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ევ რო კავ ში რი- სა ქარ თ ვე ლოს ასო ცი რე ბის 2017-2020 წლე ბის დღის წეს რი-
გი სა ქარ თ ვე ლოს ავალ დე ბუ ლებს:  

„საჯარო ად მი ნის ტ რა ცი ის რე ფორ მის წარ მარ თ ვას სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი-
რე ბის პრინ ცი პე ბი სა და ახ ლად მი ღე ბუ ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ კა-
ნო ნის შე სა ბა მი სად, რო მე ლიც ფო კუ სი რე ბუ ლი იქ ნე ბა იმ პ ლე მენ ტა ცი ის მო-
ნი ტო რინ გ სა და ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლი, ეფექ ტი ა ნი, ეფექ ტუ რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე 
სა ჯა რო ად მი ნის ტ რა ცი ის და კომ პ ლექ ტე ბის, და წი ნა უ რე ბი სა და დათხოვ ნის 
სის ტე მის წა ხა ლი სე ბა ზე და აგ რეთ ვე, დამ სა ხუ რე ბის პრინ ციპ ზე და ფუძ ნე-
ბულ და პრო ფე სი ო ნა ლურ სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ზე, სა ჯა რო 
ად მი ნის ტ რა ცი ის ყვე ლა სექ ტორ ში, სა ა გენ ტო სა და აგ რეთ ვე სა ხელ მ წი ფოს 
მფლო ბე ლო ბა ში არ სე ბულ და წე სე ბუ ლე ბებ ში მო მუ შა ვე სა ჯა რო მო ხე ლე თა 
სა ჭი რო ე ბე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით შე მუ შა ვე ბულ ტრე ნინ გებ ზე, ხა რის ხი ა ნი 
სა ჯა რო მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვი სა და სა ხელ მ წი ფო ფი ნან სე ბის მარ თ ვის გა-
უმ ჯო ბე სე ბა ზე. ეროვ ნუ ლი ან ტი კო რუფ ცი უ ლი სტრა ტე გი ი სა და სა მოქ მე დო 
გეგ მის ეფექ ტი ა ნი გან ხორ ცი ე ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას კო რუფ ცი ის, კერ ძოდ 
კი კომ პ ლექ სუ რი კო რუფ ცი ის პრე ვენ ცი ის, გა მო აშ კა რა ვე ბი სა და მოგ ვა რე ბი-
სათ ვის, აგ რეთ ვე ყვე ლა შე სა ბა მი სი თა ნამ დე ბო ბის პი რის ქო ნე ბი სა და შე მო-
სავ ლის დეკ ლა რა ცი ე ბის შე მოწ მე ბას~.1
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წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტი მოიცავს პერიოდს 
2017 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის 
ივნისამდე.

„Ria sazogadoebis fondi~

დო  კუ  მენ   ტი მომ   ზა  დე  ბუ  ლია „ღია სა -
ზო  გა  დო  ე  ბის ფონ   დის~ ში  და პრო  ექ   ტის 
„ევროკავშირი-საქართველოს შო  რის ასო -
ცი  რე  ბის შე  სა  ხებ შე  თან   ხ   მე  ბის გან   ხორ   ცი -
ე  ლე  ბის მო  ნი  ტო  რინ   გი სა  ზო  გა  დო  ებ   რი  ვი 
ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის კო  ა  ლი  ცი  ის მი  ერ~.

ტექ ს ტი სა და კო მენ ტა რე ბის ავ ტო რის 
მი ერ გა მო ხა ტუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი, მო-
საზ რე ბე ბი და გან ცხა დე ბე ბი მხო ლოდ 
მას ეკუთ ვ ნის და არ გა მო ხა ტავს ფონ დის 
მო საზ რე ბას. შე სა ბა მი სად, ფონ დი მა სა-
ლის ში ნა არ ს ზე პა სუხს არ აგებს.

