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წი ნა სიტ ყვაწი ნა სიტ ყვა ო ბა ო ბა

შრო მის სფე რო ში მოღ ვა წე ექ სპერ ტებს, არა სამ თავ რო ბო და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ე-
ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ კვლე ვებ ზე დაყ რდნო ბით, მი აჩ ნი ათ, რომ მოქ მედ შრო მის კო დექ სში არ-
სე ბუ ლი ნორ მე ბი მარ თა ლია არ შე ი ცავს პირ და პი რი დის კრი მი ნა ცი ის მა ხა სი ა თე ბელ ნიშ ნებს, 
თუმ ცა მა თი გან ხორ ცი ე ლე ბა პრაქ ტი კა ში ირი ბი დის კრი მი ნა ცი უ ლი ხა სი ა თის მა ტა რე ბე ლია და-
საქ მე ბულ თა მი მართ და მორ გე ბუ ლია დამ საქ მე ბელ თა ინ ტე რეს ზე, რაც, ხშირ შემ თხვე ვა ში, ქა-
ლე ბის მი მართ შრო მის უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვი სა და არა თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა. 

მიგ ვაჩ ნია, რომ სა ჭი როა შრო მი თი კა ნონ მდებ ლო ბი სა და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის და მა-
ტე ბი თი ანა ლი ზი, რის სა ფუძ ველ ზეც შე მუ შავ დე ბა რე კო მენ და ცი ე ბი შრო მით კო დექ სში ცვლი-
ლე ბის შე სა ტა ნად, რა თა ქალ თა შრო მი თი უფ ლე ბე ბი დე იუ რე და დე ფაქ ტო იყოს და ცუ ლი. 
ასე ვე აი სა ხოს ყვე ლა რე კო მენ და ცია ალ ტერ ნა ტი ულ ან გა რიშ ში და წარ დგე ნილ იქ ნას ქალ თა 
მი მართ ყვე ლა ფორ მის დის კრი მი ნა ცი ის აღ კვე თის კო მი ტეტ ში (CEDAW).

ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრი მად ლო ბას უხ დის ეროვ ნულ დე მოკ რა ტი ულ ინ სტი ტუტს (NDI) 
მხარ და ჭე რი სათ ვის და ასე ვე, ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის ექ სპერტს, უზე ნა ე სი სა სა მარ-
თლოს მო სა მარ თლეს, ნა თია წკეპ ლა ძეს, გა წე უ ლი შრო მი სათ ვის. 

მო ხა რუ ლე ბი ვართ, რომ აღ ნიშ ნუ ლი კვლე ვა გახ და სა ჯა რო დის კუ სი ი სა და სა ტე ლე ვი ზიო 
დე ბა ტე ბის სა ფუძ ვე ლი და იმედს ვი ტო ვებთ, რომ რე კო მენ და ცი ე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იქ ნე ბა 
პო ლი ტი კის დო ნე ზეც.

ელე ნე რუ სეც კა ია
ქალ თა სა ინ ფორ მა ციო ცენ ტრის დი რექ ტო რი
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შესავალიშესავალი

სა ქარ თვე ლო ში მოქ მე დი სა ერ თა შო რი სო და ეროვ ნუ ლი ნორ მა ტი უ ლი წეს რი გის შე სა ხებ 
შრო მით-სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ თან და კავ ში რე ბით.

გენ დე რუ ლი, ანუ ქა ლი სა და მა მა კა ცის თა ნას წო რო ბის სა კით ხი, რო გორც ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფორ მა, დიდ 
ყუ რად ღე ბას იქ ცევს მსოფ ლი ოს თა ნა მედ რო ვე სა მარ თლებ რი ვი გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში. იგი 
პრობ ლე მა ტუ რია სა მარ თლის სხვა დას ხვა დარ გის თვის მა თი მო წეს რი გე ბის სფე რო ე ბის მი ხედ-
ვით, მათ შო რის, კონ სტი ტუ ცი უ რი სა მარ თლი სათ ვის, ვი ნა ი დან, გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ის 
ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი, რომ ლე ბიც სხვა დას ხვა დარგს უდევს სა ფუძ ვლად, უპირ ვე ლე სად, სწო-
რედ კონ სტი ტუ ცი ურ ნორ მებ ში ჰპო ვებს გა მო ხა ტუ ლე ბას.1

ქალ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვი სა და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბი საზ-
ღვარ გა რე თის ქვეყ ნებ ში კონ სტი ტუ ცი ე ბის რე გუ ლი რე ბის სფე როს გა ნე კუთ ვნე ბა. ქალ თა შე სა-
ხებ კონ სტი ტუ ცი უ რი ნორ მე ბი რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბად იყო ფა:

1. გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა;
2. სა არ ჩევ ნო უფ ლე ბებ ში თა ნას წო რო ბის თა ვი სე ბუ რე ბე ბი;
3. ქა ლის შრო მა;
4. დე დის უფ ლე ბე ბი;
5. ორ სუ ლი ქა ლის უფ ლე ბე ბი.
გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბა სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბულ პრინ ციპს წარ მო ად გენს და პრაქ-

ტი კუ ლად ყვე ლა ქვეყ ნის კ ონ სტი ტუ ცი ა ში2 არის დეკ ლა რი რე ბუ ლი, თუმ ცა რიგ ქვეყ ნებ ში ამ 
პრინ ციპს ახ ლავს უზ რუნ ველ ყო ფი სა და ცხოვ რე ბა ში რე ა ლუ რად გან ხორ ცი ე ლე ბის სა შუ ა ლე ბე-
ბი, ხო ლო რიგ ქვე ყ ნებ ში მხო ლოდ ფორ მა ლურ აღი ა რე ბას აქვს ად გი ლი.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი გვხვდე ბა რო გორც ე.წ. ძველ კონ სტი ტუ ცი ებ ში, მაგ. 
ავ სტრი ა ში (მუხ ლი 7), ისე მე ო რე მსოფ ლიო ომის შემ დგომ მი ღე ბულ კონ სტი ტუ ცი ებ ში, მაგ. 
გერ მა ნი ა ში (მე-3 მუხ ლი) და ე.წ. „ახა ლი ტალ ღის“ კონ სტი ტუ ცი ებ ში, ჩე ხეთ ში (მუხ ლი 3.1), 
ამას თან, აღი ა რე ბუ ლია რო გორც რეს პუბ ლი კურ, ასე ვე, კონ სტი ტუ ცი ურ-მო ნარ ქი ულ ქვეყ ნებ ში.

კონ სტი ტუ ცი უ რი მო ნარ ქი ის მა გა ლი თად შე იძ ლე ბა და სა ხელ დეს ეს პა ნე თი (მუხ ლი 14), ლიხ-
ტენ შტე ი ნი (მუხ ლი 31.2), ნი დერ ლან დე ბი (მუხ ლი 1). ეს პრინ ცი პი ევ რო პის გარ და აღი ა რე-
ბუ ლია სხვა კონ ტი ნენ ტებ ზეც. მაგ. მექ სი კა (მუხ ლი 1), ინ დო ე თი (მე-15 მუხ ლი). ეს პრინ ცი პი 
აღი ა რეს ყო ფილ მა საბ ჭო თა ქვეყ ნებ მაც.

შვე ი ცა რი ის კონ სტი ტუ ცი ის მე-8 მუხ ლის მი ხედ ვით კა ნო ნი ზრუ ნავს მა მა კა ცი სა და ქა ლის 
სა მარ თლებ რივ და ფაქ ტობ რივ თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა ზე, გან სა კუთ რე ბით ოჯახ ში, გა ნათ ლე-
ბის მი ღე ბი სას, მუ შა ო ბის პე რი ოდ ში.

გერ მა ნი ის კონ სტი ტუ ცი ის მე-3 მუხ ლში თა ნას წო რო ბის იდე ას თან ერ თად აღ ნიშ ნუ ლია, რომ 
სა ხელ მწი ფო ხელს უწ ყობს მა მა კა ცე ბი სა და ქა ლე ბის თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბის რე ა ლურ გან-
ხორ ცი ე ლე ბას. იღებს ზო მებს არ სე ბუ ლი ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის აღ მო საფ ხვრე ლად.

თურ ქე თის კონ სტი ტუ ცი ის მე-10 მუხ ლში ხაზ გას მუ ლია, რომ სა ხელ მწი ფო ორ გა ნო ებ მა და 
ად მი ნის ტრა ცი ულ მა ინ სტან ცი ებ მა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის შე სა ბა მი სად უნ და გა ნა ხორ ცი ე-

1 ვა სილ გო ნაშ ვი ლი, „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კონ სტი ტუ ცი ურ-სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი“ თბი ლი სი, 
2008;

2 ვა სილ გო ნაშ ვი ლი, „საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ე ბი“, თბი ლი სი, 2004.
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ლონ თა ვი ან თი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. გარ და გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი სა, ქა ლის უფ-
ლე ბე ბის დაც ვის სხვა ფორ მე ბი ძი რი თა დად გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ე.წ. „ახა ლი ტალ ღის“ ანუ 
1990 წლი ა ნი წლე ბის შემ დგომ მი ღე ბულ კონ სტი ტუ ცი ებ ში.

ქალ თა შრო მის და მა ტე ბი თი გა რან ტი ე ბი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია ჩე ხე თის3 რეს პუბ ლი კა ში: ქა-
ლებს, ახალ გაზ რდებ სა და ჯან მრთე ლო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მქო ნე პი რებს 
შრო მის პრო ცეს ში აქვთ ჯან მრთე ლო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი დაც ვი სა და შრო მის გან სა კუთ რე ბუ-
ლი პი რო ბე ბის უფ ლე ბა.

სერ ბეთ ში – ქა ლე ბი, არას რულ წლოვ ნე ბი და შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რე ბი 
კა ნო ნის შე სა ბა მი სად უზ რუნ ველ ყო ფი ლი არი ან შრო მის სპე ცი ა ლუ რი პი რო ბე ბი თა და დაც ვით 
(კონ სტი ტუ ცი ის მე-60 მუხ ლი).

ირ ლან დი ის კონ სტი ტუ ცი ით „სა ხელ მწი ფო ახორ ცი ე ლებს ყო ველ გვარ ძა ლის ხმე ვას, რა თა 
მუ შე ბის, ქა ლი სა და მა მა კა ცის, აგ რეთ ვე არას რულ წლო ვან თა ჯან მრთე ლო ბა და ძა ლა არ იქ-
ნეს ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბუ ლი; მო ქა ლა ქე ებ მა ეკო ნო მი კუ რი სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე არ 
შე ას რუ ლონ ისე თი სა მუ შაო, რაც შე უ ფე რე ბე ლია მა თი სქე სის, ასა კი სა და ძა ლის თვის (კონ სტი-
ტუ ცი ის 45.2. მუხ ლი).

სლო ვა კე თის კონ სტი ტუ ცი ით ქა ლე ბი, არას რულ წლოვ ნე ბი, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პი რე ბი შრო მის პრო ცეს ში სარ გებ ლო ბენ ჯან დაც ვის უფ ლე ბი თა და შრო მის გან სა კუთ რე-
ბუ ლი პი რო ბე ბით (მუხ ლი 38.1).

ტა ჯი კე თის კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით კი აკ რძა ლუ ლია ქა ლე ბის და არას რულ წლო ვან თა 
შრო მის გა მო ყე ნე ბა მძი მე და მი წის ქვე შა, აგ რეთ ვე, შრო მის მავ ნე პი რო ბე ბი ან სა მუ შა ო ზე (მუხ-
ლი 35). ასე ვე, დე დე ბის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გან სა კუთ რე ბუ ლი ხა რის ხი გა რან ტი რე ბუ ლია 
კონ სტი ტუ ცი უ რად.

ბულ გა რეთ ში – დე და სა ხელ მწი ფო სათ ვის წარ მო ად გენს სპე ცი ა ლუ რი დაც ვის სა განს, რო მე-
ლიც უზ რუნ ველ ყოფს მათ თვის ანაზ ღა უ რე ბად შვე ბუ ლე ბას ბავ შვის და ბა დე ბამ დე და და ბა დე ბის 
შემ დეგ, უფა სო სა მე ა ნო დახ მა რე ბას, მა თი შრო მის პი რო ბე ბის შემ სუ ბუ ქე ბას და სხვა სა ხის სო-
ცი ა ლურ დახ მა რე ბას (კონ სტი ტუ ცი ის 47.2 მუხ ლი);

მა კე დო ნი ის კონ სტი ტუ ცი ით სა ხელ მწი ფო გან სა კუთ რე ბით იცავს დე დე ბს, შვი ლებს და არას-
რულ წლოვ ნებს. არას რულ წლოვ ნე ბი და დე დე ბი გან სა კუთ რე ბუ ლი დაც ვის უფ ლე ბით სარ გებ-
ლო ბენ.

ლიტ ვი ს კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით მო სამ სა ხუ რე დე დე ბის თვის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
ანაზ ღა უ რე ბა დი მშო ბი ა რო ბამ დე ლი და მშო ბი ა რო ბის შემ დგო მი შვე ბუ ლე ბა, შრო მის ხელ საყ-
რე ლი პი რო ბე ბი და სხვა შე ღა ვა თე ბი (მუხ ლი 39);

სა ინ ტე რე სოა ინ დო ე თის კონ სტი ტუ ცი ის 42-ე მუხ ლის და ნა წე სი – სა ხელ მწი ფო იღებს ზო მებს 
მუ შა ო ბის სა მარ თლი ა ნი და ჰუ მა ნუ რი პი რო ბე ბი სა და დე დე ბის დახ მა რე ბის უზ რუნ ველ სა ყო-
ფად.

ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია, რომ ორ სუ ლი ქა ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი დაც ვის ნორ მე ბი მხო-
ლოდ ზო გი ერ თი ქვეყ ნის კონ სტი ტუ ცი ა შია გა წე რი ლი. მაგ. ჩე ხე თის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და 
თა ვი სუფ ლე ბე ბის ქარ ტი ის 32.2-ე მუხ ლით ორ სუ ლო ბის პე რი ოდ ში ქა ლებს გა რან ტი რე ბუ ლი 
აქვთ გან სა კუთ რე ბუ ლი ზრუნ ვა, შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ში დაც ვა და შრო მის სა თა ნა დო პი რო-
ბე ბი; ალ ბა ნე თის კონ სტი ტუ ცი ა ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ორ სუ ლი ქა ლე ბი სარ გებ ლო ბენ სა ხელ-
მწი ფოს მხრი დან გან სა კუთ რე ბუ ლი დაც ვით (მუხ ლი 54); სერ ბე თის კონ სტი ტუ ცი ის მი ხედ ვით 

3 ჩე ხე თის ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის ქარ ტია, მუხ ლი 29.1.
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ორ სუ ლი ქა ლე ბის და შვე ბუ ლე ბა ში მყო ფი დე დე ბის ჯან მრთე ლო ბის დაც ვა უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლია სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბით, თუ იგი სხვაგ ვა რად არ იქ ნე ბა უზ რუნ ველ ყო ფი ლი კა ნო ნის შე სა-
ბა მი სად (მუხ ლი 68); პორ ტუ გა ლი ა ში ქა ლებს აქვთ სპე ცი ა ლუ რი დაც ვის უფ ლე ბა ორ სუ ლო ბი სა 
და მშო ბი ა რო ბის შემ დგო მი პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში. მო მუ შა ვე ქა ლებს, აგ რეთ ვე, აქვთ სამ-
სა ხუ რი დან შე სა ბა მი სი პე რი ო დით გა თა ვი სუფ ლე ბის უფ ლე ბა ანაზ ღა უ რე ბი სა და სხვა პრი ვი-
ლე გი ე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბით (კონ სტი ტუ ცი ის 68.3. მუხ ლი).



8

საერთაშორსაერთაშორისო აქტებიისო აქტები

სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-6 მუხ ლის მი ხედ ვით:
1. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია სა ხელ მწი ფოს უზე ნა ე სი კა ნო ნია. ყვე ლა სხვა სა მარ თლებ-

რი ვი აქ ტი უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს კონ სტი ტუ ცი ას.
2. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა შე ე სა ბა მე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა-

ოდ აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს. სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბას ან 
შე თან ხმე ბას, თუ იგი არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას, აქვს უპი რა ტე სი იუ რი-
დი უ ლი ძა ლა ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მი მართ.

