათ შორის, 
სა ჯა რო სამსახურის, უმაღ ლე სი და პრო ფე სიუ ლი გა ნათ ლე ბი სა და და საქ
მე ბას თან და კავ ში რე ბულ შე სა ბა მის კა ნონ მდებ ლო ბა სა და პო ლი ტი კა ში 
ასახვა; 

2. კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს აუ ნაზ ღაუ რე ბე ლი სტა ჟი რე
ბის ეტა პობ რივ შეზ ღუდ ვას და სტა ჟი რე ბის ანაზ ღაუ რე ბის სტან დარ ტე ბის 
დადგენას;

3. და რე გუ ლირ დეს გან საზ ღვრუ ლი ვა დის შრო მი თი ხელშეკრულებები, რა თა 
უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს მა თი და დე ბა მხო ლოდ კონკრეტული, ნათ ლად 
გან საზ ღვრუ ლი მიზ ნის შემთხვევაში;

4. გაუქ მდეს დამ წყე ბი სა წარ მოე ბი სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი გა მო ნაკ ლი სე ბი ვა დია
ნი ხელ შეკ რუ ლე ბის გა ფორ მე ბი სას და და წე სე ბუ ლი შეზ ღუდ ვე ბი თა ნაბ რად 
გავ რცელ დეს ნე ბის მიერ დამსაქმებელზე.

5. საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შესაბამისად, შრო მით კა ნონ მდებ ლო ბა
ში გან ხორ ციელ დეს ცვლილებები, რომ ლის მიხედვითაც, არას რულ სა
მუ შაო გა ნაკ ვეთ ზე და საქ მე ბუ ლი პი რის შრო მის პი რო ბებ სა და ბე ნე ფი
ტებ ზე უნ და გავ რცელ დეს პრო პორ ციუ ლო ბის (prorata temporis) პრინციპი, 
თუმ ცა იმავ დროუ ლად მთავ რო ბამ და სო ცია ლურ მა პარტნიორებმა, უნ და 
უზრუნველყონ, რომ პირები, რომ ლე ბიც მუ შაო ბენ რამ დე ნი მე არას რუ ლი გა
ნაკ ვე თის რეჟიმში, ფაქტობრივად, უნ და სარ გებ ლობ დნენ პრაქ ტი კა ში ყვე
ლა იმ ბე ნე ფი ტით (მათ შორის, შვებულებით), რი სი უფ ლე ბაც აქვთ მათ მიერ 
და კა ვე ბუ ლი ყვე ლა არას რუ ლი გა ნაკ ვე თის ერთობლიობაში.

4. სა მუ შაო დრო

1. 48საათიანი მაქ სი მა ლუ რი სა მუ შაო დროის ლი მი ტი უნ და გა ნი საზ ღვროს 
2003/88/EC დი რექ ტი ვას თან შესაბამისობით. კონკრეტულად, სპე ცი ფი
კუ რი სა მუ შაო რე ჟი მის მქო ნე დარ გე ბის შეზ ღუ დუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი უნ
და დაწესდეს, რომ გა მოი რიც ხოს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის გა ხან
გრძლი ვე ბა იმ სექტორებში, სა დაც აღ ნიშ ნუ ლი არ მოითხოვება, სა მუ შაოს 
ჭეშ მა რი ტი ბუ ნე ბი დან გამომდინარე;

2. კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დროის 
დღის მაქ სი მა ლურ ლიმიტს; ნორ მი რე ბუ ლი სა მუ შაო დრო დღის გან მავ ლო
ბა ში არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 8 საათს;

3. სა შუა ლო ნორ მი რე ბუ ლი დღის ან კვი რის სა მუ შაო დროის გა მოთ ვლის მიზ
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ნე ბი სათ ვის შრო მის კო დექ სი უნ და გან საზ ღვრავ დეს სააღ რიც ხვო პერიოდს. 
აღ ნიშ ნუ ლი სრუ ლად უნ და გა ნი საზ ღვროს სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან 
კონსულტაციით, არ სე ბუ ლი ობიექ ტუ რი სა ჭი როე ბე ბის შეს წავ ლის შედეგად;

4. შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის შესაბამისად, დად გინ დეს სა მუ შაო 
დროის ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის მაქ სი მა ლუ რი დღიუ რი ლიმიტი, 2 საა თის 
ოდენობით;