1



ასო ცი რე ბის დღის წეს რი გის თა ნახ მად სა ქარ თ ვე ლოს მოკ ლე ვა დი ა ნი პრი-
ო რი ტე ტია „საჯარო სამ სა ხუ რის ახა ლი სა მარ თ ლებ რი ვი ჩარ ჩოს იმ პ ლე-
მენ ტა ცია უფ რო პრო ფე სი ო ნა ლუ რი და დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის უზ რუნ ველ სა ყო ფად~, ხო ლო სა შუ ა ლო ვა დი ა ნი პრი ო-
რი ტე ტია „ანგარიშვალდებული, ეფექ ტი ა ნი, ეფექ ტუ რი, გამ ჭ ვირ ვა ლე სა-
ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბის გან ვი თა რე ბა და ხა რის ხი ა ნი და პრო ფე სი ო ნა ლუ-
რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა~.2

აღ ნიშ ნუ ლი მიზ ნე ბის ასო ცი რე ბის დღის წეს რიგ ში ასახ ვა იმ ფაქ ტის აღი-
ა რე ბა ა, რომ, მი უ ხე და ვად ბო ლო თხუთ მე ტი წლის გან მავ ლო ბა ში სა ჯა რო 
ად მი ნის ტ რი რე ბის ზო გა დი ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვალ საზ რი სით სა-
ქარ თ ვე ლოს მი ერ მიღ წე უ ლი პროგ რე სი სა (რამაც შე დე გად მო ი ტა ნა, სხვა 
მიღ წე ვებ თან ერ თად, სა ხელ მ წი ფო სამ სა ხუ რებ ში მექ რ თა მე ო ბის თით ქ მის 
სრუ ლად აღ მოფხ ვ რა), ქვე ყა ნამ ჯე რაც ვერ შეძ ლო ავ ტო ნო მი უ რი და პრო-
ფე სი ო ნა ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა.

ძი რი თა დი გა მოწ ვე ვე ბი, რო მელ თა მოგ ვა რე ბა სა ქარ თ ვე ლომ დღემ დე ვერ 
შეძ ლო სა ჯა რო ად მი ნის ტ რი რე ბის რე ფორ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის მცდე ლო-
ბი სას, მო ი ცავს: (1) სა ჯა რო სამ სა ხუ რის არა საკ მა რის ავ ტო ნო მი ას და მის 
დაც ვას არა ჯე რო ვა ნი გა რე შე ზე მოქ მე დე ბის გან, (2) ფა ვო რი ტიზ მის მნიშ ვ-
ნე ლო ვან შე საძ ლებ ლო ბებს სამ სა ხურ ში მი ღე ბი სას და (3) სა ჯა რო მო ხე ლე-
თა შრო მის ანაზღა უ რე ბა ში გამ ჭ ვირ ვა ლო ბი სა და ერ თ გ ვა როვ ნე ბის ნაკ-
ლე ბო ბას. წი ნამ დე ბა რე დო კუ მენ ტის შე სა ბა მის ქვე თა ვებ ში გან ვი ხი ლავთ 
ამ სამ ძი რი თად გა მოწ ვე ვას, ხო ლო დო კუ მენ ტის დას კ ვ ნით ნა წილ ში შე ჯა-
მე ბუ ლია მთა ვა რი დას კ ვ ნე ბი და წარ მოდ გე ნი ლია რე კო მენ და ცი ე ბი სა მო-
მავ ლო რე ფორ მის თ ვის.

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა და მო უ კი დებ ლო ბა

და მო უ კი დე ბე ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის არარ სე ბო ბას უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა 
აქვს მთელს პო ლი ტი კურ სის ტე მა ზე და წლე ბის გან მავ ლო ბა ში მმარ თ ველ 
პარ ტი ებს აძ ლევს შე საძ ლებ ლო ბას, ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი რე სურ სე ბი სა კუ-
თა რი სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ე ბის თ ვის გა მო ი ყე ნონ, რაც სა მარ თ ლი ან პო ლი-
ტი კურ კონ კუ რენ ცი ას აზი ა ნებს.