1951 წლის კონ ვენ ცია „მა მა კაც თა და ქალ თა თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის შრო მის თა ნა ბა რი 
ანაზ ღა უ რე ბის შე სა ხებ“;4

1953 წლის კონ ვენ ცია „ქალ თა პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ“;5

1979 წლის კონ ვენ ცია „ქალ თა დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ“;6

1958 წლის7 4 ივ ნი სის კონ ვენ ცია „შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში დის კრი მი ნა ცი ის შე სა-
ხებ“;8

1957 წლის 5 ივ ნი სის კონ ვენ ცია „იძუ ლე ბი თი შრო მის გა უქ მე ბის შე სა ხებ;“
1964 წლის 9 ივ ლი სის კონ ვენ ცია და საქ მე ბის პო ლი ტი კის შე სა ხებ“;9

ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტია10 რა ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2005 
წლის 1 ივ ლი სის №1876-რს დად გე ნი ლე ბით.

ქარ ტი ის I ნა წი ლის მი ხედ ვით მხა რე ე ბი აღი ა რე ბენ ისე თი პი რო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას, 
რომ ლე ბიც შე საძ ლე ბელს გახ დის შემ დე გი უფ ლე ბე ბი სა და პრინ ცი პე ბის ეფექ ტურ რე ა ლი ზა-
ცი ას: 1) ნე ბა ყოფ ლო ბით არ ჩე უ ლი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის გზით საც ხოვ რე ბე ლი სახ სრე ბის გა-
მო მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა; 2) სა ყო ველ თაო უფ ლე ბა შრო მის სა მარ თლი ან პი რო ბებ ზე; 3) 
სა ყო ველ თაო უფ ლე ბა შრო მის უსაფ რთხო და ჰი გი ე ნურ პი რო ბებ ზე; 4) სა ყო ველ თაო უფ ლე ბა 
შრო მის სა მარ თლი ან ანაზ ღა უ რე ბა ზე, რო მე ლიც საკ მა რი სი უნ და იყოს ცხოვ რე ბის სა თა ნა დო 
პი რო ბე ბის შე საქ მნე ლად;11 8) ბავ შვის შე ძე ნის შემ თხვე ვა ში, და საქ მე ბულ ქალ თა მი ერ სპე ცი-
ა ლუ რი დაც ვის მოთ ხოვ ნის უფ ლე ბა; 9) და საქ მე ბის სფე რო ში თა ნა ბა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბით 
სარ გებ ლო ბის უფ ლე ბა სქე სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცი ის გა რე შე და ა.შ.

ქარ ტი ის მე-4.3 მუხ ლის მი ხედ ვით მხა რე ე ბი ვალ დე ბუ ლე ბას იღე ბენ აღი ა რონ ქალ თა და 
მა მა კაც თა მი ერ თა ნა ბა რი ღი რე ბუ ლე ბის სა მუ შა ოს თვის თა ნა ბა რი ანაზ ღა უ რე ბის მი ღე ბის უფ-
ლე ბა;

4 სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა შია სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 1996 წლის 29 მა ი სის N№153 დად გე ნი ლე ბით.
5 სა ქარ თვე ლო შე ურ თდა სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2005 წლის 16 ივ ნი სის №1652 – Iს დად გე ნი ლე-

ბით;
6 ძა ლა ში შე ვი და 1960 წ. 15 ივ ნისს, სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის უწ ყე ბე ბი 1994-1995 №27-30, გვ. 134;
7 „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს უწ ყე ბე ბი“, 1994 წ. №20, ქ.თბი ლი სი გვ.68;
8 სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის უწ ყე ბე ბი, 1996 წ. 19.06. №15, გვ. 39;
9 იქ ვე: გვ. 41;
10 ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტია (შეს წო რე ბუ ლი) სტრას ბურ გი, 1996 წლის 3 მა ი სი,
 https://matsne.gov.ge/index.php?option=com_ldmssearch&view=docView&id=1392164
11 სამ წუ ხა როდ, სა ქარ თვე ლო ქარ ტი ის მთე ლი რი გი მუხ ლე ბის პუნ ქტებს (უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნეს სო ცი ა ლუ რი 

დაც ვის შემ ცველს) სა ვალ დე ბუ ლოდ არ აღი ა რებს.
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ქარ ტი ის მე-8 მუხ ლის მე-3,4,5 პუნ ქტის მი ხედ ვით მხა რებ მა უნ და უზ რუნ ველ ყონ მე ძუ ძუ რი 
დე დე ბის მი ერ სა მუ შაო დრო ის გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბა, და ა რე გუ ლი რონ ორ სუ ლი და მე ძუ ძუ რი 
ქა ლე ბის, ასე ვე, იმ ქა ლე ბის და საქ მე ბა ღა მის სა მუ შა ო ებ ზე, რომ ლე ბიც უვ ლი ან ჩვი ლებს. აკ-
რძა ლონ ორ სული, მე ძუ ძუ რი და ჩვი ლე ბის მომ ვლე ლი დე დე ბის და საქ მე ბა მი წის ქვე შა, სამ-
თა მად ნო და ყვე ლა სა მუ შა ო ზე, რო მე ლიც შე უ ფე რე ბე ლია მათ თვის ამ სა მუ შა ო თა სა ხი ფა თო, 
არა ჰი გი ე ნუ რი ან მძი მე ხა სი ა თი დან გა მომ დი ნა რე და მი ი ღონ სა თა ნა დო ზო მე ბი ამ ქა ლე ბის 
და საქ მე ბის უფ ლე ბა თა და სა ცა ვად.

ევ რო საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი ტე ტის მი ერ სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შეს წო რე ბუ ლი სტრა-
ტე გი ის12 მე-14 მუხ ლის თა ნახ მად „ქალ სა და მა მა კაცს შო რის თა ნას წო რო ბა ევ რო პის საბ ჭოს 
ერთ-ერ თი ფუნ და მენ ტუ რი ვალ დე ბუ ლე ბაა, რო მე ლიც უშუ ა ლოდ უკავ შირ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ინ-
ტეგ რა ცი ის სტრა ტე გი ას. ყუ რად ღე ბა გა მახ ვილ დე ბა იმა ზე, რომ სო ცი ა ლურ სფე რო ში არცერ-
თმა სტრა ტე გი ულ მა ჩა რე ვამ უარ ყო ფი თად არ იმოქ მე დოს გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე და რომ 
გენ დე რუ ლი მი მარ თუ ლე ბა ამ სფე როს საქ მი ა ნო ბის გა ნუ ყო ფე ლი ელე მენ ტი გახ დეს“.

აღ სა ნიშ ნა ვია გა ვეც ნოთ ევ რო კავ ში რის კონ სტი ტუ ცი ის პრო ექტს ქალ თა უფ ლე ბე ბის კონ ტექ-
სტში.

პრო ექ ტი ყუ რად ღე ბას ამახ ვი ლებს გენ დე რულ თა ნას წო რო ბა ზე. ევ რო კავ ში რის ფა სე უ ლო-
ბე ბის გან მსაზ ღვრელ მუხ ლებ ში (1-2) დად გე ნი ლია, რომ კავ ში რი და ფუძ ნე ბუ ლია ადა მი ა ნის 
ღირ სე ბის, თა ვი სუფ ლე ბის, დე მოკ რა ტი ის, თა ნას წო რო ბი სა და კა ნო ნის უზე ნა ე სო ბის პა ტი ვის-
ცე მის ფა სე უ ლო ბებ ზე. ეს ფა სე უ ლო ბე ბი წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის სა ზო გა დო ე ბის თვის სა ყო-
ველ თა ოა, სა დაც არ სე ბი თია პლუ რა ლიზ მი, არა დის კრი მი ნა ცი უ ლო ბა, ტო ლე რან ტო ბა, სა მარ-
თლი ა ნო ბა, სო ლი და რო ბა, ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის თა ნას წო რო ბა. 1-3 მუხ ლით კავ ში რი 
უზ რუნ ველ ყოფს სო ცი ა ლურ სა მარ თლი ა ნო ბა სა და დაც ვას, ქალ თა და მა მა კაც თა თა ნას წო რო-
ბას, თა ო ბა თა შო რის სო ლი და რო ბას და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბის დაც ვას.

გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვა ში მო ი აზ რე ბა, რომ ევ რო პუ ლი კა ნო ნე ბი და ჩარ ჩო კა-
ნო ნე ბი ად გე ნენ ღო ნის ძი ე ბებს, რა თა უზ რუნ ველ ყო ფილ იქ ნეს ქალ თა და მა მა კაც თა თა ნას წო-
რო ბა, შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა და თა ნა ბა რი მოპ ყრო ბის პრინ ცი პის გა მო ყე ნე ბა და საქ მე ბი სა და 
თა ნამ დე ბო ბის და კა ვე ბის სა კით ხებ ში, მათ შო რის, თა ნა ბა რი შრო მის თვის თა ნას წო რი ანაზ ღა-
უ რე ბი სა და თა ნას წო რი ფა სე უ ლო ბის შრო მის პრინ ცი პე ბი. მე-4 პუნ ქტის მი ხედ ვით, მუ შა ო ბის 
სფე რო ში ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის პრაქ ტი კუ ლად სრუ ლი თა ნას წო რო ბის უზ რუნ ველ ყო-
ფის მიზ ნით, თა ნას წო რი მოპ ყრო ბის პრინ ცი პი არ უკ რძა ლავს ნე ბის მი ერ წევრ-სა ხელ მწი ფოს, 
რომ შე ი ნარ ჩუ ნოს და მი ი ღოს სპე ცი ა ლუ რი უპი რა ტე სო ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფი სათ ვის სა ჭი რო 
ზო მე ბი, რა თა უფ რო ად ვი ლი გახ დეს სქე სის მი ხედ ვით პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ან არ და უშ ვას, ან აა ნაზ ღა უ როს ზა რა ლი პრო ფე სი ულ საქ მი ა ნო ბა ში.

თა ნა მედ რო ვე ევ რო პუ ლი მიდ გო მა:
„ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბე ბის დაც ვა მო ით ხოვს ეროვ ნულ, რე ლი გი ურ და 

სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე სა მარ თლებ რი ვი სის ტე მე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, რო მელ თა მეშ ვე ო ბით 
ინ დი ვი დებს ექ ნე ბათ შე საძ ლებ ლო ბა, გა ა სა ჩივ რონ და იდა ვონ დარ ღვე უ ლი უფ ლე ბე ბის თა ო-
ბა ზე“.13

12 სო ცი ა ლუ რი ინ ტეგ რა ცი ის შეს წო რე ბუ ლი სტრა ტე გია დამ ტკი ცე ბუ ლია ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტრთა კო მი-
ტე ტის მი ერ 2004 წლის 31 მარტს. http://gi2gi.ucoz.com/socialuri-integraciis-axali-strategia.pdf

13 გა ე როს ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა კო მი სარ ქ-ნ არ ბოს გან ცხა დე ბა სა მუ შაო ჯგუ ფის შეხ ვედ რა ზე. 2005 წ. 
14.01;
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ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა მსოფ ლიო კონ ფე რენ ცი ა ზე მი ღე ბულ იქ ნა ვე ნის დეკ ლა რა ცია და სა-
მოქ მე დო გეგ მით14 გაც ხად და, რომ სო ცი ა ლუ რი, ეკო ნო მი კუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბი ისე-
ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რო გორც სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის უფ ლე ბე ბი. სა ხელ მწი-
ფო ე ბი ვალ დე ბულ ნი არი ან მაქ სი მა ლუ რად უზ რუნ ველ ყონ ყვე ლა სა ხის უფ ლე ბე ბი.

ბო ლო ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში რე გი ო ნა ლურ და სა ერ თა შო რი სო დო ნე ზე გან ვი თა-
რე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი და სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა მიგ ვა ნიშ ნებს იმ ფაქ ტზე, რომ ეკო ნო მი-
კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის გა სა ჩივ რე ბა შე საძ ლე ბე ლია, მაგ რამ არა პირ-
და პი რი, არა მედ ირი ბი გზით, სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის უფ ლე ბე ბის მოქ მე დე ბის 
ფარ გლე ბის გა ფარ თო ე ბის მეშ ვე ო ბით.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს უახ ლო ე სი პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თა ლი 
მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ თით ქმის ყვე ლა ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბა შე-
იძ ლე ბა მოხ ვდეს ცალ კე უ ლი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი უფ ლე ბე ბის კონ კრე ტუ ლი დე ბუ-
ლე ბე ბის მოქ მე დე ბის ფარ გლებ ში, მაგ: ჯან მრთე ლო ბი სა და ჯან მრთე ლი გა რე მოს უფ ლე ბა 
ინ კორ პო რი რე ბუ ლი15 იქ ნა სი ცოც ხლის უფ ლე ბა ში, წარ მო ებს არა ა და მი ა ნუ რი და ღირ სე ბის 
შემ ლახ ვე ლი მოპ ყრო ბის აკ რძალ ვა ში; შრო მის უფ ლე ბა ყო ველ თვის მჭიდ რო დაა გა და ჯაჭ ვუ-
ლი მო ნო ბა სა და იძუ ლე ბი თი შრო მის აკ რძალ ვას თან, პროფ კავ ში რე ბის და პი რე ბას თან, მათ 
წევ რო ბა სა და საქ მი ა ნო ბა ში მო ნა წი ლე ო ბას თან, რაც გა რან ტი რე ბუ ლია შეკ რე ბი სა და მა ნი ფეს-
ტა ცი ის უფ ლე ბით და ა.შ.

ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლოს პრე ცე დენ ტუ ლი სა მარ თლის ანა ლი ზი 
ადას ტუ რებს, რომ შე საძ ლე ბე ლია სა სა მარ თლო ზე დამ ხედ ვე ლო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ჯან მრთე-
ლო ბის უფ ლე ბის, საც ხოვ რებ ლის უფ ლე ბის, შრო მის უფ ლე ბის დაც ვას თან და კავ ში რე ბით. ეს 
უფ ლე ბე ბი წმინ და ეკო ნო მი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ხა სი ა თი საა და, ამავ დრო უ ლად, უდი დე სი 
მნიშ ვნე ლო ბა აქვთ თი თო ე უ ლი ადა მი ა ნი სათ ვის, შე სა ბა მი სად სა სა მარ თლოს მეშ ვე ო ბით მი სი 
დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბა არის წი ნა პი რო ბა ამ უფ ლე ბე ბის ეფექ ტუ რი გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.16

2005 წლის 24 ნო ემ ბერს ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის კო მი ტეტ-
მა ზო გად მოხ სე ნე ბა ში და ად გი ნა სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბე ბის ცალ კე უ ლი ას პექ ტე ბი შრო-
მის უფ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას თან მი მარ თე ბით.17 კო მი ტე ტის მოხ სე ნე ბის მი ხედ ვით, შრო მის 
უფ ლე ბის პრი ვა ტი ზე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა ხორ ცი ელ დე ბა იძუ ლე ბი თი და სა ვალ დე ბუ ლო მუ შა ო-
ბის აკ რძალ ვით, ისე ვე, რო გორც სა მუ შა ო ზე ყვე ლა პი რი სათ ვის თა ნა ბა რი ხელ მი საწ ვდო მო ბის 
უზ რუნ ველ ყო ფით. მი სი დაც ვის ვალ დე ბუ ლე ბა მო ი ცავს სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბას – მი ი-
ღოს კა ნონ მდებ ლო ბა ან სხვა ღო ნის ძი ე ბე ბი, რომ ლე ბიც უზ რუნ ველ ყო ფენ თა ნა ბარ სა მუ შა ო ზე 
თა ნა ბარ ხელ მი საწ ვდო მო ბას, ასე ვე, და ად გენენ იმის გა რან ტი ას, რომ პრი ვა ტი ზა ცი ის პრო-
ცეს მა არ შე ლა ხოს მუ შა თა უფ ლე ბე ბი. მუ შა ო ბის უფ ლე ბა უზ რუნ ველ ყოფს არა პი რის უფ ლე ბას 
– იქ ნეს და საქ მე ბუ ლი, არა მედ, იგი იცავს და საქ მე ბუ ლი პი რის უფ ლე ბას – არ იქ ნეს გა თა ვი სუფ-
ლე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მი ზე ზის გა რე შე და არა სა მარ თლი ა ნად.18

14 http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(symbol)/a.conf.157.23.en
15 სა მართ. სხვა დას ხვა დროს გა მო ცე მულ კა ნონ თა თავ მოყ რა და სის ტე მა ტი ზა ცია მათ ში არ სე ბი თი ცვლი-

ლე ბე ბის შე უ ტან ლად. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=3&t=16416
16 ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი და ეროვ ნუ ლი სის ტე მე ბი, სტა ტი ა თა კრე ბუ ლი, 2007 წ. თბი-

ლი სი, gtz, გვ. 23-25;
17 ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ ტუ რუ ლი უფ ლე ბა თა კო მი ტე ტის 35-ე სხდო მა, ჟე ნე ვა, 2005 წ. 7-25 

ნო ემ ბე რი. პუნ ქტი 1.
18 შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის კონ ვენ ცია №158, „სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“;
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შრო მის უფ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა გუ ლის ხმობს სა ხელ მწი ფოს მხრი დან და-
საქ მე ბის პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბა სა და შე სა ბა მი სი ტრე ნინ გე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბას, სა ხელ მწი-
ფოს ზრუნ ვას უმუ შევ რო ბის წი ნა აღ მდეგ ეფექ ტუ რი პო ლი ტი კის შე მუ შა ვე ბას თან და კავ ში რე ბით.