5. შრო მის კო დექ სი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს ზე გა ნაკ ვე თუ რი სა მუ შაოს ანაზ
ღაუ რე ბას შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის საა თობ რი ვი გა ნაკ ვე თის მი ნი მა ლუ რი 
125პროცენტიანი გაზ რდი ლი ოდენობით. შე სა ბა მის სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი
ლე ბე ბამ დე სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა სა და საერ თა შო რი სო კონ ვენ ციე ბის 
მოთ ხოვ ნებ ზე დაყრდნობით, შრო მის ინ სპექ ციამ გა მოს ცეს რე კო მენ და ცია 
ზე გა ნაკ ვე თუ რი შრო მის ანაზ ღაუ რე ბის 125%იანი გა ნაკ ვე თის თაობაზე;

6. შრო მის კო დექ სი უნ და ით ვა ლის წი ნებ დეს დღის გან მავ ლო ბა ში ერ თი ცვლის 
ხან გრძლი ვო ბის ლი მიტს და უნ და გა ნი საზ ღვროს მაქ სი მუმ 12საათიან 
ცვლა ში მუ შაო ბის რეჟიმი. გაუქ მდეს სპე ცია ლუ რი სა მუ შაო დროის რე ჟი მი 
სამ თო მომ პო ვე ბე ლი მრეწ ვე ლო ბი სათ ვის და მათ ზეც გავ რცელ დეს ცვლა ში 
მუ შაო ბის საერ თო სტანდარტი;

7. შრო მის კო დექ სში უნ და შე ვი დეს ცვლილება, რომ ღა მის სა მუ შაო დროის 
8საათიანი ლი მი ტი და წეს დეს ყვე ლა დასაქმებულისათვის;

8. ღა მის სა მუ შაო ზე და საქ მე ბულ პირ თათ ვის კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და ით ვა
ლის წი ნებ დეს გა რან ტიებს და დაც ვის მე ქა ნიზ მებს (მაგ. ფი ნან სურ კომ პენ
სა ციას ღა მის სა მუ შაოს თვის ან გაზ რდილ ტა რიფს ღა მით მუშაობისთვის, 
ტრან სპორ ტით ან სხვა ტი პის ლო გის ტი კურ მხარდაჭერას, გან სხვა ვე ბუ ლი 
სა მუ შაო გრა ფი კით უზრუნველყოფას).

9. სო ცია ლუ რი პარტნიორებთან, ყვე ლა დაინ ტე რე სე ბუ ლი პირ სა და ექ სპერ
ტებ თან კონ სულ ტა ციის შე დე გად მომ ზად დეს სა მუ შაო დროის აღ რიც ხვის 
გა ნახ ლე ბუ ლი ფორმა. მა ნამ დე კი ბო ლო პე რიოდ ში გახ ში რე ბუ ლი დის ტან
ციუ რი მუ შაო ბის პრაქ ტი კი დან გამომდინარე, შრო მის ინ სპექ ციამ შეი მუ შაოს 
და მა ტე ბი თი რე კო მენ და ციე ბი დის ტან ციუ რი მუ შაო ბის სა მუ შაო დროის აღ
რიც ხვას თან დაკავშირებით.

5. ორ სუ ლო ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვებულება, ბავ შვის მოვ ლის გა მო შვებულება, 
მა მო ბის შვე ბუ ლე ბა

1. გა დაი ხე დოს დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სისტემა, რომ ლის ფარ გლებ შიც მკა
ფიოდ განისაზღვრება, დედობის, მა მო ბი სა და მშობ ლის შვებულებები, მა თი 
ვა დე ბი და და ფი ნან სე ბის წესი;

2. კა ნონ მდებ ლო ბა უნ და უზ რუნ ველ ყოფ დეს ბავ შვის და ბა დე ბამ დე და საქ მე
ბუ ლი დედის, მინიმუმ, 14 კა ლენ და რუ ლი დღის ხან გრძლი ვო ბით ორ სუ ლო
ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის უფლებას;
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3. და საქ მე ბუ ლი დე და უნ და სარ გებ ლობ დეს ბავ შვის და ბა დე ბი დან ორ სუ ლო
ბი სა და მშო ბია რო ბის გა მო შვე ბუ ლე ბის მი ნი მუმ 26კვირიანი პე რიო დით 
(26 კვი რის ვა და წარ მოად გენს WHOსა და UNICEFის მიერ რე კო მენ დე ბუ ლი 
ძუ ძუ თი კვე ბის ექ სკლუ ზიურ პერიოდს); 