სა ქარ თ ვე ლოს მმარ თ ვე ლი პარ ტი ე ბი სა ჯა რო სამ სა ხურ ზე კონ ტ რო ლი დან 
ტრა დი ცი უ ლად სულ მცი რე ორი სა ხის სარ გე ბელს იღებ დ ნენ: სა ჯა რო სამ-
სა ხურ ში მა თი აქ ტი ვის ტე ბის და საქ მე ბას და სა არ ჩევ ნო კამ პა ნი ე ბის დროს 
სა ჯა რო ად მი ნის ტ რა ცი ის რე სურ სე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. რო-
დე საც 2012 წლის შე მოდ გო მა ზე ხე ლი სუფ ლე ბა ში ამ ჟა მინ დე ლი მმარ თ ვე-
ლი პარ ტია – „ქართული ოც ნე ბა~ – მო ვი და, მომ დევ ნო თვე ებ ში სხვა დას-
ხ ვა სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე ბი დან 5000-ზე მე ტი სა ჯა რო მო ხე ლე იქ ნა 
დათხოვ ნი ლი. იგი ვე მოხ და მა ში ნაც, რო დე საც „ქართულმა ოც ნე ბამ~ 2014 
წელს თბი ლი სის მე რი ა ზე მო ი პო ვა კონ ტ რო ლი.3 2013 წელს პარ ლა მენ ტ მა 
ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა სის ხ ლის სა მარ თ ლის კო დექ ს ში და სის ხ ლის სა მარ-
თ ლის და ნა შა უ ლის კვა ლი ფი კა ცია მი ა ნი ჭა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რის იძუ-
ლე ბას, შე ი ტა ნოს გან ცხა დე ბა სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ.4 
ეს გა კეთ და იმ გან ცხა დე ბე ბის სა პა სუ ხოდ, რომ პრო ცე დუ რა ბო რო ტად 
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გა მო ი ყე ნე ბო და  სა ჯა რო სამ სა ხურ ში მა სობ რი ვი დათხოვ ნე ბის ნე ბა ყოფ-
ლო ბი თო ბის ილუ ზი ის შე საქ მ ნე ლად. თუმ ცა ~საქართველოს ახალ გაზ რ და 
იურის ტ თა ასო ცი ა ცი ის” მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე ვამ და ად გი ნა, რომ მხო-
ლოდ 2016 წელს თბი ლი სის მე რი ა ში 128 სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რემ შე ი ტა ნა 
გან ცხა დე ბა სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ, რაც გვა ფიქ რე ბი-
ნებს, რომ პრობ ლე მა არ მოგ ვა რე ბუ ლა კა ნონ მ დებ ლო ბა ში ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნით.5

2016 წლის სა პარ ლა მენ ტო არ ჩევ ნე ბის დროს ეუთო-ს დე მოკ რა ტი უ ლი ინ-
ს ტი ტუ ტე ბი სა და ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის ოფი სის სა დამ კ ვირ ვებ ლო მი სი ამ 
„მთელი რი გი ბრალ დე ბე ბი მო ის მი ნა სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებ ზე ზე წო ლის 
შე სა ხებ, რაც მო ი ცავ და კამ პა ნი ის ღო ნის ძი ე ბებ ზე დას წ რე ბის მოთხოვ-
ნას~.6 ად გი ლობ რივ მა სა დამ კ ვირ ვებ ლო ორ გა ნი ზა ცია „სამართლიანი 
არ ჩევ ნე ბი სა და დე მოკ რა ტი ის სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბამ~ მსგავ სი 
შემ თხ ვე ვე ბი და ა ფიქ სი რა ერ თი წლის შემ დეგ გა მარ თუ ლი ად გი ლობ რი ვი 
არ ჩევ ნე ბის დროს.7