შრო მის უფ ლე ბა მჭიდ რო კავ შირ შია ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე-4 მუხ ლით უზ რუნ ველ ყო ფი-
ლი მო ნო ბი სა და იძუ ლე ბი თი შრო მის აკ რძალ ვას თან.19ევ რო პუ ლი სა სა მარ თლო თა ვი სი პრაქ-
ტი კით, ასე ვე, უზ რუნ ველ ყოფს, აიკ რძა ლოს დის კრი მი ნა ცი ის გა მოვ ლი ნე ბე ბი შრო მით ურ თი-
ერ თო ბებ ში.20

აღ ნიშ ნულ და სხვა საქ მე ებს მოგ ვი ა ნე ბით დე ტა ლუ რად და ვუბ რუნ დე ბით.
ინ დი ვი დის უფ ლე ბა – არ იქ ნეს დის კრი მი ნი რე ბუ ლი, მრა ვა ლი სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლებ-

რი ვი აქ ტით არის აღი ა რე ბუ ლი. მათ შო რი საა: ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა-
ცია, სა ერ თა შო რი სო პაქ ტი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ უფ ლე ბა თა შე სა ხებ, სა ერ თა შო რი-
სო პაქ ტი ეკო ნო მი კურ, სო ცი ა ლურ და კულ ტუ რულ უფ ლე ბა თა შე სა ხებ, კონ ვენ ცია ასა კობ რი ვი 
დის კრი მი ნა ცი ის ყვე ლა ფორ მის აღ მოფ ხვრის შე სა ხებ, შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის 
კონ ვენ ცია შრო მი სა და და საქ მე ბის სფე რო ში დის კრი მი ნა ცი ის შე სა ხებ, იუ ნეს კოს კონ ვენ ცია გა-
ნათ ლე ბის სფე რო ში დის კრი მი ნა ცი ას თან ბრძო ლის შე სა ხებ. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი 
კონ ვენ ცი ის ან ტი დის კრი მი ნა ცი უ ლი დე ბუ ლე ბე ბი კი დევ უფ რო გამ ყარ და 2005 წლის 1 აპ რილს 
მე-2 ოქ მის ძა ლა ში შეს ვლით.21

1997 წელს ევ რო პის გა ერ თი ა ნე ბის წევ რი სა ხელ მწი ფო ე ბის მი ერ ხელ მო წე რილ იქ ნა ამ-
სტერ და მის ხელ შეკ რუ ლე ბა,22 რომ ლი თაც მრა ვა ლი ცვლი ლე ბა შე ვი და ევ რო პის გა ერ თი ა ნე-
ბის დამ ფუძ ნე ბე ლი ხელ შეკ რუ ლე ბი სა და ევ რო პის კავ ში რის შე სა ხებ ხელ შეკ რუ ლე ბა ში, მათ 
შო რის, მე-13 მუხ ლი.23 მე-13 მუხ ლის მოქ მე დი რე დაქ ცია ეხე ბა დის კრი მი ნა ცი ის არა ერთ კონ-
კრე ტულ სა ფუძ ველს, არა მედ, მას ში მო ცე მუ ლია დის კრი მი ნა ცი ის ერ თბა შად 8 სა ხის სა ფუძ ვე-
ლი, რომ ლის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლის მიზ ნით შე უძ ლია ევ რო პის გა ერ თი ა ნე ბას გა დაწ ყვე ტი ლე-
ბის მი ღე ბა.

მე-13 მუხ ლი გახ და უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი დი რექ ტი ვის მი ღე ბის სა ფუძ ვე ლი, კერ ძოდ, დი რექ-
ტი ვა და საქ მე ბა სა და პრო ფე სი ულ სა კით ხებ თან მი მარ თე ბის დის კრი მი ნა ცი ას თან ბრძო ლის 
შე სა ხებ.

აღ ნიშ ნუ ლი დი რექ ტი ვის მი ზა ნია არა წევრ სა ხელ მწი ფო ებ ში, და საქ მე ბა სა და პრო ფე სი ულ 
სა კით ხებ თან მი მარ თე ბით, პრო ფე სი უ ლი გა ნათ ლე ბის, სა მუ შაო პი რო ბე ბი სა და პრო ფე სი ულ 
ორ გა ნი ზა ცი ებ ში წევ რო ბის ჩათ ვლით, თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დაც ვის უზ რუნ ველ ყო ფა. დი-
რექ ტი ვა სა ხელ მწი ფო ებს აკის რებს ვალ დე ბუ ლე ბას, გა ნა ხორ ცი ე ლონ შე სა ბა მი სი ღო ნის ძი ე ბე-
ბი, რა თა ყვე ლა ინ დი ვიდს ჰქონ დეს სა ვა რა უ დო დის კრი მი ნა ცი ის გან სა მარ თლებ რი ვი გზე ბით 
თა ვის დაც ვის სა შუ ა ლე ბა, მათ შო რის, და საქ მე ბის პე რი ო დის დამ თავ რე ბის შემ დე გაც.24

დღესდღეობით, სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი მმარ თვე ლო ბის არა ერთ სფე რო ში მიმ დი ნა რე ობს რე-
ფორ მა, რო მელ საც თან ახ ლავს ინ ტენ სი უ რი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი. სა მარ თლებ რი ვი 

19 საქ მე – Si li a din v.Fran ce, 2005 წლის 26 ივ ლი სის გან ჩი ნე ბა, სტრას ბურ გის სა სა მარ თლო;
20 საქ მე – Schild v.Ger many, 1999 წლის 18 ივ ლი სის გან ჩი ნე ბა სტრას ბურ გის სა სა მარ თლო;
21 აღ ნიშ ნუ ლი ოქ მი ინ დი ვიდს ანი ჭებს და მო უ კი დე ბელ უფ ლე ბას თა ნას წორ მოპ ყრო ბა ზე;
22 ძალაში შევიდა 1999 წელს;
23 ამ მუხ ლმა კვლავ გა ნი ცა და ცვლი ლე ბა ნი ცის ხელ შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.
24 ევ რო პის გა ერ თი ა ნე ბის ვალ დე ბუ ლე ბა – და იც ვას დის კრი მი ნა ცი ის აკ რძალ ვის პრინ ცი პი, აი სა ხა ასე ვე 

2000 წლის დე კემ ბერ ში მი ღე ბულ ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის ქარ ტი ა ში. ქარ ტი ას სა რე კო მენ და ციო ხა სი ა თი 
აქვს, თუმ ცა იგი ევ რო პუ ლი კონ სტი ტუ ცი ის პრო ექ ტის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლია;
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სის ტე მის სტა ბი ლუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის ინ ტე რე სი მო ით ხოვს, რომ მუდ მი ვად, თვალ სა წი ერ ში 
იყოს მოქ ცე უ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა სა მარ თლის ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ცი პე ბი. მხედ ვე ლო ბა-
ში უნ და იყოს მი ღე ბუ ლი, რომ სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო გან ვი თა რე ბის პრი ო რი ტე ტად და სა-
ხუ ლია ევ რო პულ სივ რცეს თან ჰარ მო ნი ზა ცია, მი ზან შე წო ნი ლად მი ვიჩ ნევთ გა ვეც ნოთ რო გორც 
ტრა დი ცი უ ლი, და სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ ნე ბის, ასე ვე, აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის სა კონ სტი ტუ ციო 
სა სა მარ თლო ე ბის გა დაწ ყვე ტი ლე ბებს, ისეთ პრობ ლე მა ტურ სა კით ხებ ზე, რო გო რი ცაა: თა ნას-
წო რო ბა ასა კობ რი ვი ნიშ ნით.25

მა გა ლი თად, ბელ გი ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 1999 წლის 20 
იან ვა რი. რე ზი უ მე: თვით და საქ მე ბუ ლი პი რე ბის პენ სია 1999 წლის 1 ივ ლი სამ დე შემ ცირ და 
25%-ით (თუ ისი ნი არ ჩე ვენ პენ სი ა ზე გას ვლას ად რე – 60 წლის ასაკ ში) მა შინ, რო ცა ქა ლე ბის 
პენ სია 60 წლის ასაკ ში არ ექ ვემ დე ბა რე ბო და რა ი მე შეზ ღუდ ვას. საქ მე შე ე ხე ბა გარ და მა ვალ 
პე რი ოდს, რო ცა ხდე ბო და ქალ თა და მა მა კაც თა სა პენ სიო სქე მე ბის ჰარ მო ნი ზა ცია. 1997 
წლის 1 ივ ლი სი დან ძა ლა ში შე ვი და ეტა პობ რი ვი ცვლი ლე ბა თვით და საქ მე ბულ თა სა პენ სიო 
სქე მა ში იმ მიზ ნით, რომ თა ნა ბა რი უფ ლე ბე ბი მი ე ნი ჭე ბი ნა ორი ვე სქე სი სათ ვის თა ნა ბა რი სა-
პენ სიო ასა კის და წე სე ბით. 

სა სა მარ თლომ გა ნაც ხა და, რომ უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში, რო მე ლიც 
მხედ ვე ლო ბა ში უნ და იქ ნეს მი ღე ბუ ლი, არ სე ბობ და გან სხვა ვე ბა თვით და საქ მე ბუ ლი ქა ლე ბი-
სა და მა მა კა ცე ბის კა რი ე რას შო რის, რა მაც შე იძ ლე ბა ობი ექ ტუ რად გა ა მარ თლოს მა თი გან-
სხვა ვე ბა სა პენ სიო ასაკს შო რის, ევ რო პის კავ შირ მაც გა ით ვა ლის წი ნა წევრ სა ხელ მწი ფო ებ ში 
ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის სა პენ სო სქე მებ ში გან სხვა ვე ბა და და ად გი ნა დრო თა გან მავ ლო ბა-
ში ამ გან სხვა ვე ბის აღ მოფ ხვრის აუ ცი ლებ ლო ბა.

სა სა მარ თლოს მი აჩ ნია, რომ თვით და საქ მე ბულ მუ შა თა სა პენ სიო სქე მის შე ნარ ჩუ ნე ბას არ 
შე ეძ ლო გა ე მარ თლე ბი ნა ქა ლებ სა და მა მა კა ცებს შო რის გან სხვა ვე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა მათ სა პენ-
სიო ასაკ თან და კავ ში რე ბით – გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ქა ლე ბის დე ფაქ ტო დის კრი მი-
ნა ცია სა მუ შაო სფე რო ში თან და თა ნო ბით შემ ცირ და.

გერ მა ნი ის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 1995 წლის 24 იან ვრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით გან-
ხი ლუ ლი იქ ნა სა ხან ძრო ბრი გა დებ ში სა ვალ დე ბუ ლო სამ სა ხუ რის შე მო ღე ბის და მა მა კა ცე ბის-
თვის შემ ცვლე ლი მო საკ რებ ლის და წე სე ბის შე სა ბა მი სო ბა სქე სის სა ფუძ ველ ზე დის კრი მი ნა ცი ის 
აკ რძალ ვას თან, სა სა მარ თლომ გა ნაც ხა და, რომ ეს დე ბუ ლე ბე ბი არ ღვე ვენ აკ რძალ ვას, მი უ-
თი თა რა თა ვის სა ვე დად გე ნილ პრე ცენ დენ ტულ სა მარ თალ ზე, რომ ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის 
მი მართ გან სხვა ვე ბუ ლი რე ა ლო ბა და საშ ვე ბია, თუ ამის თა ვი დან არი დე ბა შე უძ ლე ბე ლია იმ 
სა კით ხე ბის რე გუ ლი რე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი ბუ ნე ბით გავ ლე ნას ახ დე ნენ რო მე ლი მე 
სქეს ზე, რომ არ არ სე ბობს საკ მა რი სი მი ზე ზი იმი სათ ვის, რომ ქა ლე ბი სა ხან ძრო ბრი გა და ში სამ-
სა ხუ რის გან გა მო ი რიც ხოს მა თი ფი ზი კუ რი აგე ბუ ლე ბის გა მო, მო ტი ვა ცია და ე ფუძ ნა სო ცი ო ლო-
გი ურ და სა მე დი ცი ნო მო ნა ცე მებს. სა ხან ძრო ბრი გა და ში სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბით კა ცე ბის 

25 ლატ ვია, 20.05.2003 წ. გა დაწ ყვე ტი ლე ბა „უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 27.4 მუხ ლის და 
28.2 მუხ ლის ტექ სტის „სა ნამ პი რი მი აღ წევს 65 წლის ასაკს“ და „სა მეც ნი ე რო საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნის 29.5 მუხ ლის კონ სტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბის შე სა ხებ. სა სა მარ თლომ და ად გი ნა, რომ: „შე უძ-
ლე ბე ლია უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის ხა რის ხი ა ნი გან ვი თა რე ბა, რო დე საც სა მეც ნი ე რო ან 
აკა დე მი უ რი თა ნამ დე ბო ბის გა დამ წყვე ტი კრი ტე რი უ მი არის ასა კი და არა პრო ფე სი უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა“ 
და რომ შეზ ღუდ ვა ეწი ნა აღ მდე გე ბა კონ სტი ტუ ცი ის 106-ე მუხლს.
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წი ნა აღ მდეგ დის კრი მი ნა ცია არ არის გა მარ თლე ბუ ლი ქა ლე ბის ფაქ ტობ რი ვი არა ხელ საყ რე ლი 
მდგო მა რე ო ბის კომ პენ სა ცი ით, ვი ნა ი დან მი სი მი ზა ნია არა სქეს თა შო რის სო ცი ა ლუ რი დი ფე-
რენ ცი ა ცი ის გა და ლახ ვა, არა მედ მი სი დად გე ნა სპე ცი ა ლურ სფე რო ში.

პო ლო ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო ტრი ბუ ნალ მა 2000 წლის 31 მარტს გა ნი ხი ლა დე ბუ ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც აწე სებს უფ რო და ბალ სა ვალ დე ბუ ლო ასაკს ქა ლი მას წავ ლებ ლე ბის პენ სი ა ზე გას-
ვლის თვის, ვიდ რე მა მა კა ცი მას წავ ლებ ლე ბი სათ ვის, ასე ვე, არა კონ სტი ტუ ცი უ რო ბის სა კით ხი.26

არ სე ბუ ლი ურ თი ერ თო ბის შე დე გად შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბი ქალ მას წავ ლე ბელ თან მთავ-
რდე ბა 5 წლით ად რე, ვიდ რე მა მა კაც მას წავ ლე ბელ თან. შე სა ბა მი სად, დე ბუ ლე ბე ბი არ ღვევს 
თა ნას წო რო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი სა მარ თლი ა ნო ბის წესს. ტრი ბუ ნალ მა აღ ნიშ ნა, ძა ლის მქო ნე 
კა ნო ნებს არ შე უძ ლი ათ გან სხვა ვე ბუ ლი სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მი და ა წე სონ ქა ლე ბი სა და მა-
მა კა ცე ბი სათ ვის, თუ ეს გან სხვა ვე ბა არ არის და ფუძ ნე ბუ ლი კე თილ გო ნივ რულ, კონ სტი ტუ ცი ურ 
მოთ ხოვ ნებ ზე. თუ ასეთ მოთ ხოვ ნებს არ ეფუძ ნე ბა, მა შინ გან სხვა ვე ბა არის დის კრი მი ნა ცია და 
ეწი ნა აღ მდე გე ბა თა ნას წო რო ბის შე სა ხებ კონ სტი ტუ ცი ურ წესს.

ტრი ბუ ნალ მა ხაზ გას მით აღ ნიშ ნა, რომ კონ სტი ტუ ცია კრძა ლავს ინ ტერ ალია, წე სებს, რომ-
ლე ბიც ახ დენს ქა ლე ბი სა და მა მა კა ცე ბის უფ ლე ბე ბის დი ფე რენ ცი რე ბას „და საქ მე ბა სა და და წი-
ნა უ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, რომ მას წავ ლებ ლის სტა ტუ სი უზ რუნ ველ ყოფს და საქ მე ბის უწ ყვე-
ტო ბას. სა და ვო დე ბუ ლე ბე ბის თა ნახ მად, ქალ მა მას წავ ლე ბელ მა არა მარ ტო უნ და შეწ ყვი ტოს 
მი სი საქ მი ა ნო ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა 5 წლით ად რე, არა მედ მა ში ნაც, რო ცა მა მა კა ცი მას წავ ლე-
ბე ლი კვლავ იღებს სარ გე ბელს საქ მი ა ნო ბის უწ ყვე ტო ბის გა რან ტი ე ბი დან.