4. მა მო ბის შვე ბუ ლე ბად გა ნი საზ ღვროს 14დღიანი პერიოდი, რო მე ლიც მიე ცე
მა ბავ შვის მა მას ბავ შვის და ბა დე ბის (ან შვი ლად აყვანის) პირ ვე ლი ვე დღი
დან და რო მე ლიც შე საძ ლოა გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას დე დო ბის შვე ბუ ლე ბის 
პარალელურად; 

5. 26კვირიანი შვე ბუ ლე ბის შემ დგო მი პე რიო დი განისაზღვროს, რო გორც მშობ
ლო ბის შვებულება, რომ ლის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა ექ ნე ბა ორი ვე მშობელს, 
ოღონდ, არა ერთდროულად;

6.  მა მე ბის მიერ „დეკრეტული“ შვე ბუ ლე ბით სარ გებ ლო ბის წა ხა ლი სე ბის 
მიზნით, მშობ ლო ბის შვე ბუ ლე ბის ფარგლებში, და მა ტე ბით გა ნი საზ ღვროს 
ანაზ ღაუ რე ბა დი პე რიო დი (26 კვი რის შემდგომ), რომ ლით სარ გებ ლო ბა საც 
მშობ ლე ბი შეძ ლე ბენ მხო ლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამ შვე ბუ ლე ბით ისარ
გებ ლებს ბავ შვის მამა; 

7. დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის სის ტე მა რო გორც ანაზღაურების, ისე შვე ბუ ლე ბის 
დღეე ბის საკითხში, უნ და გან ხორ ციელ დეს თა ნაბ რად რო გორც საჯარო, 
ისე კერ ძო სექ ტორ ში დასაქმებულებისათვის;

8. მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბის 
შემთხვევაში, რომ ლე ბის თვი საც ფეხ მძი მო ბის შემ თხვე ვა ში შეუძ ლე ბე ლია 
სხვა სპე ცი ფი კის სა მუ შაოს შეთავაზება, გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნეს სპე ცია
ლუ რი დახ მა რე ბის პა კე ტი სო ცია ლუ რი სის ტე მის ფარგლებში;

9. დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბის სა კით ხი უნ და გა დაწ ყდეს ერ თია ნი 
სო ცია ლუ რი სის ტე მის რე ფორ მის ფარგლებში, რომ ლის შე დე გა დაც დეკ რე
ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღაუ რე ბა და სხვა მა ტე რია ლუ რი ბე ნე ფი ტე ბი დაი
ფა რე ბა სა ხელ მწი ფოს მხრი დან ერ თია ნი სო ცია ლუ რი პროგ რა მე ბის ან/და 
ფონ დე ბის მეშვეობით;

10. დეკ რე ტუ ლი ანაზ ღაუ რე ბა უნ და უზრუნველყოფდეს, რომ ქალ მა თავ საც და 
შვილ საც შეუ ნარ ჩუ ნოს ჯან მრთე ლო ბის სა თა ნა დო პი რო ბე ბი და შეუქ მნას 
ცხოვ რე ბის შე სა ფე რი სი დონე; 

11. შსოს 1952 წლის სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) 
შე სა ხებ No. 102ე კონ ვენ ცია უნ და გამოიყენებოდეს, რო გორც გზამ კვლე
ვი სო ცია ლუ რი სის ტე მის რეფორმირებისას, რომ ლის ფარ გლებ ში ოჯა ხის 
კე თილ დღეო ბის ხელ შეწ ყო ბის მიზ ნით გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია შემ დე გი 
პრიო რი ტე ტუ ლი მიმართულებები:

•	 ბავ შვსა და ოჯახ თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი;
•	 ორ სუ ლო ბის ბენეფიტი;
•	 ავად მყო ფო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტები;
•	 მოკ ლე და გრძელ ვა დია ნი უმუ შევ რო ბის ბენეფიტი;
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•	 პრო ფე სიულ და სა ხიჩ რე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი;
•	 შრო მი სუუ ნა რო ბის ბენეფიტი;
•	 მარ ჩენ ლის გარ დაც ვა ლე ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი ბენეფიტი.

6. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სი

1. უნ და შე მუ შავ დეს შრო მის საერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სი მი
ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის გან საზ ღვრის სა კა ნონ მდებ ლო მექანიზმი;

2. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა უნ და გა ნი საზ ღვროს სო ცია ლუ რი პარ
ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის მაქ სი მა ლუ რი ჩართულობით;

3. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის დაან გა რი შე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რო გორც 
სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბი და საარ სე ბო მინიმუმი, ისე სა შუა ლო თვიუ რი ხელ
ფა სის ყო ველ წლიუ რი მოცულობა. ამ ცვლა დე ბის ცვლი ლე ბის შემ თხვე ვა ში 
აუცილებელია, არ სე ბობ დეს მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბის ცვლი ლე ბის 
ეფექ ტია ნი ინსტრუმენტი; 

4. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა პე რიო დუ ლად უნ და გა დაან გა რიშ დეს 
ეკო ნო მი კუ რი ვი თა რე ბი სა და სა მომ ხმა რებ ლო ფა სე ბის ზრდის გათ ვა ლის
წი ნე ბით და ის ეტა პობ რი ვად უნ და გაი ზარ დოს სა შუა ლო თვიუ რი ხელ ფა სის 
30%დან 60 %მდე; 

5. მი ნი მა ლუ რი ანაზ ღაუ რე ბის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტიან აღ სრუ ლე ბა ზე ზე დამ ხედ
ვე ლო ბა უნ და დაე კის როს შრო მის ინსპექციას; 

6. ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი 
კო მი სიის სექ ტო რუ ლი მი მარ თუ ლე ბით მუშაობაზე, რომ ლის ფარ გლებ შიც 
დად გინ დე ბა სექ ტო რუ ლი ანაზ ღაუ რე ბის მი ნი მა ლუ რი ზღვარი;

7. მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სა კა ნონ მდებ ლო რე გუ ლი რე ბამ დე სა ხელ მწი ფომ 
უნ და დაად გი ნოს სა ვალ დე ბუ ლო მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის ოდე ნო ბა მათთვის, 
ვინც და საქ მე ბუ ლია სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის ფარ გლებ ში გან ხორ ციე ლე
ბულ პროექტებში;

8. რადგანაც, დამ საქ მე ბელ თა შეფასებით, მი ნი მა ლუ რი ხელ ფა სის სა კა ნონ
მდებ ლო რე გუ ლი რე ბა შეი ცავს ისეთ რისკს, რო გო რი ცაა სა მუ შაო ად გი ლე ბის 
შემ ცი რე ბა და არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის ზრდა, აუ ცი ლე ბე ლია რე გუ ლი რე
ბის გავ ლე ნის შე ფა სე ბის (RIAს) კვლევა, რომ ლის ფარ გლებ შიც მოხ დე ბა რო
გორც სოციალურეკონომიკური სარგებლის, ისე რის კის იდენტიფიცირება.

7. შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტა

გაუქ მდეს შრო მის კო დექ სის 47ე მუხლის, პირ ვე ლი ნა წი ლის „ო“ პუნქტი, რო
მე ლიც გუ ლის ხმობს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტას „სხვა ობიექ ტუ რი 
გარემოებების“ საფუძველზე.



168

8. შრო მის უსაფ რთხოე ბი სა და ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა

1. შე მუ შავ დეს და გა მოი ცეს ყვე ლა ის ტექ ნი კუ რი რეგულაცია, რო მე ლიც გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლია „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ ორ გა ნუ ლი კანონით; 

2. აუ ცი ლე ბე ლია შრო მის უსაფ რთხოე ბის რე გუ ლა ციე ბის გა წე რა ყვე ლა ტი პის 
საქმიანობაზე. რო გორც მძი მე მავ ნე და საშიშპირობებიანი, ისე ნაკ ლე ბად 
სა რის კო საქმიანობისათვის, ყუ რად ღე ბა უნ და გა მახ ვილ დეს ნაკ ლე ბად ხი
ლულ რისკზე, რო გო რი ცაა ფსი ქო სო ცია ლუ რი ასპექტები; 

3. სო ცია ლუ რი სის ტე მის რაი მე რე ფორ მის დაწ ყე ბამ დე აუცილებელია, შე მუ
შავ დეს მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაოებ ზე უბე დუ რი შემ თხვე
ვი სა გან დაზ ღვე ვის პა კე ტის სტანდარტები, რო გორც ეს გათ ვა ლის წი ნე ბუ
ლია „შრომის უსაფ რთხოე ბის შესახებ“ სა ქარ თვე ლოს ორ გა ნუ ლი კანონით, 
იმისათვის, რომ აღ მოიფ ხვრას არ სე ბუ ლი მავ ნე პრაქტიკა; 

4. რო გორც ახა ლი ტექ ნი კუ რი რეგლამენტები, ისე არ სე ბუ ლი ნორ მე ბი გა ნახ
ლდეს დარ გის სპე ცია ლის ტე ბის მონაწილეობით, რა თა ეს ნორ მე ბი დაი ნერ
გოს უფ რო ეფექ ტია ნად და ადაპ ტი რე ბუ ლი იყოს რეა ლურ გარემოსთან;