მმარ თ ვე ლი პარ ტი ის უმაღ ლე სი პო ლი ტი კუ რი ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის ნე ბა, 
შექ მ ნას ჭეშ მა რი ტად და მო უ კი დე ბე ლი სა ჯა რო სამ სა ხუ რი, სა ეჭ ვო ა. 2017 
წლის ივ ლის ში სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა აკ რი ტი-
კეს პარ ლა მენ ტის თავ მ ჯ დო მა რე ირაკ ლი კო ბა ხი ძე მი სი გან ცხა დე ბის გა-
მო, რომ სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ებ მა თა ვი უნ და შე ი კა ვონ პო ლი ტი კოს თა 
კრი ტი კის გან.8 2018 წლის მარ ტ ში თა ნამ დე ბო ბი დან გა დად გა გა რე მოს 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს უფ რო სი თა მარ ბაგ რა ტი ა, რო მელ მაც სა ჯა როდ 
და ა და ნა შა უ ლა სოფ ლის მე ურ ნე ო ბის მი ნის ტ რის მო ად გი ლე თა მარ თან დი-
ლაშ ვი ლი მას ზე ზე წო ლა სა და სა ა გენ ტოს უფ რო სის მო ად გი ლის და ნიშ ვ-
ნა ში არა ჯე რო ვან ჩა რე ვა ში. ~საქართველოს ახალ გაზ რ და იურის ტ თა ასო-
ცი ა ცი ის” გან ცხა დე ბით, თან დი ლაშ ვი ლის ქმე დე ბა წარ მო ად გენ და კა ნო ნის 
დარ ღ ვე ვას, მაგ რამ ამ სა კითხ თან და კავ ში რე ბით დღემ დე არა ვი თა რი გა-
მო ძი ე ბა არ ჩა ტა რე ბუ ლა.9

ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ან ტი-
კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის 2016 წლის მო ნი ტო რინ გის შე სა ხებ ან გა რიშ ში მო-
ცე მუ ლია დას კ ვ ნა, რომ მარ თა ლია მოქ მე დი კა ნო ნი „საჯარო სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ~ „უზრუნველყოფს გარ კ ვე ულ მე ქა ნიზ მებს, რომ ლებ საც შე უძ ლი ათ 
სა ჯა რო სამ სა ხურ ზე პო ლი ტი კუ რი ზე წო ლის შემ ცი რე ბა, ... ეს მე ქა ნიზ მე ბი 
პრაქ ტი კა ში არ არის საკ მა რი სი პრო ფე სი ო ნა ლი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის 
პო ლი ტი კო სე ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი არა ჯე რო ვა ნი ზე წო ლის გან და-
სა ცა ვად~. ან ტი კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის ან გა რიშ ში ასე ვე აღ ნიშ ნუ ლი ა, რომ 
„მინისტრები და სა ა გენ ტო ე ბის ხელ მ ძღ ვა ნე ლე ბი სა ქარ თ ვე ლო ში სა ჯა რო 
მო ხე ლე ე ბის უშუ ა ლო ზემ დ გო მე ბი არი ან, რად გან არ არ სე ბობს უფ რო სი 
სა ჯა რო მო ხე ლის, მა გა ლი თად, სა ხელ მ წი ფო მდივ ნის, პო ზი ცი ა~.10

სამ სა ხურ ში მი ღე ბა

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მი ღე ბა სა ქარ თ ვე-
ლოს თ ვის დი დი ხა ნია გა მოწ ვე ვას წარ მო ად გენს. 2012 წლის შემ დ გომ პე-
რი ოდ ში თა ნამ შ რო მელ თა მა სობ რი ვი დათხოვ ნის შემ დეგ, (რაზეც წი ნა 
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5  https://gyla.ge/ge/post/tbilisis-meri-
idan-piradi-ganckhadebis-safudzvel-
ze-samsakhuridan-gatavisuflebis-tenden-
cia-grdzeldeba#sthash.rFoQEui5.dpbs

6  ეუთოს დემოკრატიული 
ინსტიტუტებისა და ადამიანის 
უფლებების ოფისის ანგარიში 2016 
წლის საპარლამენტო არჩევნების 
შესახებ, გვ. 12

7  “სამართლიანი არჩევნებისა და 
დემოკრატიის საერთაშორისო 
საზოგადოების” ანგარიში 2017 წლის 
ადგილობრივი არჩევნების შესახებ, 
გვ. 17

8  http://www.osgf.ge/index.php?lang_
id=eng&sec_id=23&info_id=4996

9  https://gyla.ge/ge/post/soflis-meurne-
obis-ministris-moadgilis-mier-dairgh-
va-sajaro-samsakhuris-shesakheb-saqa-
rtvelos-kanonis-motkhovnebi#sthash.
jChZd8zN.dpbs