ეს პა ნე თის სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 1996 წლის 23 ივ ლი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით გან-
ხი ლულ იქ ნა, რომ სქე სობ რი ვი დის კრი მი ნა ცია (ეს პა ნე თის კონ სტი ტუ ცი ის მე-14 მუხ ლი) არ შე-
მო ი ფარ გლე ბა პი რის მი მართ არა ხელ საყ რე ლი მოპ ყრო ბით სქე სის ნი ა დაგ ზე, არა მედ, ასე ვე, 
ვრცელ დე ბა მსხვერ პლის სქეს თან პირ და პირ და ნათ ლად და კავ ში რე ბუ ლი მი ზე ზე ბის, ან გა რე-
მო ე ბე ბის კომ ბი ნა ცი ა ზეც. რო დე საც დამ ქი რა ვე ბე ლი ამ ტკი ცებს, რომ ად გი ლი ჰქონ და ფორ მა-
ლურ დის კრი მი ნა ცი ულ გან თა ვი სუფ ლე ბას, რაც და ფა რუ ლია სა კონ ტრაქ ტო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბის 
შეწ ყვე ტით და არ ღვევს და ქი რა ვე ბუ ლის ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბას, მას აკის რია ვალ დე ბუ ლე ბა, 
და ამ ტკი ცოს, რომ სამ სა ხუ რი დან გაშ ვე ბა გან პი რო ბე ბუ ლია მარ თლზო მი ე რი მი ზე ზე ბით, რომ-
ლე ბიც არ არის და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის გან ზრახ ვას თან.

მომ ჩი ვა ნი, რო მე ლიც გა ა თა ვი სუფ ლეს სამ სა ხურ ში გან მე ო რე ბით გა უ მარ თლე ბე ლი გა მო უც-
ხა დებ ლო ბი სა და ორ სუ ლო ბის დროს არა პუნ ქტუ ა ლო ბის გა მო, მი იჩ ნევ და, რომ სქე სობ რი ვი 
დის კრი მი ნა ცი ის მსხვერ პლი იყო თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დარ ღვე ვის სა ფუძ ველ ზე. სა კონ-
სტი ტუ ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ ორ სუ ლი ქა ლის მი მართ არა ხელ საყ რე ლი მოპ ყრო ბა, 
ვი ნა ი დან ეს შე იძ ლე ბა მხო ლოდ გან ხორ ცი ელ დეს ქა ლის მი მართ, წარ მო ად გენს სქე სობ რივ 
დის კრი მი ნა ცი ას, რომ ფორ მა ლუ რად დის კრი მი ნა ცი უ ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის ყვე ლა შემ თხვე ვა-
ში, რო მე ლიც რე ა ლუ რად შე ნიღ ბუ ლია სა კონ ტრაქ ტო ურ თი ერ თო ბის გაწ ყვე ტით და არ ღვევს 
და ქი რა ვე ბუ ლის ძი რი თად უფ ლე ბას, არ არის საკ მა რი სი მხო ლოდ იმის მტკი ცე ბა, რომ გან-
თა ვი სუფ ლე ბა დის კრი მი ნა ცი უ ლი იყო. დის კრი მი ნა ცი ის არ სე ბო ბა უნ და და დას ტურ დეს ირი ბი 
(არა პირ და პი რი) მტკი ცე ბუ ლე ბე ბით, რომ ლებ მაც უნ და წარ მოშ ვას ეჭ ვი ასე თი მტკი ცე ბის სა-
სარ გებ ლოდ. მხო ლოდ მა შინ, რო ცა არ სე ბობს ასე თი არა პირ და პი რი მტკი ცე ბუ ლე ბა, დამ ქი რა-
ვე ბელს ეკის რე ბა ვალ დე ბუ ლე ბა, და ამ ტკი ცოს, რომ კონ ტრაქ ტის გაწ ყვე ტის შე სა ხებ გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბის გა მომ წვე ვი ფაქ ტე ბი სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბი სათ ვის კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვე ლი 

26 ომ ბუდ სმე ნის შუ ამ დგომ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე.
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იყო. შე სა ბა მი სად, ისი ნი მარ თლზო მი ე რად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს ფაქ ტე ბად, რომ ლე ბიც არა-
ნა ი რად არ უკავ შირ დე ბა ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის მო ტივს.

გა ით ვა ლის წი ნა რა საქ მის გა რე მო ე ბე ბი, სა სა მარ თლომ დად გე ნი ლად მი იჩ ნია ის ფაქ ტი, 
რომ და ქი რა ვე ბულ მა ვერ შეძ ლო სამ სა ხურ ში გა მო უც ხა დებ ლო ბის გა მარ თლე ბა სა თა ნა დო სა-
მე დი ცი ნო ცნო ბის წარ დგე ნით და მან და უ ყოვ ნებ ლივ არ აც ნო ბა დამ ქი რა ვე ბელს თა ვი სი შე-
უძ ლოდ ყოფ ნის შე სა ხებ, უდა ვოდ წარ მო ად გენ და საკ მა რის სა უძ ველს იმის მტკი ცე ბი სათ ვის, 
რომ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის მი ზე ზი არ ყო ფი ლა მი სი ორ სუ ლო ბა. ძი რი თა დი 
უფ ლე ბის შეზ ღუდ ვა და ყვე ლა ზე მკაც რი დის ციპ ლი ნუ რი სან ქცი ის გა მო ყე ნე ბა მოხ და მხო ლოდ 
და მხო ლოდ სა წარ მოს ინ ტე რე სე ბის დაც ვის მიზ ნით.27

27 სა ი ას გა მო ცე მა „ამო ნაკ რე ბი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა კონ სტი ტუ ციო კონ ტრო ლის უმაღ ლე სი ორ გა ნო ე ბის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი დან ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ თან და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბით, თბი-
ლი სი, 2005 წ.
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შიდა კანონშიდა კანონმდებლობამდებლობა

საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 6
1. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია სა ხელ მწი ფოს უზე ნა ე სი კა ნო ნია. ყვე ლა სხვა სა მარ თლებ-

რი ვი აქ ტი უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს კონ სტი ტუ ცი ას.
2. სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა შე ე სა ბა მე ბა სა ერ თა შო რი სო სა მარ თლის სა ყო ველ თა-

ოდ აღი ა რე ბულ პრინ ცი პებ სა და ნორ მებს. სა ქარ თვე ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბას ან 
შე თან ხმე ბას, თუ იგი არ ეწი ნა აღ მდე გე ბა სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას, აქვს უპი რა ტე სი იუ რი-
დი უ ლი ძა ლა ში და სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის მი მართ.

საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 14
ყვე ლა ადა მი ა ნი და ბა დე ბით თა ვი სუ ფა ლია და კა ნო ნის წი ნა შე თა ნას წო რია გა ნურ ჩევ ლად 

რა სი სა, კა ნის ფე რი სა, ენი სა, სქე სი სა, რე ლი გი ი სა, პო ლი ტი კუ რი და სხვა შე ხე დუ ლე ბე ბი სა, 
ეროვ ნუ ლი, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კუთ ვნი ლე ბი სა, წარ მო შო ბი სა, ქო ნებ რი ვი და წო დებ რი-
ვი მდგო მა რე ო ბი სა, საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლი სა.

კონ სტი ტუ ცია ზო გა დად მი უ თი თებს ქალ თა სხვა უფ ლე ბებ ზე, არ ად გენს მა თი დაც ვის რა ი მე 
გა რან ტი ებს და მა თი მო წეს რი გე ბა კა ნო ნე ბის არე ალ შია დათ ქმუ ლი.

30. 4. მუხ ლი.
შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა, შრო მის სა მარ თლი ა ნი ანაზ ღა უ რე ბა და უსაფ რთხო, ჯან სა ღი 

პი რო ბე ბი, არას რულ წლო ვა ნი სა და ქა ლის შრო მის პი რო ბე ბი გა ნი საზ ღვრე ბა კა ნო ნით.

36. 3. მუხ ლი
„დე და თა და ბავ შვთა უფ ლე ბე ბი და ცუ ლია კა ნო ნით“.
სხვა დე მოკ რა ტი უ ლი ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ე ბის ანა ლი ზი აჩ ვე ნებს, რომ ქა ლის უფ ლე ბე ბის 

დაც ვის გარ კვე უ ლი გა რან ტი ე ბი თვით კონ სტი ტუ ცი ით არის გან საზ ღვრუ ლი, რომ ლის დეკ ლა-
რი რე ბულ სა ფუძ ვლებ ზე მი ი ღე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა. აუ ცი ლე ბე ლია, რომ სა ქარ თვე-
ლო ამ მხრივ არ იყოს გა მო ნაკ ლი სი და აქაც კონ სტი ტუ ცი ურ დო ნე ზე გა ი წე როს დე დე ბის და 
ორ სუ ლი ქა ლე ბის შრო მის უფ ლე ბე ბის ძი რი თა დი გა რან ტი ე ბი.

გენ დე რუ ლი პრობ ლე მა ტი კის კონ კრე ტულ სა კით ხებ ზე სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბა, 
სამ წუ ხა როდ, ყუ რად ღე ბას არ ამახ ვი ლებს!

სა ინ ტე რე სოა, რომ სა ქარ თვე ლოს და მო უ კი დე ბე ლი სა ხელ მწი ფოს ფუნ ქცი ო ნი რე ბის პი რო-
ბებ ში არ გა წე რი ლა გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის დაც ვის გა რან ტი ე ბის შე სა ხებ სა კა ნონ მდებ ლო 
ნორ მე ბი.

1918-1921 წლე ბის სა ქარ თვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტებ ში 
არ მო ი პო ვე ბა სპე ცი ა ლუ რი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი გან სა ხილ ველ თე მას თან და კავ ში რე ბით, თუმ ცა, 
უაღ რე სად სა ინ ტე რე სოა 1921 წლის კონ სტი ტუ ცი ის მე-13 თა ვი „სო ცი ალ-ეკო ნო მი უ რი უფ ლე ბა-
ნი“, ასე, მა გა ლი თად: მუხ ლი 113. რეს პუბ ლი კა ზრუ ნავს თა ვის მო ქა ლა ქე თა ღირ სე უ ლი არ სე-
ბო ბი სათ ვის; მუხ ლი 117. შრო მა სა ფუძ ვე ლია რეს პუბ ლი კის არ სე ბო ბი სა და მი სი უზ რუნ ველ ყო-
ფა რეს პუბ ლი კის გან სა კუთ რე ბუ ლი მო ვა ლე ო ბაა; მუხ ლი 118. რეს პუბ ლი კის კა ნონ მდებ ლო ბით 
ად გი ლობ რივ თვით მმარ თვე ლო ბას ევა ლე ბა და არ სოს შრო მის ბირ ჟა, სა შუ ა მავ ლო კან ტო რა 
და სხვა ამ გვა რი და წე სე ბუ ლე ბა, რო მე ლიც აღ ნუს ხავს უმუ შე ვართ და შუ ა მავ ლო ბას გა უ წევს 
სა მუ შა ოს შოვ ნა ში; მუხ ლი 119. უმუ შევ რად დარ ჩე ნილ მო ქა ლა ქეს მი ე ცე მა დახ მა რე ბა სა მუ შა-
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ოს აღ მო ჩე ნით ან დაზ ღვე ვის სა ხით; მუხ ლი 124. წარ მო ე ბა ში 16 წლამ დის ყმაწ ვი ლის შრო მა 
აკ რძა ლუ ლია; მო ზარ დთა და სა ზო გა დოდ ქალ თათ ვის ღა მით მუ შა ო ბა აკ რძა ლუ ლია. მუხ ლი 
125. რეს პუბ ლი კის საზ რუ ნა ვი სა გა ნია გან საზ ღვროს მი ნი მუ მი ხელ ფა სი და შრო მის ნორ მა ლი 
პი რო ბა ნი წარ მო ე ბა ში. წეს დე ბა შრო მის ინ სპექ ცია და სა ნი ტა რუ ლი ზე დამ ხედ ვე ლო ბა, რო მე-
ლიც და მო უ კი დე ბე ლი უნ და იყოს დამ ქი რა ვე ბელ თა გან; მუხ ლი 126. გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ნო ნი 
და ი ცავს ქალ თა შრო მას წარ მო ე ბა ში. აკ რძა ლუ ლია ქა ლის მუ შა ო ბა დე დო ბი სათ ვის მავ ნე წარ-
მო ე ბა ში; მუ შა ქა ლი მშო ბი ა რო ბის დროს არა ნაკ ლებ ორი თვი სა თა ვი სუ ფა ლია მუ შა ო ბი სა გან 
ჯა მა გი რის მო უს პობ ლად; დამ ქი რა ვე ბელს ევა ლე ბა ძუ ძუმ წო ვარ ბავ შვთა მო სავ ლე ლად შე სა-
ფერ გა რე მო ე ბა ში ამ ყო ფოს მუ შა ქა ლე ბი; მუხ ლი 128. რეს პუბ ლი კას და ად გი ლობ რივ მმარ-
თვე ლო ბას ევა ლე ბა დე დო ბის და ბავ შვე ბის დაც ვი სათ ვის მზრუნ ვე ლო ბა.

რო გორც ვხე დავთ, 126-ე მუხ ლი დათ ქმას შე ი ცავს, რომ ქალ თა შრო მის მო წეს რი გე ბას სპე-
ცი ა ლუ რი კა ნო ნი მი ეძ ღვნე ბო და, სამ წუ ხა როდ, ის ტო რი უ ლი ბე დუ კუღ მარ თო ბის გა მო და მო უ-
კი დე ბე ლი სა კა ნონ მდებ ლო პო ლი ტი კის გა ტა რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა სა ქარ თვე ლოს მხო ლოდ 
ერ თი სა უ კუ ნის შემ დეგ მი ე ცა.

სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის 2006 წლის 24 ივ ლი სის „სა ქარ თვე ლოს გენ დე რუ ლი თა ნას-
წო რო ბის სა ხელ მწი ფო კონ ცეფ ცია“ მხო ლოდ პრინ ცი პე ბის დო ნე ზე შე ი ცავს ნორ მებს გენ დე-
რულ სა კით ხთა დაც ვის ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბე ბის შე სა ხებ.

შრო მის კო დექ სი28 აწეს რი გებს სა ქარ თვე ლოს ტერ ტო რი ა ზე შრო მით და მის თან მდევ ურ თი-
ერ თო ბებს, თუ ისი ნი გან სხვა ვე ბუ ლად არ წეს რიგ დე ბა სხვა სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნით ან სა ქარ თვე-
ლოს სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ ლე ბე ბით.

სპე ცი ა ლუ რი კა ნო ნე ბი:
შრო მის კო დექ სის 1.2. მუხ ლი ად გენს ნე გა ტი უ რი დათ ქმის პრინ ციპს სა მო ქა ლა ქო კო დექ-

სთან მი მარ თე ბით. შრო მის კო დექ სი აღი ა რებს შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის წარ მო შო ბის შემ დეგ 
ელე მენ ტებს:

1. მხა რე თა თა ნას წო რუფ ლე ბი ა ნო ბა;
2. ნე ბის თა ვი სუ ფა ლი გა მოვ ლე ნა;
3. შე თან ხმე ბა.
შრო მით ურ თი ერ თო ბა ში აკ რძა ლუ ლია ნე ბის მი ე რი სა ხის დის კრი მი ნა ცია რა სის, კა ნის ფე-

რის, ენის, ეთ ნი კუ რი და სო ცი ა ლუ რი კუთ ვნი ლე ბის, ეროვ ნე ბის, წარ მო შო ბის, ქო ნებ რი ვი და 
წო დებ რი ვი მდგო მა რე ო ბის, საც ხოვ რე ბე ლი ად გი ლის, ასა კის, სქე სის, სექ სუ ა ლუ რი ორი ენ ტა-
ცი ის, შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის, რე ლი გი უ რი ან რა ი მე გა ერ თი ა ნე ბი სად მი კუთ ვნი ლე ბის, 
ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბის, პო ლი ტი კუ რი და სხვა შე ხე დუ ლე ბის გა მო.

ფი ზი კუ რი პი რის შრო მი თი ქმე დუ ნა რი ა ნო ბა წარ მო ი შო ბა 16 წლის ასა კი დან (მუხ ლი 4-1). 
აკ რძა ლუ ლია არას რულ წლო ვან თან, ასე ვე ორ სულ ან მე ძუ ძურ ქალ თან შრო მი თი ხელ შეკ რუ-
ლე ბის და დე ბა მძი მე, მავ ნე და სა შიშ პი რო ბე ბი ა ნი სა მუ შა ო ე ბის შე სას რუ ლებ ლად (14.5 მუხ-
ლი). ინ ფორ მა ცი ის გაც ვლა ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბამ დე (მუხ ლი 5).