5. შრო მის ინ სპექ ციის სამ სა ხუ რის მხრი დან სის ტე მა ტუ რად და პროაქ ტიუ ლად 
გან ხორ ციელ დეს დამ საქ მებ ლე ბის ინფორმირება, რო გორც მოქ მე დი რე გუ
ლა ციე ბის მოთხოვნების, ისე ახა ლი რე გუ ლა ციე ბი სა და ნორ მე ბის მი ღე ბის 
თაობაზე, რის თვი საც შესაძლებელია, გა მო ყე ნე ბულ იქ ნას შე მო სავ ლე ბის 
სამ სა ხუ რის rs.ge პლატფორმა; 

6. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვის ფარ გლებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რად ღე ბა დაეთ
მოს შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის დაც ვას ტენ დერ ში მო ნა წი ლე კომ პა
ნიე ბის მიერ რო გორც სა ტენ დე რო პრო ცე დუ რე ბის პროცესში, ისე ტენ დერ ში 
გა მარ ჯვე ბუ ლი კომ პა ნიის მიერ შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბი სა და შრო
მის უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე მკაც რი კონ ტრო ლის გზით; 

7. შეიქ მნას კომ პა ნიე ბის რეესტრი, სა დაც მოხ დე ბა კომ პა ნიე ბის კა ტე გო რი ზა
ცია მათ მიერ შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის ნორ მე ბის 
დაც ვის ან/და დარ ღვე ვე ბის მიხედვით. სა ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბი სას უპი
რა ტე სო ბა მიე ნი ჭოს პო ზი ტიუ რი რეი ტინ გის მქო ნე კომ პა ნიებს (აისახოს სა
ხელ მწი ფო შეს ყიდ ვე ბის წესებში); 

8. უმაღ ლეს და პრო ფე სიულ სას წავ ლებ ლებ ში ყვე ლა იმ მიმართულებაზე, რო
მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბია ნი სა მუ შაოე ბის 
შემ ცველ პროფესიებთან, მომ ზად დეს სპე ცია ლუ რი კურ სი და სას წავ ლო 
პროგ რა მებ სა და კუ რი კუ ლუ მებ ში სა ვალ დე ბუ ლო საგ ნად დაემატოს;

9. „შრომის სამინისტრომ“ გა ნათ ლე ბის სა მი ნის ტრო სა და სხვა შე სა ბა მის უწ
ყე ბებ თან ერთად, საერ თა შო რი სო პარ ტნიო რებ თან თანამშრომლობით, 
შეი მუ შაოს მძიმე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბიან სა მუ შაო ზე ყვე ლა და საქ მე ბუ
ლის შრო მის უსაფ რთხოე ბის სა კით ხებ ში ეტა პობ რი ვი მომზადების, გა დამ
ზა დე ბი სა და სერ ტი ფი ცი რე ბის სა შუა ლო და გრძელ ვა დია ნი სტრატეგია.
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9. ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბა და კონ სულ ტა ცია სა მუ შაო ადგილზე, შრო მი თი დავა,  
მე დია ცია

1. „შრომის სამინისტრომ“, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან თანამშრომლობით, 
გა ნა ხორ ციე ლოს მე დია ციის სამ სა ხუ რის ად მი ნის ტრა ციუ ლი რე ფორ მი რე
ბა და უზ რუნ ველ ყოს აუ ცი ლე ბე ლი ადა მია ნუ რი და მატერიალურტექნიკური 
რესურსებით;

2. მე დია ტო რე ბის შე მად გენ ლო ბა უნ და გაი ზარ დოს და იმავ დროუ ლად შეიქ
მნას სრულ და ნა ხე ვარ გა ნაკ ვეთ ზე მო მუ შა ვე მე დია ტორ თა საშ ტა ტო ერ
თეუ ლე ბი იმ მოცულობით, რომ უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნას მე დია ციის სამ სა
ხუ რის შეუ ფერ ხე ბე ლი საქმიანობა, ხო ლო თა ვად მე დია ტო რე ბი უზ რუნ ველ
ყონ გან გრძო ბა დი პრო ფე სიუ ლი სწავ ლის შესაძლებლობით;