10  ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის 
ანტიკორუფციული ქსელი, 2016, გვ. 
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ქვე თავ ში ვი სა უბ რეთ) 6500 ახ ლად და ნიშ ნუ ლი სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რი დან 
მხო ლოდ 4% შე ირ ჩა კონ კურ სის წე სით.11 სა ქარ თ ვე ლოს უზე ნა ეს მა სა სა-
მარ თ ლომ 2014 წელს გა ნი ხი ლა სა ჯა რო სამ სა ხუ რი დან დათხოვ ნის პრაქ-
ტი კა და და ას კ ვ ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში არ მოგ ვა რე ბუ ლა „ნეპოტიზმისა 
და ვიწ რო პარ ტი უ ლი და კო რუფ ცი უ ლი მიზ ნე ბის თ ვის თა ნამ დე ბო ბის გა-
მო ყე ნე ბის~ პრობ ლე მა.

2014 წლამ დე (როდესაც ძა ლა ში შე ვი და „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~ კა-
ნონ ში შე ტა ნი ლი ცვლი ლე ბე ბი) სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბე ბის-
თ ვის სა ვალ დე ბუ ლო არ იყო თა ნამ შ რო მელ თა სამ სა ხურ ში მი სა ღე ბად კონ-
კურ სის ჩა ტა რე ბა. 2014 წელს ად გი ლობ რი ვი მმარ თ ვე ლო ბის ორ გა ნო ებ ში 
ჩა ტა რე ბულ მა კონ კურ სებ მა კითხ ვე ბი წარ მოშ ვა, ვი ნა ი დან სა მო ქა ლა ქო 
სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა აღ ნიშ ნეს გამ ჭ ვირ ვა ლო ბის ნაკ ლე ბო ბა 
(სამოქალაქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ თა უფ ლე-
ბის – გა ნე ხორ ცი ე ლე ბი ნათ პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გი – შეზღუდ ვა) და ზე და 
დო ნის ხე ლი სუფ ლე ბის წარ მო მად გე ნელ თა შე საძ ლო არა ჯე რო ვა ნი ჩა რე ვა 
ად გი ლობ რივ დო ნე ზე შერ ჩე ვის პრო ცეს ში.12 

ახალ მა კა ნონ მა „საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~ (რომელიც 2015 წელს იქ-
ნა მი ღე ბუ ლი, მაგ რამ ძა ლა ში მხო ლოდ 2017 წელს შე ვი და) გა ა უმ ჯო ბე სა 
მდგო მა რე ო ბა კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე სამ სა ხურ ში მი ღე ბის თვალ საზ რი-
სით (რაც მო ი ცავს კონ კურ სის სა ფუძ ველ ზე შერ ჩე ვის მოთხოვ ნას ყვე ლა 
თა ნამ დე ბო ბის თ ვის და კან დი დატ თა სა ვალ დე ბუ ლო სერ ტი ფი ცი რე ბას). 
ეკო ნო მი კუ რი თა ნამ შ რომ ლო ბი სა და გან ვი თა რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის ან-
ტი კო რუფ ცი უ ლი ქსე ლის დას კ ვ ნით, კა ნო ნი „ითვალისწინებს საკ მა რის 
პი რო ბებს სა ჯა რო მო ხე ლე თა და საქ მე ბი სა და და წი ნა უ რე ბის  სფე რო ში 
დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მიდ გო მის უზ რუნ ველ სა ყო ფად~.13 თუმ ცა, 
ამ ჟა მად კა ნო ნის ამოქ მე დე ბი დან ძალ ზე მცი რე დროა გა სუ ლი იმის და სად-
გე ნად, გა მო ი ყე ნე ბა თუ არა იგი პრაქ ტი კა ში ეფექ ტი ა ნად. ან ტი კო რუფ ცი-
ულ მა ქსელ მა 2017 წლის შე მოდ გო მა ზე მომ ზა დე ბულ მო ნი ტო რინ გის შე სა-
ხებ ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ თ ვე ლომ ამ დრო ის თ ვის ვერ მო ა ხერ ხა 
პროგ რე სის მიღ წე ვა და სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ბი უ როს, ასე ვე ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თ ვის და ნა ყო ფე ბის უნა რის გა უმ ჯო ბე სე ბა, ცალ კე ულ და-
წე სე ბუ ლე ბებ ში დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სამ სა ხურ ში მი ღე ბის წე სე-
ბის დამ კ ვიდ რე ბის თვალ საზ რი სით.14 