მე-18 მუხ ლით შეზ ღუ დუ ლია ღა მის სა მუ შა ო ზე (22:00-06:00 სთ) არას რულ წლოვ ნის, ორ სუ-
ლი, ახალ ნამ შო ბი ა რე ბი ან მე ძუ ძუ რი ქა ლის და საქ მე ბა, ხო ლო 3 წლამ დე ასა კის ბავ შვის მომ-
ვლე ლის ან შეზ ღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პი რის და საქ მე ბა – მი სი თან ხმო ბის გა რე შე.

28 სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი, 2006 წლის 25 მა ი სი, მუხ ლი 1.
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მე-19 მუხ ლით და საქ მე ბულ მე ძუ ძურ ქალს, რო მე ლიც კვე ბავს 1 წლამ დე ასა კის ბავშვს, მი სი 
მოთ ხოვ ნის სა ფუძ ველ ზე ეძ ლე ვა და მა ტე ბი თი შეს ვე ნე ბა დღე ში არა ნაკ ლებ 1 სა ა თი სა. ბავ შვის 
კვე ბი სათ ვის შეს ვე ნე ბა ით ვლე ბა სა მუ შაო დრო ში და ანაზ ღა უ რე ბით.

შვე ბუ ლე ბა
შვე ბუ ლე ბის ინ სტი ტუტს აწეს რი გებს კო დექ სის V თა ვი, ხო ლო VI თა ვით გან საზ ღვრუ ლია 

სპე ცი ფი კა ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის გა მო, ახალ შო ბი ლის შვი ლად აყ-
ვა ნა სა და და მა ტე ბი თი შვე ბუ ლე ბა ბავ შვის მოვ ლას თან და კავ ში რე ბით.

აღ ნიშ ნუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო და ნა წე სი პრაქ ტი კუ ლად ად გენს, რომ ორ სუ ლო ბი სა და ბავ-
შვის მოვ ლის პე რი ოდ ში ქა ლი სარ გებ ლობს და მა ტე ბი თი უფ ლე ბე ბი თა და სა მარ თლებ რი ვი 
პრი ვი ლე გი ე ბით, თუმ ცა, ქვეყ ნის სუბ კულ ტუ რი სა და დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის პი რო ბებ-
ში რამ დე ნად ადეკ ვა ტუ რია პრი ვი ლე გი ა თა და უფ ლე ბე ბის მას შტა ბი, სე რი ო ზუ ლი კრი ტი კის სა-
განს წარ მო ად გენს. აღ ნიშ ნუ ლი წე სი მო წეს რი გე ბუ ლია, ასე ვე, კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი 
აქ ტით.29

სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ პირ თა შრო მი თი უფ ლე ბე ბის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის გა-
რან ტი ე ბი მო წეს რი გე ბუ ლია „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნით, 411 მუხ ლი ად გენს სა ჯა-
რო მო სამ სა ხუ რე ქა ლის შვე ბუ ლე ბის სპე ცი ფი კას.

სა გუ ლის ხმოა, რომ სა ჯა რო სამ სა ხურ ში შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი წეს რიგ-
დე ბა არა ერ თი სპე ცი ა ლუ რი სა კა ნონ მდებ ლო თუ კა ნონ ქვემ დე ბა რე ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით.30

ასე, მა გა ლი თად, 1993 წლის 27 ივ ლი სის (ურიც ხვი შეს წო რე ბე ბით) „პო ლი ცი ის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნი, პო ლი ცი ის სა მარ თლებ რი ვი დაც ვი სას, სა ერ თოდ არ ით ვა ლის წი ნებს ქა ლი-მო სამ სა ხუ-
რის რა ი მე სპე ცი ფი ურ სა მარ თლებ რი ვი დაც ვის მე ქა ნიზ მებს და კა ნო ნი არც ნე გა ტი ურ დათ ქმას 
შე ი ცავს სხვა სა კა ნონ მდებ ლო აქ ტის გა მო ყე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით.

ანა ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბაა „სამ ხედ რო მო სამ სა ხუ რის სტა ტუ სის შე სა ხებ“ კა ნო ნის ნორ მე-
ბის ანა ლი ზის შე დე გად.

ქვე ყა ნა ში მოქ მედ შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის მომ წეს რი გე ბე ლი ნორ-
მე ბით დად გე ნი ლი სტან დარ ტე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი
კერძო სამართლებრივი საჯარო სამართლებრივი
შრომითი ხელშეკრულების დადების 
დროს ან მერე, ქალს აქვს უფლება 
დამატებითი ანაზღაურების შესახებ 
შეთანხმების მოთხოვნაზე. 

ბაზას წარმოადგენს შვებულებაში გასვლამდე, წინა თვის 
თანამდებობრივი სარგო.

29 სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მი ნის ტრის 2006 წლის 25 აგ ვის ტოს 
№231/ნ ბრძა ნე ბუ ლე ბა, „ორ სუ ლო ბის, მშო ბი ა რო ბი სა და ბავ შვის მოვ ლის, ასე ვე ახალ შო ბი ლის შვი-
ლად აყ ვა ნის გა მო, შვე ბუ ლე ბის ანაზ ღა უ რე ბის წე სი“;

30 სამ წუ ხა როდ, 2002-2004 წლებ ში იუ რი დი უ ლი და არა სამ თავ რო ბო სა ზო გა დო ე ბე ბის წრე ებ ში ინ ტენ-
სი უ რი დის კუ სია მიმ დი ნა რე ობ და ერ თი ა ნი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კო დექ სის შექ მნას თან და კავ ში რე ბით, 
რომ ლი თაც ერ თი ან სა მარ თლებ რივ სის ტე მა სა და სტან დარ ტში მო ექ ცე ო და სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა 
შრო მი თი სა მარ თლებ რი ვი უფ ლე ბე ბი, მო ვა ლე ო ბე ბი, სო ცი ა ლუ რი გა რან ტი ე ბი და ა.შ. ვერ ჰპო ვა პო-
ლი ტი კუ რი მხარ და ჭე რა, ვი მე დოვ ნებ, რომ ეს ძა ლი ან სა სარ გებ ლო იდეა სა თა ნა დო პო ლი ტი კურ-სა მარ-
თლებ რი ვად ხელ საყ რელ დროს გა ზი ა რე ბულ იქ ნე ბა.
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(ორსულობასა და მშობიარობაზე) 
წარმოადგენს შრომითი ხელშეკრულებით 
განსაზღვრული შრომის ანაზღაურება. 

ორსულობის პერიოდში სამედიცინო გამოკვლევების 
გამო გაცდენილი სამუშაო საათები ჩაეთვლება საპატიოდ, 
გამოკვლევების ჩატარების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის 
წარმოდგენისას შეუნარჩუნდება ხელფასი.
სამსახურებრივი ურთიერთობის შეჩერების პერიოდში ქალს 
უნარჩუნდება თანამდებობრივი სარგო, დანამატები ან ეძლევა 
სხვაგვარი კომპენსაცია, მაგ. შვებულება ორსულობის, 
მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო და ა.შ.
დროებით შრომისუუნარობის შემთხვევაში მას შეუჩერდება 
სამსახურებრივი ურთიერთობა გამოჯანმრთელების, ან 
ინვალიდობის დადგენამდე და ასევე, შეუნარჩუნდება თავისი 
თანამდებობა.

სამართლებრივი დაცვა სამსახურიდან უკანონოდ განთავისუფლების შემთხვევაში
კერძო სექტორში საჯარო სექტორში
დავის განხილვა შესაძლებელია შემათანხმებელი 
პროცედურებით, ინდივიდუალური მოლაპარაკების 
გზით ან სასამართლოს საშუალებით
გასაჩივრების 3 წლიანი ხანდაზმულობის ვადა31

განთავისუფლების ბრძანების ბათილად ცნობა, 
განთავისუფლების საფუძვლის შეცვლა, ხელფასის 
ანაზღაურება იძულებით არყოფნის მთელ პერიოდში32

ერთი თვე ბრძანების გადაცემიდან – ხანდაზმულობის 
ვადა

თვითდასაქმებული პირი – ქალი სამეწარმეო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში
ამ მი მარ თუ ლე ბით კა ნონ მდებ ლო ბა არ ად გენს არა ვი თარ მო წეს რი გე ბას, შე სა ბა მი სად, დი-

ფე რენ ცი რე ბულ მიდ გო მა ზე მსჯე ლო ბა შე უძ ლე ბე ლია.
„მე წარ მე თა შე სა ხებ“ კა ნო ნი სა ერ თოდ არ შე ი ცავს დეკ ლა რა ცი ულ დო ნე ზეც კი და საქ მე-

ბულ თა, მათ შო რის ქალ თა, უფ ლე ბე ბის დაც ვის თა ო ბა ზე რა ი მე დათ ქმას.
  ზე მოთ მოყ ვა ნი ლი მა გა ლი თე ბის უბ რა ლო შე და რე ბი თაც კი თვალ ნა თე ლია, რომ სა ჯა რო 
სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა, მათ შო რის ქალ თა, შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი 
უფ ლე ბე ბი და გა რან ტი ე ბი საგ რძნობ ლად აღე მა ტე ბა კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა 
უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას, რაც უკ ვე მი უ თი თებს თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის უგუ ლე ბელ-
ყო ფა ზე დე იუ რე, დე ფაქ ტო ეს შე იძ ლე ბა კი დევ უფ რო მწვა ვე ფორ მებ შიც გა მო ი ხა ტოს, 
ვი ნა ი დან შრო მი თი შე თან ხმე ბა ორი მხა რის ნე ბის თა ნა დამ თხვე ვას ნიშ ნავს, ხო ლო სა მუ-
შა ოს პოვ ნის და და საქ მე ბის პერ სპექ ტი ვა ბევრ ქალს აი ძუ ლებს მის თვის სა ზი ა ნო პი რო-
ბებ ზე და თან ხმე ბას;

  სა ინ ტე რე სოა, პა ტიმ რო ბის კო დექ სის იმ დე ბუ ლე ბე ბის გაც ნო ბა, რომ ლის მი ხედ ვით მსჯავ-
რდე ბულ სა და ბრალ დე ბულს უფ ლე ბა აქვთ უზ რუნ ველ ყო ფილ იყოს შრო მით, შრო მი სა 
და პი რა დი უსაფ რთხო ე ბით, სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბით. კა ნო ნი უპი რა ტე სო ბას ანი ჭებს 
ორ სულ ქა ლებს, მე ძუ ძურ დე დებს, რომ ჰქონ დეთ სხვებ თან შე და რე ბით გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი 
სა ყო ფაც ხოვ რე ბო პი რო ბე ბი, მათ მდგო მა რე ო ბის შე სა ბა მი სი კვე ბის პი რო ბე ბი უნ და შე-
ექ მნათ;

31 სა ხელ შეკ რუ ლე ბო ხან დაზ მუ ლო ბის ვა და, სა მო ქა ლა ქო კო დექ სი;
32  2011 წ. ივ ნისს სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბით აღ ნიშ ნუ ლი უფ ლე ბა სე რი ო ზუ ლად შე იკ ვე ცა, იძუ ლე ბი თი 

გა ნაც დუ რის მოთ ხოვ ნა მხო ლოდ 3 თვის პე რი ო დით შე უძ ლია.
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  რო გო რია შრო მი თი უფ ლე ბე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის ტენ დენ ცია? ზო გა დი შე ჯა მე ბის სა ხით 
შე იძ ლე ბა და ვას კვნათ, რომ არა სა ხარ ბი ე ლოა. იგი ექ ვემ დე ბა რე ბა და უ ყოვ ნებ ლივ კომ-
პლექ სუ რი მიდ გო მის შე მუ შა ვე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი ტენ დენ ცი ის გა უმ ჯო ბე სე ბას თან და კავ ში-
რე ბით არ ცერ თი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტი ან პრო ექ ტი არ შე ი ნიშ ნე ბა;

  შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა-შე ლახ ვის ტენ დენ ცია33.

დაგ რო ვი ლი გა მოც დი ლე ბის ანა ლი ზი გვიჩ ვე ნებს, რომ შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვა-
შე ლახ ვის ტენ დენ ცი ის შეს წავ ლა პირ და პირ და კავ ში რე ბუ ლია შრო მი თი უფ ლე ბე ბი სათ ვის 
ბრძო ლის (გა სა ჩივ რე ბის დი ნა მი კის) ტენ დენ ცი ის შეს წავ ლას თან. ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი სქე-
მე ბის გაც ნო ბა გვარ წმუ ნებს, რომ საკ მა ოდ სე რი ო ზუ ლი ციფ რია შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
მიზ ნით აღ ძრუ ლი სარ ჩე ლე ბის, შე ტა ნი ლი სა ა პე ლა ციო თუ სა კა სა ციო სა ჩივ რე ბი სა, რაც მი-
უ თი თებს, რომ უფ ლე ბის სა სა მარ თლო წე სით დაც ვას ათა სო ბით მო ქა ლა ქე მი მარ თავს, რაც 
ნიშ ნავს, რომ შე ლა ხუ ლად თვლი ან სა კუ თარ შრო მით უფ ლე ბებს.

უფლების დაცვის დინამიკა
მო ნა ცე მე ბი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი 

შრო მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მე ე ბი)

წლები
აპელაცია მათ შორის

განხილულია სააპელაციო და 
კერძო სააპელაციო საჩივარი

მატება, კლება % 
2006 წელთან 

თბილისის 
სააპელაციო

ქუთაისის 
სააპელაციო

2006 617 100 441 176
2007 602 -2,4 509 93
2008 602 -2,4 570 32
2009 383 -37,9 378 5
2010 512 -17 501 11

33 აღ ნიშ ნუ ლი თე მის კვლე ვა 2 ას პექ ტით უნ და გან ვი თარ დეს.
1) სა კა ნონ მდებ ლო სტან დარ ტის დაქ ვე ი თე ბა;
2) დამ საქ მე ბელ თა და (სა ჯა რო სექ ტორ ში) თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის თვით ნე ბუ რი, უკა ნო ნო გა დაწ ყვე-

ტი ლე ბე ბის სი ჭარ ბე. მაგ. ად მი ნის ტრა ცი უ ლი და თა ნამ დე ბო ბის პი რის შეც ვლა დე ფაქ ტო ავ ტო-
მა ტუ რად იწ ვევს მთელ მო ხე ლე თა კორ პუ სის სამ სა ხუ რი დან დათ ხოვ ნას, რაც სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
ძი რი თად პრინ ციპს – კად რე ბის სტა ბი ლუ რო ბას, გა მოც დი ლე ბას პირ და პირ უგუ ლე ბელ ყოფს და არ-
სე ბი თად გა მო რიც ხავს სტა ბი ლუ რი, კვა ლი ფი ცი უ რი ჯან სა ღი ბი უ როკ რა ტი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბის პერ-
სპექ ტი ვას, რაც საფ რთხეს უქ მნის სა ქარ თვე ლოს სა მარ თლებ რივ სა ხელ მწი ფოდ და ფუძ ნე ბას ჰი პო-
თე ტურ შე საძ ლებ ლო ბას.