3. „შრომის სამინისტრომ“ უნ და უზრუნველყოს, რომ თი თოეულ საქ მე ზე დაი
ნიშ ნოს შე სა ბა მი სი გა მოც დი ლე ბი სა და კვა ლი ფი კა ციის მედიატორი; მე
დია ტო რის შერ ჩე ვი სას სა მი ნის ტრომ უნ და მოის მი ნოს მე დია ციის მხა რეე
ბის მო საზ რე ბე ბი მე დია ტორ თა კან დი და ტუ რე ბის შესახებ; 

4. „შრომის სამინისტრომ“ სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრივ კო მი სიას
თან კონ სულ ტა ციის გზით შეი მუ შაონ მე დია ციის ეთი კის კოდექსი;

5. სა კა ნონ მდებ ლო ორ გა ნომ სა სა მარ თლო რე ფორ მის ფარ გლებ ში უზ რუნ ველ
ყოს შე სა ბა მი სი ზო მე ბის გატარება, სა სა მარ თლო შრო მი თი და ვე ბის მოკ ლე 
ვა დებ ში გან ხილ ვის უზრუნველსაყოფად; 

6. სახელმწიფომ, სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ თან თა ნამ შრომ ლო ბით გა ნა ხორ
ციე ლოს და საქ მე ბუ ლე ბი სა და დამ საქ მებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბა სა მუ შაო ად
გი ლებ ზე ინ ფორ მა ციის მი წო დე ბი სა და კონ სულ ტა ციე ბის გამართვის, მე
დია ციის მე ქა ნიზ მის შე სა ხებ ახა ლი რე გუ ლა ციე ბის არ სი სა და მნიშ ვნე ლო
ბის თაობაზე; 

7. სა მუ შაო ად გი ლებ ზე ინ ფორ მა ციის გაცვლის, კონ სულ ტა ციის მე ქა ნიზ მის 
შემ დგო მი დახ ვე წი სა და ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან დაახ ლოე ბის მიზნით, 
გან ხორ ციელ დეს კა ნონ მდებ ლო ბის შემ დგო მი დახ ვე წა და ასე ვე არ სე ბუ ლი 
ნორ მე ბის ეტა პობ რი ვი დაახ ლოე ბა ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „სამუშაო საბჭოების“ 
მოდელთან.

10. სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია

1. შრო მის კო დექ სმა უნ და გაით ვა ლის წი ნოს სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის 
სამ მხრივ კო მი სია ში დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა ორ გა ნი ზა ციე
ბის „ყველაზე წარმომადგენლობითობის“ შე სა ხებ პრინციპი, რო გორც რაო
დენობრივი, ასე ვე სექ ტო რუ ლი და ტე რი ტო რიუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
თვალსაზრისით. 

2. შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სა და შრო მი თი უსაფ რთხოე ბის სფე როს კომ პლექ სუ
რო ბი დან გამომდინარე, ასევე, ამ სფე რო ში არ სე ბულ სა კით ხთა დარ გობ
რი ვი და რე გიო ნუ ლი სპე ცი ფი კის გათვალისწინებით, უნ და შეიქ მნას სო ცია
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ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სიის რე გიო ნუ ლი და დარგობრივი/
სექტორული ფორმატები/სამუშაო ჯგუფები, რო მელ თა დღის წეს რი გი უფ რო 
ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა ამა თუ იმ რე გიო ნი სა და სექ ტო რი სათ ვის და მა ხა
სია თე ბელ პრობლემებზე, მათ შორის: სექ ტო რის ფარ გლებ ში კო ლექ ტიუ რი 
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის დადებაზე; სექ ტო რუ ლი მი ნი მა ლუ რი ხელ
ფა სის განსაზღვრაზე; დარ გობ რი ვი რე გუ ლა ციე ბი სა და ტექ ნი კუ რი რეგ ლა
მენ ტე ბის შე მუ შა ვე ბა სა და სხვა. აღ ნიშ ნულ თან დაკავშირებით, აუ ცი ლე
ბე ლია თა ნამ შრომ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა შე სა ბა მის ტე რი ტო რიულ სამ
მხრივ კო მი სიებ თან (სადაც ასე თი არსებობს), რო გო რი ცაა აჭა რის ავ ტო
ნო მიუ რი რეს პუბ ლი კის სო ცია ლუ რი პარ ტნიო რო ბის სამ მხრი ვი კო მი სია ან 
კომისიებთან, რომ ლე ბიც შეიძ ლე ბა ჩა მო ყა ლიბ დეს სხვა რეგიონში. 