2017 წლის დე კემ ბ რის ბო ლოს პარ ლა მენ ტ მა მი ი ღო ცვლი ლე ბე ბი „საჯარო 
სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~ ახალ კა ნონ ში, რო მელ თა თა ნახ მად, სა ჯა რო უწყე-
ბებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, რომ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბით და საქ მე ბუ-
ლი პი რე ბი (საჯარო სამ სა ხუ რის იმ თა ნამ შ რო მელ თა კა ტე გო რი ა, რომ ლე-
ბიც არ წარ მო ად გე ნენ პრო ფე სი ო ნალ სა ჯა რო მო ხე ლე ებს და სამ სა ხურ ში 
მი ი ღე ბი ან დამ ხ მა რე ან დრო ე ბი თი ამო ცა ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად) სამ სა-
ხურ ში მი ი ღონ კონ კურ სის გა რე შე (კანონის თავ და პირ ვე ლი ვერ სია ამ გ ვა-
რი თა ნამ დე ბო ბე ბის თ ვის სა ვალ დე ბუ ლო გა მარ ტი ვე ბულ კონ კურსს ით ვა-
ლის წი ნებ და). სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა აკ რი ტი კეს 
ეს გა დაწყ ვე ტი ლე ბა და ხა ზი გა უს ვეს იმას, რომ ამ კა ტე გო რი ის თა ნამ შ-
რო მელ თა მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი ამო ცა ნე ბი ძი რი თა დად სა ჯა რო სამ სა ხუ-
რის ნა წი ლია და რომ ცვლი ლე ბამ გა ზარ და ნე პო ტიზ მის რის კი სამ სა ხურ ში 
მი ღე ბის პრო ცეს ში.15
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11  http://www.transparency.ge/ge/post/
press-release/sakadro-politika-saja-
ro-samsakhurshi-2012-tslis-saparlamen-
to-archevnebis-shemdeg

12  https://issuu.com/gylasaia/27b-
15c2a2d7251 

     http://www.isfed.ge/main/921/geo/

13  ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის 
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14  ეკონომიკური თანამშრომლობისა 
და განვითარების ორგანიზაციის 
ანტიკორუფციული ქსელი, 2017, გვ. 
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15  https://idfi.ge/ge/joint-statement-of-idfi-
and-gyla-on-the-abolishion-of-simpli-
fied-recruitment-procedure-for-contract-
ed-employees
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შრო მის ანაზღა უ რე ბა

სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა გამ ჭ ვირ ვა ლე, პროგ ნო ზი რე ბა დი და დამ სა ხუ-
რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი შრო მის ანაზღა უ რე ბა კი დევ ერ თი მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი მი ზა ნი ა, რო მე ლიც სა ქარ თ ვე ლოს სა ჯა რო სამ სა ხუ რის რე ფორ მის 
ფარ გ ლებ ში ჯე რაც არ მიღ წე უ ლა. სა ქარ თ ვე ლოს ერ თ -ერ თი წამ ყ ვა ნი 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის – „ინფორმაციის თა ვი სუფ ლე ბის გან ვი-
თა რე ბის ინ ს ტი ტუ ტის~ (IDFI) – 2017 წლის ან გა რიშ ში ქვეყ ნის სა ჯა რო სამ-
სა ხურ ში არ სე ბუ ლი შრო მის ანაზღა უ რე ბის სის ტე მა აღ წე რი ლი ა, რო გორც 
„დაუბალანსებელი და გა უმ ჭ ვირ ვა ლე~ და პრობ ლე მის ძი რი თად წყა როდ 
მი თი თე ბუ ლია „დაუსაბუთებელი პრე მი ე ბი სა თუ სა ხელ ფა სო და ნა მა ტე ბის 
გა ცე მის პრაქ ტი კა~.16