 იხ. სა ქარ თვე ლოს უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა საქ მე ზე შ.პ.ს „პა ნო რა მა“ – შე მო სავ-
ლე ბის სამ სა ხუ რის წი ნა აღ მდეგ, სა დაც სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ და ამ კვიდ რა სა ჯა რო მო ხე ლის 
ქცე ვის სტან დარ ტი გა და სა ხა დის გა დამ ხდელ თან ურ თი ერ თო ბა ში.
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მო ნა ცე მე ბი სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი შრო-
მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მე ე ბი)

წლები

კასაცია

შემოვიდა 
საკასაციო და 

კერძო საჩივარი

განხილულია საკასაციო 
და კერძო სააპელაციო 

საჩივარი

მატება, კლება % 2006 წელთან

შემოსვლა განხილვა

2006 306 204 100 100

2007 276 300 -9,8 47,1

2008 490 416 60,1 103,9

2009 369 463 20,6 127

2010 354 321 15,7 57,4

მო ნა ცე მე ბი I ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი 
შრო მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მე ე ბი)

წლები
I ინსტანცია

შემოვიდა განიხილულია მატება, კლება % 2006 წელთან
    შემოსვლა განხილვა

2006 1051 1102 100 100

2007 1540 1387 46,5 25,9

2008 1147 1118 9,1 1,5

2009 1077 981 2,5 -11

2010 973 914 -7,4 -17,1

მო ნა ცე მე ბი სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი შრო-
მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (სა მო ქა ლა ქო საქ მე ე ბი)

წლები

კასაცია
შემოვიდა 

საკასაციო და 
კერძო საჩივარი

განხილულია საკასაციო 
და კერძო სააპელაციო 

საჩივარი

მატება, კლება % 2006 წელთან

შემოსვლა განხილვა

2006 124 125 100 100
2007 115 124 -7,3 -0,8
2008 125 131 0,8 5,6
2009 106 111 -14,5 -15,3
2010 91 97 -26,6 -12,6
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მო ნა ცე მე ბი სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი 
შრო მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (სა მო ქა ლა ქო საქ მე ე ბი)

წლები

აპელაცია მათ შორის
განხილულია სააპელაციო 

და კერძო სააპელაციო 
საჩივარი

მატება, კლება % 
2006 წელთან 

თბილისის 
სააპელაციო

ქუთაისის 
სააპელაციო

2006 280 100 160 120
2007 350 25 174 176
2008 387 10,6 286 101
2009 293 -24,3 237 56
2010 176 -39,9 131 45

მო ნა ცე მე ბი I ინ სტან ცი ის სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი 
შრო მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (სა მო ქა ლა ქო საქ მე ე ბი)

წლები
I ინსტანცია

შემოვიდა განხილულია
მატება, კლება % 2006 წელთან

შემოსვლა გამხილვა
2006 717 693 100 100
2007 625 601 -12,8 -13,3
2008 533 544 -25,7 -9,5
2009 613 486 -14,5 -10,7
2010 761 588 6,1 21

მო ნა ცე მე ბი სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი შრო-
მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საქ მე ე ბი)

წლები

I ინსტანცია აპელაცია კასაცია

შემოვიდა განხილულია
განხილულია 

სააპელაციო და კერძო 
სააპელაციო საჩივარი

შემოვიდა 
საკასაციო და 

კერძო საჩივარი

განხილულია საკასაციო 
და კერძო სააპელაციო 

საჩივარი
2006 1051 1102 617 306 204
2007 1540 1387 602 276 300
2008 1147 1118 602 490 416
2009 1077 981 383 369 463
2010 973 914 512 354 321
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მო ნა ცე მე ბი სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში 2006-2010 წლებ ში შე მო სუ ლი და გან ხი ლუ ლი შრო-
მი თი და ვე ბის შე სა ხებ (სა მო ქა ლა ქო საქ მე ე ბი)

წლები

I ინსტანცია აპელაცია კასაცია

შემოვიდა განხილულია
განხილულია 

სააპელაციო და კერძო 
სააპელაციო საჩივარი

შემოვიდა 
საკასაციო და 

კერძო საჩივარი

განხილულია 
საკასაციო და 

კერძო სააპელაციო 
საჩივარი

2006 717 693 280 124 125
2007 625 601 350 115 124
2008 533 544 387 125 131
2009 613 486 293 106 111
2010 761 588 176 91 97
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საქართველსაქართველოში შრომის კულტურის ოში შრომის კულტურის 

ტრადიცია დტრადიცია და გამოცდილებაა გამოცდილება

ის ტო რი უ ლი სა მარ თლებ რი ვი ძეგ ლე ბი საკ მა ოდ მწი რია ქა ლის შრო მის კულ ტუ რის შე ფა სე-
ბის თვის, ვი ნა ი დან ქა ლი არ იყო იუ რი დი უ ლი სუ ბი ექ ტი, ამ დე ნად, სა მარ თლებ რი ვი ძეგ ლე ბი 
ნაკ ლებ ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა.34

სა მა გი ე როდ, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო წყა როა ეთ ნოგ რა ფი უ ლი მა სა ლა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა 
კუთ ხე ე ბის, წო დებ რი ვი, სო ცი ა ლუ რი ნიშ ნით თვალ სა ჩი ნო სუ რათს იძ ლე ვა ქა ლის შრო მის წე-
სებ თან და კავ ში რე ბით.35

ამ მა სა ლი დან ნათ ლად ჩანს ქა ლის შრო მის დი ფე რენ ცი ა ცია მი სი ასა კის, ორ სუ ლო ბის, დე დო-
ბის, ჩვი ლი ბავ შვის მოვ ლის და ა.შ. ას პექ ტე ბით და სე რი ო ზუ ლი დას კვნის გა კე თე ბის შე საძ ლებ-
ლო ბას იძ ლე ვა, რომ ქა ლის შრო მა გან სა კუთ რე ბუ ლად ფა ქი ზი წე სე ბით არის გან საზ ღვრუ ლი.

შრომითი უფლებების დამდგენი ნორმების სასამართლო განმარტების ტენდენცია
სა სა მარ თლო პრაქ ტი კი დან ათე უ ლი შემ თხვე ვის შეს წავ ლა გვაჩ ვე ნებს, რომ შრო მი თი უფ-

ლე ბე ბის დამ დგე ნი ნორ მე ბის გან მარ ტე ბა წი ნა აღ მდე გობ რი ვია, რო გორც სის ტე მის იე რარ ქი უ-
ლო ბის,36 ასე ვე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სა და სა ერ თო სა სა მარ თლო ებ ში, თა ვად ერ თი 
დო ნის სა სა მარ თლო შიც.

სა სა მარ თლო პრაქ ტი კა ნაკ ლე ბად გა მო ირ ჩე ვა ერ თგვა როვ ნე ბით, რაც რა საკ ვირ ვე ლია, 
გა მოწ ვე უ ლია, ერ თი მხრივ, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის და ბა ლი სა კა ნონ მდებ ლო სტან დარ ტით, მე-
ო რე მხრივ, ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან ქარ თუ ლი მარ თლმსა ჯუ ლე ბის მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის 
და ბა ლი ბმით.37 თუმ ცა, არ სე ბობს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო პრე ცედენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ად გე ნენ უფ-
ლე ბის დაც ვის საკ მა ოდ მა ღალ გა რან ტი ას და რომ ლით სარ გებ ლო ბაც ად ვო კატ თა კორ პუსს 
კვა ლი ფი ცი უ რად შე უძ ლია. აღ ნიშ ნუ ლი, თა ვის მხრივ, წარ მო ად გენს ერ თგვარ შე მა კა ვე ბელ 
ფაქ ტორს დამ საქ მე ბელ თა და ხელ მძღვა ნელ თა ნამ დე ბო ბის პი რე ბის მი ერ უკა ნო ნო და და უ სა-
ბუ თე ბე ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბი სათ ვის.

34 სა ინ ტე რე სოა ერეკ ლე II-ის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ობო ლი ბავ შვის მსა ხუ რად წაყ ვა ნის შე სა ხებ მა მუ კა გუ გუ-
ლაშ ვი ლის ქვრი ვის სა ჩი ვარ თან და კავ ში რე ბით. ობო ლი ბავ შვი დე დას და უბ რუნ და: „რად გან ყმაწ ვი ლი 
ყო ფი ლა, ისევ დე დას მი ე ცეს შვი ლი, და ა ცა ლოს მა ნამ დი სან 15,16 წლის შე იქ მნას“;

35 ა) მი ხე ილ კე კე ლია „ჩვე უ ლე ბი თი სა მარ თლის ძეგ ლე ბი“
 ბ) სერ გი მა კა ლა თია „სა მეგ რე ლოს ის ტო რია და ეთ ნოგ რა ფია“, თბ., 1941; „მეს ხეთ ჯა ვა ხე თი“, თბ., 

1938;
 გ) ბ. ნი ჟა რა ძე „თა ვი სუ ფა ლი სა გა ნი“
 დ) რუ სუ დან ხა რა ძე „დი დი ოჯა ხი“.
 ე) ნუ ნუ მინ და ძე „ქა ლი გარ და მა ვალ ეპო ქა ში“
36 სხვა დას ხვა დო ნის სა სა მარ თლო;
37 შე ნიშ ვნა: *კონ სტან ტი ნე კორ კე ლია სტა ტი ა ში – „ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სტან დარ ტე ბის გა მო-

ყე ნე ბის პრაქ ტი კა სა ქარ თვე ლო ში“ – ას კვნის, რომ: „სა ქარ თვე ლოს სა ერ თო სა სა მარ თლო ე ბის პრაქ ტი-
კის შეს წავ ლამ ცხად ყო, რომ იკ ვე თე ბა სა ქარ თვე ლოს სა სა მარ თლო ე ბის მი ერ სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბის 
მზარ დი გა მო ყე ნე ბის ტენ დენ ცია. ეს ტენ დენ ცია ეხე ბა, რო გორც ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო ხელ შეკ რუ-
ლე ბებს, ისე ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის გა მო ყე ნე ბას მარ თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი-
ე ლე ბი სას“. იხ. ჟურ ნა ლი, სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თლის მი მო ხილ ვა, 2010 წ. მარ ტი №2, გვ.26;

 *შე ნიშ ვნის შე ნიშ ვნა: ავ ტო რის დას კვნა ეფუძ ნე ბა ზო გა დად სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის 
მზარდ ტენ დენ ცი ას. ჩვენ ვა მახ ვი ლებთ ყუ რად ღე ბას შრო მით-სა მარ თლებ რივ სფე რო ში სა ერ თა შო რი სო 
სტან დარ ტე ბის გა მო ყე ნე ბის და ბალ კულ ტუ რა ზე.
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სასამართლსასამართლო პრაქტიკაო პრაქტიკა

საკონსტიტუციო კონტროლი
სა ინ ტე რე სოა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს პრაქ ტი კა და გან მარ ტე ბე ბი 

საქ მე ებ ზე შრო მის კო დექ სის ნორ მე ბის სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ას თან შე სა ბა მი სო ბის სა-
კით ხთან და კავ ში რე ბით, ასე მაგ:

საქმე № 1
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე მ.ნ. და სხვე ბი სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტი სა და სა ქარ თვე ლოს 

პრე ზი დენ ტის წი ნა აღ მდეგ.
და ვის სა გა ნი: „უმაღ ლე სი გა ნათ ლე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის 21 დე კემ ბრის 

კა ნო ნის 87-ე მუხ ლის მე-2, მე-3 და მე-4 პუნ ქტე ბი სა და „სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი-
რის – უმაღ ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო და წე სე ბუ ლე ბის რექ ტო რის მო ვა ლე ო ბის შემ სრუ ლებ ლი-
სა და ფა კულ ტე ტის დე კა ნის მო ვა ლე ო ბის შემ სრუ ლებ ლის უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან საზ ღვრი სა 
და სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის ზო გი ერ თი ბრძა ნე ბუ ლე ბის ნა წი ლობ რივ ძა ლა და კარ გუ ლად 
გა მოც ხა დე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს პრე ზი დენ ტის 2005 წლის 8 ივ ნი სის N473 ბრძა ნე ბუ ლე-
ბის პირ ვე ლი, მე-2, მე-3, მე-4 პუნ ქტე ბი სა და მე-5 პუნ ქტის „გ“ ქვე პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი უ რო ბა 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მე-17 მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან, მე-19 მუხ ლის პირ ველ და მე-3 
პუნ ქტებ თან, 24-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-4 პუნ ქტებ თან, 30-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-4 პუნ ქტებ-
თან, 34-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან და 35-ე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტთან მი მარ თე ბით.

სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს მსჯე ლო ბით: შრო მის უფ ლე ბის კონ სტი ტუ ცი ურ-სა მარ თლებ-
რი ვი გან მტკი ცე ბა ხაზს უს ვამს სა ქარ თვე ლოს, რო გორც სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფოს არსს, რომ-
ლის უმ თავ რე სი ამო ცა ნაა ადა მი ა ნის ღირ სე უ ლი ყო ფის უზ რუნ ველ ყო ფა. 30-ე მუხ ლის პირ-
ვე ლი პუნ ქტის ვიწ რო გა გე ბა და 30-ე მუხ ლის მე-4 პუნ ქტის წმინ და ფორ მა ლუ რი გან მარ ტე ბა 
აკ ნი ნებს შრო მის უფ ლე ბის სო ცი ა ლურ ხა სი ათს, ახ დენს მის გა მო ფიტ ვას და ამავ დრო უ ლად, 
არ ღვევს სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფოს პრინ ციპს, რო მე ლიც სა ხელ მწი ფო ხე ლი სუფ ლე ბის, 
მათ შო რის, სა კა ნონ მდებ ლო ხე ლი სუფ ლე ბის მოქ მე დე ბას მკაცრ კონ სტი ტუ ცი ურ-სა მარ თლებ-
რივ ჩარ ჩო ებ ში აქ ცევს. აქ იგუ ლის ხმე ბა არა მხო ლოდ ის, რომ კა ნონ მდე ბელ მა ფორ მა ლუ რი 
თვალ საზ რი სით და აკ მა ყო ფი ლოს კონ სტი ტუ ცი ის მოთ ხოვ ნა და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა 
კა ნო ნით მო ა წეს რი გოს, არა მედ ისიც, რომ ეს კა ნო ნი, მა ტე რი ა ლურ-სა მარ თლებ რი ვი თვალ-
საზ რი სით, შე ე სა ბა მე ბო დეს კონ სტი ტუ ცი ას. სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლო სწო რედ ამის გათ ვა-
ლის წი ნე ბით მო ახ დენს გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მე ბის შე მოწ მე ბას.

 კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი უნ და გა ნი მარ ტოს მი სი მიზ ნე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფოს პრინ ციპ თან კავ შირ ში, რო მე ლიც არის კონ სტი ტუ ცი ის ერთ-
ერ თი ფუ ძემ დებ ლუ რი პრინ ციპ თა გა ნი და არ იძ ლე ვა სა შუ ა ლე ბას, რომ 30-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
პუნ ქტი გა ვი გოთ, რო გორც მხო ლოდ იძუ ლე ბი თი შრო მის აკ რძალ ვა. მოქ მე დი კონ სტი ტუ ცი ურ-
სა მარ თლებ რი ვი წეს რი გი შრო მის უფ ლე ბის დაც ვის სფე რო ში სო ცი ა ლუ რი სა ხელ მწი ფოს მი ერ 
გა ცი ლე ბით მე ტის უზ რუნ ველ ყო ფას ით ვა ლის წი ნებს, ვიდ რე ეს იძუ ლე ბი თი შრო მის არ დაშ ვე-
ბაა. კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი, რა თქმა უნ და, იცავს ნე ბის მი ერ ადა მი ანს 
იძუ ლე ბი თი შრო მის გან, რაც ადა მი ა ნის ღირ სე ბის ხელ ყო ფას წარ მო ად გენს. კონ სტი ტუ ცი ით 
და ცუ ლია არა მხო ლოდ უფ ლე ბა, აირ ჩიო სა მუ შაო, არა მედ, ასე ვე, უფ ლე ბა – გა ნა ხორ ცი ე ლო, 
შე ი ნარ ჩუ ნო და დათ მო ეს სა მუ შაო, და ცუ ლი იყო უმუ შევ რო ბი სა გან და ისე თი რე გუ ლი რე ბი სა-
გან, რო მე ლიც პირ და პირ ით ვა ლის წი ნებს ან იძ ლე ვა სამ სა ხუ რი დან უსა ფუძ ვლო, თვით ნე ბუ რი 
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და უსა მარ თლო გა თა ვი სუფ ლე ბის სა შუ ა ლე ბას. 30-ე მუხ ლის მე-4 პუნ ქტი უშუ ა ლო კავ შირ შია 
რა ამა ვე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთან, სხვა სა კით ხებ თან ერ თად, შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დაც ვა ზე 
ახ დენს აქ ცენ ტი რე ბას და ნორ მა, რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში მო ვა მე-4 პუნ ქტთან, თა ვის თა-
ვად შე უ სა ბა მო იქ ნე ბა 30-ე მუხ ლის პირ ველ პუნ ქტთა ნაც.

ადა მი ა ნის ნე ბის მი ე რი საქ მი ა ნო ბა ვერ ჩა ით ვლე ბა „შრო მად“ და არ ექ ვემ დე ბა რე ბა დაც-
ვას კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე. „შრო მად“ შე იძ ლე ბა გა ვი გოთ მხო ლოდ ისე-
თი საქ მი ა ნო ბა, რო მე ლიც მა ტე რი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი თვალ საზ რი სით ემ სა ხუ რე ბა ადა მი ა ნის 
ცხოვ რე ბის სა ფუძ ვლის შექ მნა სა და შე ნარ ჩუ ნე ბას. შრო მა, ერ თი მხრივ, წარ მო ად გენს ადა მი-
ა ნის მა ტე რი ა ლუ რი უზ რუნ ველ ყო ფის, ხო ლო, მე ო რე მხრივ, პი როვ ნუ ლი თვით რე ა ლი ზა ცი ი-
სა და გან ვი თა რე ბის სა შუ ა ლე ბას. ადა მი ა ნის პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბა შე იძ ლე ბა მო ი ცავ დეს 
რამ დე ნი მე მი მარ თუ ლე ბას, მაგ რამ საქ მი ა ნო ბის ნა წი ლი წარ მო ად გენს კონ სტი ტუ ცი ით და ცულ 
სი კე თეს მა შინ, რო დე საც ის გან გრძო ბა დი და მა ტე რი ა ლუ რი შე მო სავ ლის მომ ტა ნია ან მი სი 
ჩა მო ცი ლე ბით აღარ იარ სე ბებ და შე მო სავ ლის მომ ტა ნი პრო ფე სი უ ლი საქ მი ა ნო ბის ძი რი თა დი 
მი მარ თუ ლე ბა.