11. აღ სრუ ლე ბა

1. სტრა ტე გიუ ლი შე სა ბა მი სო ბის პრინ ცი პის ეფექ ტია ნად გან ხორ ციე ლე ბის 
მიზ ნით შრო მის ინ სპექ ციამ სო ცია ლურ პარ ტნიო რებ სა და სხვა დაინ ტე რე
სე ბულ მხა რეებ თან თა ნამ შრომ ლო ბის გზით:

•	 შეი მუ შაოს ინ სპექ ციის გან ვი თა რე ბის გრძელ ვა დია ნი სტრა ტე გია და 
სა მოქ მე დო გეგმა, რო მე ლიც დაე ფუძ ნე ბა ად გი ლობ რივ სა ჭი როე ბებ სა 
და გა მოც დი ლე ბას და ასე ვე საუ კე თე სო საერ თა შო რი სო პრაქტიკას; 

•	 შეი მუ შაოს ინ სპექ ციის სტრა ტე გიუ ლი კო მუ ნი კა ციე ბის გრძელ ვა დია ნი 
გეგმა, შრო მის უფ ლე ბე ბი სა და შრო მის უსაფ რთხოე ბის შე სა ხებ სა ზო
გა დოე ბის ეფექ ტია ნი და ინ ტენ სიუ რი ინ ფორ მი რე ბის მიზნით;

•	 აწარ მოოს საინ ფორ მა ციო კამ პა ნია შრო მის უფლებების, შრო მის უსაფ
რთხოე ბის ნორმების, ახა ლი რეგ ლა მენ ტე ბი სა და სხვა ნორ მა ტიუ ლი 
აქ ტე ბის შე სა ხებ დამ საქ მებ ლე ბი სა და და საქ მე ბუ ლე ბის ინ ფორ მი რე
ბის მიზნით;

•	 გა მოი ყე ნოს rs.ge პლატ ფორ მა და და ნერ გოს ინ ფორ მა ციის სა ვალ დე
ბუ ლო გაც ნო ბის სისტემა, დამ საქ მებ ლე ბის ოპე რა ტიუ ლი და სის ტე მა
ტუ რი ინ ფორ მი რე ბის მიზნით;

•	 უზ რუნ ველ ყოს საინფორმაციოსაკონსულტაციო საქ მია ნო ბი სათ ვის 
შე სა ბა მი სი სტრუქ ტუ რუ ლი ერ თეუ ლის შექმნა. შე კით ხვე ბი სა და მო
მარ თვე ბის ანა ლი ზის სა ფუძ ველ ზე შე მუ შავ დეს რე კო მენ და ციე ბი და 
გაიდ ლაი ნე ბი დამ საქ მებ ლე ბი სა და დასაქმებულებისათვის. 

2. მიზანშეწონილია, რომ შე სა ბა მი სი სა ხელ მწი ფო სტრუქ ტუ რე ბის პარა ლე
ლურად, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ ლებ მა აწარ მოონ შრო მის 
ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის მო ნი ტო რინ გი და ანა ლი ზის საფუძველზე, შეი
მუ შაონ რეკომენდაციები, ინ სპექ ციის საქ მია ნო ბის შემ დგო მი დახ ვე წის 
მიზნით.
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12. შრო მი თი ურ თიერ თო ბე ბი არა ფორ მა ლურ ეკო ნო მი კა ში

1. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ შეი მუ შაოს არა ფორ მა ლუ რი ეკო ნო მი კი დან ფორ
მა ლურ ეკო ნო მი კა ში გა დას ვლის გრძელ ვა დია ნი სტრატეგია. აღ ნიშ ნუ ლი 
თვალსაზრისით, მთავ რო ბამ უნ და შექ მნას სპე ცია ლუ რი კომისია, რო მელ
შიც უნ და შე დიო დეს და საქ მე ბულ თა და დამ საქ მე ბელ თა ორგანიზაციები, 
არა ფორ მა ლუ რი სექ ტო რის დამ საქ მე ბელ თა და და საქ მე ბულ თა წარმო
მად გენლები, სხვა სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დოებ რი ვი ორგანიზაციები, შსო 
და გაე როს სხვა შე სა ბა მი სი ორ გა ნოე ბი და საერ თა შო რი სო ფი ნან სუ რი 
ინსტიტუტები. აღ ნიშ ნულ მა კო მი სიამ უნ და შეი მუ შაოს სა ქარ თვე ლოს ეკო
ნო მი კის ფორ მა ლი ზე ბის გზამ კვლე ვი ყვე ლა ზე შე საძ ლო რე ლე ვან ტუ რი მე
ქა ნიზ მე ბის გამოყენებით, მათ შო რის ისეთ სა კით ხებ თან დაკავშირებით, 
რო გო რი ცაა სა გა და სა ხა დო სისტემა, მცი რე და სა შუა ლო სა წარ მოე ბის მა
რე გუ ლი რე ბე ლი ჩარჩო, სო ცია ლუ რი უზრუნველყოფა, გა ნათ ლე ბა და პრო
ფე სიუ ლი სწავლება, შრო მი თი უფლებები. 