„საჯარო და წე სე ბუ ლე ბა ში შრო მის ანაზღა უ რე ბის შე სა ხებ~ ახალ მა კა ნონ-
მა (რომელიც მი ღე ბუ ლი იქ ნა 2017 წელს) სის ტე მა ში არა ერ თი პო ზი ტი უ რი 
ცვლი ლე ბა შე მო ი ტა ნა, მათ შო რის რან გე ბი სა და კლა სე ბის, ასე ვე კო ე ფი-
ცი ენ ტე ბის შე მო ღე ბა სხვა დას ხ ვა კა ტე გო რი ის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე ე ბის 
ხელ ფა სე ბის და სა ან გა რი შებ ლად. თე ო რი უ ლად, ამ ცვლი ლე ბე ბის წყა ლო-
ბით, სის ტე მა უფ რო გამ ჭ ვირ ვა ლე და პროგ ნო ზი რე ბა დი უნ და გახ დეს. 
ამა ვე დროს, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ყუ რადღე ბა 
გა ა მახ ვი ლეს კა ნო ნის მნიშ ვ ნე ლო ვან ნაკ ლო ვა ნე ბებ ზე, რომ ლებ მაც შე საძ-
ლოა შე ამ ცი რონ მი სი პო ზი ტი უ რი გავ ლე ნა არ სე ბულ მდგო მა რე ო ბა ზე. ამ 
ნაკ ლო ვა ნე ბებს შო რის ყვე ლა ზე მე ტად აღ სა ნიშ ნა ვია შემ დე გი: (ა) კა ნო ნი 
არ ეხე ბა პი რე ბის იმ საკ მა ოდ დიდ კა ტე გო რი ას, რომ ლე ბიც ფაქ ტობ რი ვად 
სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ნა წილს წარ მო ად გე ნენ (მათ შო რის პრო კუ რო რებს, მა-
რე გუ ლი რე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რომ ლებს, სა ხელ მ წი ფო სა კუთ რე ბა ში 
მყო ფი სა წარ მო ე ბის უფ რო სებს), (ბ) კო ე ფი ცი ენ ტე ბის სის ტე მა იმ გ ვა რად 
არის მოწყო ბი ლი, რომ და წე სე ბუ ლე ბა თა ხელ მ ძღ ვა ნე ლებს ძალ ზე დიდ 
დის კ რე ცი ას უტო ვებს ანაზღა უ რე ბის გა ნაკ ვე თე ბის გან საზღ ვ რის მხრივ 
და ამ დე ნად შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბე ბი ერ თ-
სა და იმა ვე და წე სე ბუ ლე ბა ში მსგავს თა ნამ დე ბო ბებ ზე მო მუ შა ვე სა ჯა რო 
მო ხე ლე თა ხელ ფა სებს შო რის, (გ) მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი გან ს ხ ვა ვე ბა არ სე ბობს 
ცენ ტ რა ლურ მთავ რო ბა ში მო მუ შა ვე სა ჯა რო მო ხე ლე თა და ავ ტო ნო მი უ რი 
რეს პუბ ლი კე ბის მო ხე ლე თა ხელ ფა სებს შო რის, ასე ვე ხე ლი სუფ ლე ბის ცენ-
ტ რა ლუ რი და ად გი ლობ რი ვი ორ გა ნო ე ბის თა ნამ შ რო მელ თა ხელ ფა სებს 
შო რის, (დ) მარ თა ლია პრე მი ე ბის ოდე ნო ბა ზე შეზღუდ ვაა და წე სე ბუ ლი, 
მაგ რამ კა ნო ნი იძ ლე ვა „საგანგებო შემ თხ ვე ვებ ში~ გა მო ნაკ ლი სე ბის დაშ-
ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბას და არ შე ი ცავს გან მარ ტე ბას, თუ რას გუ ლის ხ მობს 
ეს ტერ მი ნი, (ე) კა ნო ნის თა ნახ მად დაშ ვე ბუ ლია პრე მი ე ბის გა ცე მა დრო-
ე ბი თი თა ნამ შ რომ ლე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის თ ვის. 
ეს უკა ნას კ ნე ლი სა კითხი გან სა კუთ რე ბით პრობ ლე მუ რი ა, რად გან, ხშირ 
შემ თხ ვე ვა ში, პო ლი ტი კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რებს შე უძ ლი ათ თა ვად გან-
საზღ ვ რონ სა კუ თა რი პრე მი ე ბის ოდე ნო ბა.17
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დას კ ვ ნე ბი და რე კო მენ და ცი ე ბი