საქმე № 2
სა ქარ თვე ლოს მო ქა ლა ქე ე ბი – ვ. თ., ს. თ., ხ. გ. და მ. შ. – სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის წი-

ნა აღ მდეგ.
და ვის სა გა ნი:
სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი უ რო ბა სა-

ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 30-ე მუხ ლის პირ ველ და მე-4 პუნ ქტებ თან მი მარ თე ბით.
სა სა მარ თლომ მი უ თი თა:
1. სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ ლი ეძ ღვნე ბა შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ ყვე-

ტის სა ფუძ ვლებს. ამ მუხ ლის სა თა უ რიც შე სა ბა მი სია – „შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ ყვე-
ტის სა ფუძ ვლე ბი“. 37-ე მუხ ლის პირ ველ ნა წილ ში ჩა მოთ ვლი ლია შრო მი თი ურ თი ერ თო-
ბის შეწ ყვე ტის ცაკ ლე უ ლი სა ფუძ ვლე ბი, მათ შო რის, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა.

 რო დე საც მო სარ ჩე ლე მხა რე სა და ვოდ ხდის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ-
ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტის კონ სტი ტუ ცი უ რო ბას, მან, ლო გი კუ რად, უნ და 
წარ მო ად გი ნოს არ გუ მენ ტე ბი – ან იმის შე სა ხებ, რომ შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლა, 
რო გორც შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ ყვე ტის ერ თერ თი სა ფუძ ვე ლი, არა კონ სტი ტუ ცი უ-
რია, ან ზო გა დად, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის ინ სტი ტუ ტის არა კონ სტი ტუ ცი უ რო-
ბის თა ო ბა ზე.

2. მო სარ ჩე ლე თა წარ მო მად გენ ლე ბი გარ კვე ვით აც ხა დე ბენ, რომ ისი ნი არა კონ სტი ტუ ცი უ-
რად არ თვლი ან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის ინ სტი ტუტს. ამა ზე მეტ ყვე ლებს რო-
გორც კონ სტი ტუ ცი უ რი სარ ჩე ლის ტექ სტი, ასე ვე სა სარ ჩე ლო მოთ ხოვ ნაც. მო სარ ჩე ლე თა 
არ გუ მენ ტა ცია არ არის მი მარ თუ ლი, ზო გა დად, შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის ინ-
სტი ტუ ტის არა კონ სტი ტუ ცი უ რო ბის და სა ბუ თე ბი სა კენ, ხო ლო სა სარ ჩე ლო მოთ ხოვ ნა კი – 
ამ ინ სტი ტუ ტის არა კონ სტი ტუ ცი უ რად ცნო ბი სა კენ.

3. კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში და გამ წეს რი გე ბელ სხდო მა ზე სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
მო სარ ჩე ლე მხა რის მი ერ, ასე ვე, არ წა რედ გი ნა და სა ბუ თე ბა იმის თა ო ბა ზე, თუ რა ში გა-
მო ი ხა ტე ბა შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის, რო გორც შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ-
ყვე ტის ერ თერ თი სა ფუძ ვლის არა კონ სტი ტუ ცი უ რო ბა.
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4. კონ სტი ტუ ცი ურ სარ ჩელ ში ყუ რად ღე ბა გა მახ ვი ლე ბუ ლია იმა ზე, რომ სა და ვო ნორ მა დამ-
საქ მე ბელს აძ ლევს თვით ნე ბო ბი სა და და საქ მე ბუ ლის სა მუ შა ო დან უსა მარ თლო და უპი-
რო ბო გა თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ველს. მო სარ ჩე ლე თა წარ მო მად გე ნე ლის რ. ლი პარ ტე ლი-
ა ნის მო საზ რე ბით, სა და ვო ნორ მა არა კონ სტი ტუ ცი უ რია მი სი ში ნა არ სობ რი ვი დატ ვირ თვის 
გა მო. კო ლე გი ას მი აჩ ნია, რომ მო სარ ჩე ლე მხა რის შე ხე დუ ლე ბა სა ქარ თვე ლოს შრო მის 
კო დექ სის 37-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტის ში ნა არ სთან და კავ ში რე ბით 
მცად რია.

5. გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მით არ არის მო წეს რი გე ბუ ლი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის 
ინ სტი ტუ ტი, ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის წე სი და პი რო ბე ბი. სა და ვო ნორ მა წარ მო ად გენს 
შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ ყვე ტის სა ფუძ ვლე ბის ჩა მო ნათ ვა ლის ნა წილს და არა შრო მი-
თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის მა რე გუ ლი რე ბელ ნორ მას. აქე დან გა მომ დი ნა რე, პო ტენ ცი-
უ რად შე უძ ლე ბე ლია მსჯე ლო ბა სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ ლის პირ ვე ლი 
ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტზე, რო გორც დამ საქ მებ ლის მხრი დან შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის 
მოშ ლი სას თვით ნე ბო ბის შე საძ ლო დამ დგენ ნორ მა ზე.

6. მო სარ ჩე ლე თა მი ერ მოყ ვა ნი ლი არ გუ მენ ტე ბის სა მიზ ნედ მცდა რად არის შერ ჩე უ ლი სა-
ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტი, რად-
გა ნაც ისი ნი სა და ვო ნორ მას აღიქ ვა მენ, რო გორც შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის 
მომ წეს რი გე ბელ ნორ მას. კო ლე გია, მი უ თი თებს რა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა-
მარ თლოს ჩა მო ყა ლი ბე ბულ მიდ გო მა ზე (გან ჩი ნე ბა N2/3/412, II-9; გან ჩი ნე ბა N2/4/420, 
II-7; გან ჩი ნე ბა N2/9/450, II-10), მი იჩ ნევს, რომ მო სარ ჩე ლე მხა რის მი ერ წარ მოდ გე ნი-
ლი მტკი ცე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც გა სა ჩივ რე ბუ ლი ნორ მის არას წორ გა გე ბას ემ ყა რე ბა, არ 
აკ მა ყო ფი ლებს „სა კონ სტი ტუ ციო სა მარ თალ წარ მო ე ბის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
მე-16 მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტის მოთ ხოვ ნებს.
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მართლმსამართლმსაჯულებაჯულება

საქმე № 3. ფიზიკური პირის სარჩელი
და ვის სა გა ნი: სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს ბრძა ნე ბის ბა თი-

ლად ცნო ბა, სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის თა ო ბა ზე.
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე იმ ყო ფე ბო და დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში, შემ დეგ 

ბავ შვის მოვ ლას თან და კავ ში რე ბით გა ვი და უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა ში.
სარ ჩე ლის სა ფუძ ვე ლი: უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბის პე რი ოდ ში და უშ ვე ბე ლი იყო მი სი სამ სა ხუ-

რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბა.
სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და.
მო ტი ვა ცია: სა და ვო ბრძა ნე ბა გა მო ცე მუ ლია „სა ჯა რო სა მარ თლის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 89-ე 

მუხ ლის „ა“ ქპ, 111-ე მუხ ლის, 108-ე მუხ ლის მოთ ხოვ ნა თა უხე ში დარ ღვე ვით. მო სარ ჩე ლის 
გა თა ვი სუფ ლე ბის დრო ი სათ ვის მოქ მე დი კა ნო ნის 111-ე მუხ ლის რე დაქ ცი ის მი ხედ ვით და უშ-
ვე ბე ლი იყო მო ხე ლის სა მუ შა ო დან გა თა ვი სუფ ლე ბა კა ნო ნის 89-ე მუხ ლის „.ბ“ – „ი“ ქპ. სა-
ფუძ ველ ზე მი სი სამ სა ხუ რებ რი ვი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის შე ჩე რე ბის პე რი ოდ ში, რის გა მოც სა და ვო 
ბრძა ნე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბა კა ნონს.

მოყ ვა ნი ლი შემ თხვე ვა ცხად ყოფს, რომ ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბი კა ნო ნის იმ პე რა ტი-
ულ აკ რძალ ვა საც არ ით ვა ლის წი ნე ბენ.

საქმე № 4
ი.ჭ-ის სარ ჩე ლი – აჭა რის მთავ რო ბის საქ ვე უწ ყე ბო და წე სე ბუ ლე ბის სა არ ქი ვო სამ მარ თვე-

ლოს მი მართ.
და ვის სა გა ნი: სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, სა მუ-

შა ო ზე აღ დგე ნა, იძუ ლე ბით გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე მუ შა ობ და 2002 წლი დან უფ რო სი სპე ცი ა ლის ტის თა-

ნამ დე ბო ბა ზე. 2002 წლის ივ ნის ში გა ვი და დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში. კა ნო ნით გან საზ ღვრუ ლი 
სა დეკ რე ტო შვე ბუ ლე ბის ვა და ამო ე წუ რა 2005 წლის 12 ივ ლისს, ხო ლო 8 ივ ნისს გან ცხა დე ბით 
მი მარ თა, რა თა და ეშ ვათ ბრძა ნე ბა მი სი შვე ბუ ლე ბი დან დაბ რუ ნე ბის შე სა ხებ. პა სუ ხად მი ი ღო 
უა რი, რად გან დე პარ ტა მენ ტმა გა ნი ცა და ლიკ ვი და ცია, მო სარ ჩე ლე გა თა ვი სუფ ლდა თა ნამ დე-
ბო ბი დან, ხო ლო შექ მნილ სამ მარ თვე ლო ში გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი არ იყო უფ რო სი სპე ცი ა ლის-
ტის თა ნამ დე ბო ბა.

სარ ჩე ლის ფაქ ტობ რი ვი და სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი: სა და ვო ბრძა ნე ბა გა მო ცე მუ ლია 
„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 111 მუხ ლის დარ ღვე ვით.

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს პო ზი ცია: სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და ნა წი ლობ რივ, სა და ვო 
ბრძა ნე ბა გა უქ მდა და აღ დგე ნილ იქ ნა თა ნამ დე ბო ბა ზე, ხო ლო იძუ ლე ბით გა ნაც დუ რის ანაზ ღა-
უ რე ბა ზე ეთ ქვა უა რი.

მო პა სუ ხის აპე ლა ცი ის სა ფუძ ველ ზე სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ გა ა უქ მა გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 
და სარ ჩე ლი არ და აკ მა ყო ფი ლა. სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბა გა უქ მდა აღ ნიშ ნუ ლი გა-
დაწ ყვე ტი ლე ბა კი ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად და უბ რუნ და იმა ვე სა სა მარ თლოს.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს ახა ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე-
ტი ლე ბა გა უქ მდა ი.ჭ-ის სამ სა ხურ ში აღ დგე ნი სა და ად ვო კა ტის ხარ ჯე ბის ანაზ ღა უ რე ბის ნა წილ-
ში, და ნარ ჩენ ნა წილ ში დარ ჩა უც ვლე ლად.
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მო ტი ვა ცია: სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბით ად გი ლი ჰქონ და სა არ ქი ვო დე პარ ტა მენ ტის არა 
ლიკ ვი და ცი ას, არა მედ რე ორ გა ნი ზა ცი ას, შე სა ბა მი სად, მი სი გან თა ვი სუფ ლე ბა უკა ნო ნო იყო.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ ი. ჭ-ძის კა სა ცია და აკ მა ყო ფი ლა. ნა წი ლობ რივ გა ა უქ მა გა სა ჩივ რე-
ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა სარ ჩე ლის – მო სარ ჩე ლის სამ სა ხურ ში აღ დგე ნის არ დაკ მა ყო ფი ლე ბის 
ნა წილ ში და მო პა სუ ხეს და ე კის რა გა მოს ცეს ახა ლი აქ ტი მი სი სამ სა ხურ ში მოწ ყო ბის თა ო ბა ზე, 
„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მოთ ხოვ ნე ბის დარ ღვე ვის გა მო.

შე ნიშ ვნა: ათე უ ლო ბით შემ თხვე ვა იქ ნა სა სა მარ თლო ე ბის მი ერ გან ხი ლუ ლი, რო ცა ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ე ბი დეკ რე ტულ ან ანაზ ღა უ რე ბად, ან უხელ ფა სო შვე ბუ ლე ბა ში მყოფ ქალ 
მო სამ სა ხუ რე ებს ათა ვი სუფ ლებ დნენ სამ სა ხუ რე ბი დან ორ გა ნოს ლიკ ვი და ცი ის, რე ორ გა ნი ზა ცი-
ის, შტა ტის გა უქ მე ბის ან შემ ცი რე ბის მო ტი ვით.

საქმე № 5
თ.ს-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხე სსიპ სო ცი ა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის სა ა გენ ტოს მი მართ.
და ვის სა გა ნი: დეკ რე ტუ ლი შვე ბუ ლე ბის თან ხის – 600 ლა რის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე არის ეროვ ნულ მუ სი კა ლუ რი ცენ ტრის სიმ ფო ნი უ რი ორ-

კეს ტრის მსა ხი ო ბი. 2005 წელს შე ე ძი ნა პირ ვე ლი შვი ლი, 2006 წელს მე ო რე შვი ლი, იმ ყო-
ფე ბო და დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში, რომ ლის თან ხის მი სა ღე ბად 6 თვი ან ვა და ში ვერ მი მარ თა 
სა ა გენ ტოს, რად გან მშო ბი ა რო ბას მოჰ ყვა გარ თუ ლე ბე ბი.

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2007 წლის 3 ოქ ტომ ბრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი 
არ დაკ მა ყო ფილ და ჯან დაც ვის მი ნის ტრის 2006 წლის 25 აგ ვსი ტოს №231/6 ბრძა ნე ბით დად-
გე ნი ლი ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის გას ვლის გა მო.

თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2008 წლის 7 მა ი სის გან ჩი ნე ბით თ.ს-ძის აპე ლა ცია 
არ დაკ მა ყო ფილ და. სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით მო სარ ჩე ლის კა სა ცია დაკ-
მა ყო ფილ და, გა უქ მდა გა სა ჩივ რე ბუ ლი გან ჩი ნე ბა და სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და.

მო ტი ვა ცია: სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ სხვაგ ვა რი სა მარ თლებ რი ვი შე ფა სე ბა მის ცა დად-
გე ნილ ფაქ ტობ რივ გა რე მო ე ბებს და და ას კვნა: დამ საქ მებ ლის ვალ დე ბუ ლე ბა – მო სარ ჩე ლის 
გა ნაც ხა დი გა და ეგ ზავ ნა სსიპ სა ა გენ ტო სათ ვის, შეს რულ და დაგ ვი ა ნე ბით, არ უნ და გახ დეს მო-
სარ ჩე ლის მოთ ხოვ ნის არ დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა ფუძ ვე ლი, ვი ნა ი დან მან გა ნაც ხა დი დამ საქ მე-
ბელ თან წა რად გი ნა 2007 წლის 11 ივ ნისს, მა შინ, რო ცა ექ ვსი თვის ვა და იწუ რე ბო და 12 ივ-
ნისს, ანუ მო სარ ჩე ლემ უფ ლე ბის რე ა ლი ზა ცია დამ საქ მე ბელ თან მო ახ დი ნა ნორ მა ტი უ ლი აქ ტით 
დად გე ნილ 6 თვი ან ვა და ში.