2. შრო მის ინსპექციამ, შსოს რე კო მენ და ცია სა (შსოს 198ე რეკომენდაცია) და 
საერ თა შო რი სო გა მოც დი ლე ბა ზე დაყრდნობით, შეი მუ შაოს შრო მი თი ურ
თიერ თო ბის და საქ მე ბის სხვა ფორ მე ბის გან გარ ჩე ვის პრინციპები, რო მელ
თა გა მო ყე ნე ბი თაც შეძლებს, დაად გი ნოს არასტანდარტულ/არაფორმალურ 
სა მუ შაო ად გი ლებ ზე და საქ მე ბუ ლე ბის და საქ მე ბის სტა ტუ სი და მხა რე თა 
უფლებამოვალეობები.

13. შსო-ს ძი რი თა დი ინ სტრუ მენ ტის რა ტი ფი ცი რე ბა

სა ქარ თვე ლომ მოახ დი ნოს შსოს შემ დე გი ინ სტრუ მენ ტე ბის რატიფიცირება:

•	 იძუ ლე ბი თი შრო მის შე სა ხებ 2014 წლის ოქმი; 
•	 შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ (No.81) 1947 წლის კონვენცია; 
•	 1969 წლის კონ ვენ ცია (სოფლის მეურნეობაში) შრო მის ინ სპექ ციის შე სა ხებ 

(No. 129); 
•	 სო ცია ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის (მინიმალური სტანდარტები) შე სა ხებ (No. 102) 
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danarTi

დაინ ტე რე სე ბულ პირ თა შე ხე დუ ლე ბე ბის კვლე ვის ფარ გლებ ში გა მო კით ხულ  
ორ გა ნი ზა ცია თა ჩა მო ნათ ვა ლი

1. სა  ქარ  თვე  ლოს  ა ხალ  გაზ  რდა  იუ  რის  ტთა  ა სო  ცია  ცია

2. სო  ცია  ლუ  რი  სა  მარ  თლია  ნო  ბის  ცენ  ტრი

3. Human Rights Watch

4. UN Women

5. სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დოებ რივ საქ მე თა ინ სტი ტუ ტი (GIPA)

6. სა  ქარ  თვე  ლოს  ბიზ  ნე  სა  სო  ცია  ცია

7. სა  ქარ  თვე  ლოს  დამ  საქ  მე  ბელ  თა  ა სო  ცია  ცია

8. AMCHAM – American Chamber of Commerce 

9. ინ  ფრას  ტრუქ  ტუ  რის  მშე  ნე  ბელ  თა  ა სო  ცია  ცია

10. ეი  ჩარ  პრო  ფე  სიო  ნალ  თა  ა სო  ცია  ცია

11. სა  ქარ  თვე  ლოს  ფერ  მერ  თა  ა სო  ცია  ცია 

12. სა  ქარ  თვე  ლოს  პარ  ლა  მენ  ტი

13. გაე როს გან ვი თა რე ბის პროგრამა, ადა მია ნის უფლებები, გენ დე რუ ლი  
თა ნას წო რო ბი სა და სო ცია ლუ რი ინ კლუ ზიის მი მარ თუ ლე ბა

14. სა  ხალ  ხო  დამ  ცვე  ლის  ო ფი  სი

15. საერ  თა  შო  რი  სო  სო  ლი  და  რო  ბის  ცენ  ტრი

16. სა ქარ თვე ლოს ოკუ პი რე ბუ ლი ტე რი ტო რიე ბი დან დევნილთა, შრომის,  
ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცია ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტრო

17. შრო მის ინ სპექ ცია (4 ინტერვიუ)

18. ჯან დაც ვი სა და მომ სა ხუ რე ბის სფე როე ბის პროფ კავ ში რი – სო ლი და რო
ბის ქსელი, მშრო მელ თა ცენ ტრი

19. კულ ტუ რი სა და მე დიის სფე როს პროფ კავ ში რი – გილ დია

20. სა  ქარ  თვე  ლოს  პრო  ფე  სიუ  ლი  კავ  ში  რე  ბის  კონ  ფე  დე  რა  ცია
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