რე ა ლუ რად და მო უ კი დე ბე ლი და დამ სა ხუ რე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის შექ მ ნის მი ზა ნი სა ქარ თ ვე ლო ში მი უღ წე ვე ლი რჩე ბა. აღ ნიშ-
ნუ ლი მიზ ნის ასახ ვა ასო ცი რე ბის ახალ დღის წეს რიგ ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, 
რად გა ნაც წარ მო ად გენს პრობ ლე მის აღი ა რე ბას და შე საძ ლოა ხე ლი შე-
უწყოს სა მო მავ ლო პროგ რესს ამ სფე რო ში.

„საჯარო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ~ კა ნო ნის მი ღე ბა, რო მე ლიც ძა ლა ში 2017 
წელს შე ვი და, სწო რი მი მარ თუ ლე ბით გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი იყო. ამ კა ნონ-
მა არა ერ თი სე რი ო ზუ ლი გა უმ ჯო ბე სე ბა მო ი ტა ნა. თუმ ცა, რო გორც ად გი-
ლობ რი ვი და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ მა კვლე-
ვებ მა და შე ფა სე ბებ მა აჩ ვე ნა, ეს არ არის საკ მა რი სი და აუცი ლე ბე ლია 
რი გი და მა ტე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი სა, რა თა ეფექ ტუ რად მოგ ვარ დეს კვლა ვაც 
არ სე ბუ ლი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მე ბი. კერ ძოდ, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო-
ბამ და პარ ლა მენ ტ მა:

•	 უნ და გა მო ავ ლი ნონ რე ა ლუ რად და მო უ კი დე ბე ლი და პრო ფე სი ო ნა-
ლუ რი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბის ხელ შეწყო ბის პო ლი ტი კუ-
რი ნე ბა. სა ჭი როა სე რი ო ზუ ლად იქ ნეს გან ხი ლუ ლი უფ რო სი სა ჯა რო 
მო ხე ლის თა ნამ დე ბო ბის შე მო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, ხო ლო პო ლი ტი-
კუ რი თა ნამ დე ბო ბის პი რებ მა თა ვი უნ და შე ი კა ვონ ისე თი გან ცხა დე-
ბე ბის გან, რომ ლე ბიც ზი ანს აყე ნებს სა ჯა რო მო ხე ლე თა და მო უ კი დებ-
ლო ბას;

•	 სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სამ სა ხურ ში მი ღე ბის 
ახა ლი პრო ცე დუ რე ბის პრაქ ტი კა ში ქმე დი თი გა მო ყე ნე ბა: სხვა სა-
კითხებ თან ერ თად, მთავ რო ბამ უნ და უზ რუნ ველ ყოს სა ჯა რო სამ სა-
ხუ რის ბი უ როს და სა ჯა რო და წე სე ბუ ლე ბებ ში არ სე ბუ ლი ადა მი ა ნუ რი 
რე სურ სე ბის მარ თ ვის და ნა ყო ფე ბის ქმე დუ ნა რი ა ნო ბის ამაღ ლე ბა. ამ 
კონ ტექ ს ტ ში პარ ლა მენ ტ მა უნ და გა ნი ხი ლოს კონ კურ სის სა ფუძ ველ-
ზე სამ სა ხურ ში მი ღე ბის წე სი დან გა მო ნაკ ლი სე ბის გა უქ მე ბის სა კითხი;

•	 მთავ რო ბამ და პარ ლა მენ ტ მა უნ და გა და სინ ჯონ შრო მის ანაზღა უ რე-
ბის შე სა ხებ ახა ლი კა ნო ნი და აღ მოფხ ვ რან ის ნაკ ლო ვა ნე ბე ბი, რომ-
ლებ საც სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ მა გა უს ვეს ხა ზი, 
რად გა ნაც ეს ხარ ვე ზე ბი ხელს უშ ლის სა ჯა რო სამ სა ხურ ში შრო მის 
ანაზღა უ რე ბის ერ თ გ ვა როვ ნე ბის, სა მარ თ ლი ა ნო ბი სა და გამ ჭ ვირ ვა-
ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფას.
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