საქმე № 6
12 ფი ზი კურ პირ თა (უმ რავ ლე სო ბა ქა ლე ბი) სარ ჩე ლი სსიპ „საქ ტე ლე რა დი ო მა უწ ყებ ლო ბის“ 

მი მართ.
და ვის სა გა ნი: შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბა 

და იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე ე ბი სამ სა ხურ ში აყ ვა ნილ იყ ვნენ გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით 

და ად მი ნის ტრა ცი ას მა თი გა თა ვი სუფ ლე ბი სას უნ და ეხელ მძღვა ნე ლა შრო მის კა ნონ თა კო-
დექ სის 30-ე მუხ ლით. მა შინ, რო ცა შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის სა-
ფუძ ვლად მი თი თე ბუ ლია 2004 წლის 29 ივ ნი სის აქ ტი, რომ ლის მი ხედ ვით მუ შა კებს გა და ე ცათ 
წე რი ლი ახალ პი რო ბებ ში მუ შა ო ბის გაგ რძე ლე ბის თა ო ბა ზე და შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბა ხელ-
მო სა წე რად, რა ზეც მათ უა რი გა ნაც ხა დეს. რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თლოს 2005 წლის 7 თე ბერ ვლის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და.
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აპე ლა ცი ის მო ტი ვი: მო სარ ჩე ლე ებ მა გა აკ რი ტი კეს სა სა მარ თლო, რო მელ მაც მე სა მე პი რად 
არ ჩა ა ბა პროფ კავ ში რე ბი.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 06.01 გა დაწ ყვე ტი ლე ბით მი ღე ბულ იქ ნა ახა ლი გა-
დაწ ყვე ტი ლე ბა, თუმ ცა სარ ჩე ლი კვლავ არ დაკ მა ყო ფილ და.

მო ტი ვა ცია: სსიპ „სა ზო გა დო ებ რი ვი მა უწ ყებ ლის 2005 წლის 22 დე კემ ბრის წე რი ლის მი-
ხედ ვით 2004 წლის 01 ივ ლი სი დან შრო მი თი კო ლექ ტი ვი გა და სუ ლი იყო ახალ სა კონ ტრაქ ტო 
სის ტე მა ზე, კერ ძოდ, თა ნამ შრომ ლე ბი სა მუ შა ო ზე მი ღე ბუ ლი არი ან ერ თთვი ა ნი შრო მის ხელ-
შეკ რუ ლე ბის სა ფუძ ველ ზე.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ გა ა უქ მა გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და საქ მე ხე ლახ ლა 
გან სა ხილ ვე ლად და უბ რუნ და იმა ვე სა სა მარ თლოს.

მო ტი ვა ცია: სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს და ე ვა ლა ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბის ყო ველ მხრი-
ვი და ობი ექ ტუ რი მო პო ვე ბა, გა მოკ ვლე ვა და შე ფა სე ბა, კერ ძოდ, არ სე ბობ და თუ არა გა თა-
ვი სუფ ლე ბის მო მენ ტში ის სა მუ შაო ად გი ლე ბი, რომ ლე ბიც კა სა ტო რებს ეკა ვათ, იყო თუ არა 
ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან შრო მი თი პი რო ბე ბის შე ნარ ჩუ ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. შე თა ვა ზე ბუ ლი 
1 თვი ა ნი კონ ტრაქ ტის შე სა ბა მი სო ბა შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბას თან, კერ ძოდ, ის, რომ არ არის 
დად გე ნი ლი ხელ შეკ რუ ლე ბის და დე ბის მი ნი მა ლუ რი ვა და, ად მი ნის ტრა ცი ას არ ანი ჭებს დის-
კრე ცი ას, რომ მუ შაკს გა ნე საზ ღვროს 1 თვი ა ნი ვა და (ან ნაკ ლე ბი), ასე თი შე იძ ლე ბა და წეს დეს 
გარ კვე უ ლი სა მუ შა ოს შეს რუ ლე ბის მიზ ნით მუ შა კის და ქი რა ვე ბის შემ თხვე ვა ში (შრო მის კა ნონ-
თა კო დექ სის მე-18 მუხ ლის „გ“ ქვე პუნ ქტი.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს და ე ვა ლა გა მო ერ კვია და შე ე ფა სე ბი ნა – კა სა ტო რე ბი, რომ ლე-
ბიც იმ ყო ფე ბოდ ნენ გა ნუ საზ ღვრე ლი ვა დით და დე ბულ შრო მით ხელ შეკ რუ ლე ბით შრო მის სა-
მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ში, რამ დე ნად და საშ ვე ბია მუ შა კი სათ ვის ერ თთვი ა ნი კონ ტრაქ ტის 
ვა დის შე თა ვა ზე ბა, რომ თუ ად მი ნის ტრა ცია იმ მუ შა კებ თან, რო მელ თა საქ მი ა ნო ბაც საქ მი ა ნო-
ბის არ სი დან გა მომ დი ნა რე ხან გრძლი ვი პე რი ო დის მო ცუ ლო ბით ხა სი ათ დე ბა და კონ კრე ტუ-
ლი მუ შა კის მი ერ ასე თი საქ მი ა ნო ბის შეს რუ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს, რის გა მოც ად მი ნის ტრა ცია 
ერ თთვი ან ხელ შეკ რუ ლე ბას არა ერ თხელ აგ რძე ლებს, სა სა მარ თლომ უნ და გა მო არ კვი ოს ად-
მი ნის ტრა ცია რა სა ფუძ ვლით იყე ნებს ერ თთვი ა ნი შრო მი თი კონ ტრაქ ტის და დე ბის უფ ლე ბა მო-
სი ლე ბას – შემ დგო მი გაგ რძე ლე ბის ან არ გაგ რძე ლე ბის პი რო ბით, მით უფ რო, რომ ხელ შეკ-
რუ ლე ბის ვა დის გაგ რძე ლე ბაც და ხე ლახ ლა და დე ბაც კვლავ ად მი ნის ტრა ცი ის დის კრე ცი ულ 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბას გა ნე კუთ ვნე ბა.

ასე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს დას კვნა შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 37-ე 
მუხ ლით დად გე ნი ლი შემ თხვე ვის გა მორ კვე ვის თა ო ბა ზე – პროფ კავ ში რის თან ხმო ბის აუ ცი ლებ-
ლო ბა.

საქმე № 7
ნ.ა-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხის სა ქარ თვე ლოს გე ნე რა ლუ რი პრო კუ რა ტუ რის მი მართ.
და ვის სა გა ნი: სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, სა მუ-

შა ო ზე აღ დგე ნა და იძუ ლე ბით გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: მო სარ ჩე ლე 2003 წლის 1 მა ი სი დან მუ შა ობ და ლა გო დე ხის რა ი ო ნუ-

ლი პრო კუ რა ტუ რის კან ცე ლა რი ის გამ გის თა ნამ დე ბო ბა ზე. 2005 წლის 24 იან ვარს გა ვი და დეკ-
რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში, მა ნამ დე იგი სა მუ შა ოს ას რუ ლებ და, თუმ ცა არ მი უ ღია 2004 წლის მე-11, 
მე-12 და 2005 წლის პირ ვე ლი თვის ხელ ფა სი. პრო კუ რა ტუ რის ორ გა ნო ებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ-
ლი რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად, რა საც ახ ლდა შტა ტე ბის შემ ცი რე ბა, ლა გო დე ხის პრო კუ რა ტუ რა 
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შე უ ერ თდა გურ ჯა ა ნის პრო კუ რა ტუ რას, ხო ლო „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 111.2 
მუხ ლი კრძა ლავს ორ სუ ლის სა მუ შა ო დან დათ ხოვ ნას.

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2005 წლის 30 ივ ნი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი 
არ დაკ მა ყო ფილ და სარ ჩე ლის ხან დაზ მუ ლო ბის გა მო.

თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 18 იან ვრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით არ და აკ-
მა ყო ფი ლა ნ.ა-ძის აპე ლა ცია.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს მი ერ კა სა ცია დაკ მა ყო ფილ და, გა უქ მდა გა სა ჩივ რე ბუ ლი გან ჩი-
ნე ბა და საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად და უბ რუნ და სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს. სა კა სა ციო 
სა სა მარ თლომ გან მარ ტა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 127.1 მუხ ლით დად გე ნი ლი 
სარ ჩე ლის ხან დაზ მუ ლო ბის ვა დის ათ ვლის სა კით ხი ზაკ-ის 58.1 მუხ ლის კონ ტექ სტში და და ად-
გი ნა, რომ აქ ტის გა სა ჩივ რე ბი სათ ვის დად გე ნი ლი 1 თვი ა ნი ვა დის ათ ვლა უნ და და იწ ყოს ბრძა-
ნე ბის ოფი ცი ა ლუ რი გაც ნო ბის მო მენ ტი დან.

საქმე № 8
ს. ჩ-ვას სარ ჩე ლი – გერ მა ნი ის ტექ ნი კუ რი თა ნამ შრომ ლო ბის სა ზო გა დო ე ბის მი მართ.
და ვის სა გა ნი: შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის უკა ნო ნოდ ცნო ბა, სა მუ შა ო ზე აღ დგე ნა, 

იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რი სა და მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: 2002 წლის 13 სექ ტემ ბერს მხა რე ებს შო რის და ი დო შრო მის ხელ-

შეკ რუ ლე ბა, რომ ლის 1.1. პუნ ქტის თა ნახ მად ხელ შეკ რუ ლე ბის ამო წურ ვის სა ვა რა უ დო ვა დად 
2003 წლის 30 სექ ტემ ბე რი გა ნი საზ ღვრა. ამ ვა დის გას ვლის შემ დეგ არ ცერთ მხა რეს არ მო უთ-
ხო ვია ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტა. 2003 წლის 18 დე კემ ბერს მო პა სუ ხემ მი სი მოქ მე დე ბის ვა და 
გა აგ რძე ლა 2005 წლის 31 დე კემ ბრამ დე, რის გა მოც, მო სარ ჩე ლის აზ რით შრო მი თი ხელ შეკ-
რუ ლე ბა შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის მე-18 მუხ ლის ქპ „ბ“ და 31-ე მუხ ლის მი ხედ ვით, უვა დო 
რე ჟიმ ში გა და ვი და.

2005 წლის 14 დე კემ ბერს მას წი ნას წარ ეც ნო ბა 31.12. ხელ შეკ რუ ლე ბის ვა დის ამო წურ ვის 
თა ო ბა ზე, ამას თან მო პა სუ ხემ გა მო ხა ტა მზად ყოფ ნა დარ ჩე ნი ლი შვე ბუ ლე ბის 10 დღი სა და დეკ-
რე ტის ანაზ ღა უ რე ბის თა ო ბა ზე.

მო სარ ჩე ლე აპე ლი რებ და შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 43.2. მუხ ლზე; 36.2. „ა“ მუხ ლზე, 
159.2., რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ელ და აშ კა რა დის კრი მი ნა ცია, შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 
164.3 მუხ ლის უგუ ლე ბელ ყო ფის გა მო. თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 06 ივ-
ნი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და.

თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 22 ნო ემ ბრის გან ჩი ნე ბით აპე ლა ცია არ 
იქ ნა გა ზი ა რე ბუ ლი.

უზე ნა ე სი სა სა მარ თლოს 2007 წლის 26 ივ ნი სის გან ჩი ნე ბით საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე-
ლად და უბ რუნ და სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს.

თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2007 წლის 21 დე კემ ბრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით ს. ჩ-ვას 
სარ ჩე ლი ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფილ და. არა კა ნო ნი ე რად იქ ნა აღი ა რე ბუ ლი მას თან შრო მის 
ხელ შეკ რუ ლე ბის შეწ ყვე ტა და იგი აღ დგე ნილ იქ ნა სა ზო გა დო ე ბა ში პრო ექ ტის თა ნამ შრომ ლად, 
აუ ნაზ ღა ურ და იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რი, ხო ლო მო რა ლუ რი ზი ა ნის ანაზ ღა უ რე ბა ზე ეთ ქვა უა რი.

სა სა მარ თლომ და დას ტუ რე ბუ ლად მი იჩ ნია, რომ საქ მის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით 2005 წლის 
14 დე კემ ბრი დან მო სარ ჩე ლე იმ ყო ფე ბო და დეკ რე ტულ შვე ბუ ლე ბა ში, ად მი ნის ტრა ცი ის ინი ცი-
ა ტი ვით შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის სა ფუძ ვე ლი არ არ სე ბობ და. ასე ვე, შრო მის კო დექ-
სის 164-ე მუხ ლის მი ხედ ვით დაკ მა ყო ფილ და მო სარ ჩე ლის მოთ ხოვ ნა სა მუ შა ო ზე აღ დგე ნის 
ნა წილ შიც.
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სა ინ ტე რე სოა სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბა მო რა ლურ ზი ან თან და კავ ში რე ბით სა ქარ თვე ლოს 
კა ნონ მდებ ლო ბა შრო მით სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბი დან წარ მო შო ბი ლი მო რა ლუ რი ზი ა-
ნის ანაზ ღა უ რე ბის შე საძ ლებ ლო ბას არ ით ვა ლის წი ნებ და, თუმ ცა, ასეც რომ ყო ფი ლი ყო მო სარ-
ჩე ლის ავად მყო ფო ბის ცნო ბით არ დას ტურ დე ბო და მი ზე ზობ რი ვი კავ ში რი მო პა სუ ხის ქმე დე ბა სა 
და მი ყე ნე ბულ ზი ანს შო რის.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლო ში მხა რე ე ბი მო რიგ დნენ: რომ ლის მი ხედ ვით: 1) მო რი გე ბის აქ ტით 
დად გე ნი ლი პი რო ბე ბის კე თილ სინ დი სი ე რად შეს რუ ლე ბის შემ დეგ მოშ ლი ლად ჩა ით ვლე ბა მათ 
შო რის და დე ბუ ლი შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა; 2) მო სარ ჩე ლეს გა და ე ცა იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რი 
– თან ხა, რო მე ლიც მო ი ცავს მო სარ ჩე ლის ყვე ლა პრე ტენ ზი ას მო პა სუ ხის მი მართ.

საქმე № 9
თ. ც-ძის სარ ჩე ლი სე მეკ-ის მი მართ.
და ვის სა გა ნი: გა მო ყე ნე ბუ ლი შვე ბუ ლე ბის თან ხი სა და წლი უ რი შე დე გე ბის მი ხედ ვით, პრე-

მი ის ანაზ ღა უ რე ბის, ასე ვე, ყო ვე ლი და ყოვ ნე ბუ ლი დღი სათ ვის 0,07%-ის გა დახ დის თა ო ბა ზე.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: 2007 წლის 1 ოქ ტომ ბრი დან მი სი გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე გან თა ვი-

სუფ ლდა თა ნამ დე ბო ბი დან, მაგ რამ სა ბო ლოო ან გა რიშ სწო რე ბა არ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლა.
თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2008 წლის 26 ნო ემ ბრის გან ჩი ნე ბით აპე ლა ცია არ 

დაკ მა ყო ფილ და.
სა ინ ტე რე სოა, სა სა მარ თლოს მი ერ შრო მის კო დექ სის 22-ე მუხ ლის გან მარ ტე ბა, რომ მო-

სარ ჩე ლეს უფ ლე ბა ჰქონ და სა მუ შაო წლის ნე ბის მი ერ დროს მო ეთ ხო ვა ანაზ ღა უ რე ბა დი შვე-
ბუ ლე ბა, ხო ლო ამ უფ ლე ბის გა მო უ ყე ნებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში კა ნო ნი არ ანი ჭებს შვე ბუ ლე ბის 
თან ხის ანაზ ღა უ რე ბის მოთ ხოვ ნის უფ ლე ბას, ვი ნა ი დან შვე ბუ ლე ბის ფუ ლა დი კომ პენ სა ცი ით 
შეც ვლას მოქ მე დი შრო მის კო დექ სი არ ით ვა ლის წი ნებს.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბით თ. ც-ძის კა სა ცია არ დაკ მა ყო ფილ და.
სა სა მარ თლომ გა მო ი ყე ნა „ყო ველ წლი უ რი ფა სი ა ნი შვე ბუ ლე ბის შე სა ხებ“ 1936 წლის 4 ივ-

ნი სის კონ ვენ ცი ის38 მე-6 მუხ ლი, პი რი, რო მე ლიც გა თა ვი სუფ ლე ბუ ლია მე წარ მის მი ზე ზით, მაგ-
რამ ვიდ რე იგი გა მო ი ყე ნებ და კუთ ვნილ შვე ბუ ლე ბას, შვე ბუ ლე ბის ყო ვე ლი დღის თვის იღებს 
მე-3 მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბულ ჯილ დოს.

სა კა სა ციო პა ლა ტამ გან მარ ტა, რომ ამ პი რო ბე ბის არ სე ბო ბი სას და საქ მე ბულს შე უძ ლია, მო-
ით ხო ვოს იმ წლის გა მო უ ყე ნე ბე ლი საშ ვე ბუ ლე ბო კომ პენ სა ცია, რად გან შრო მის ურ თი ერ თო ბის 
შეწ ყვე ტით არ შე იძ ლე ბა და საქ მე ბულს წა ერ თვას შვე ბუ ლე ბის უფ ლე ბა, რო მელ საც იგი სა ვა რა-
უ დოდ გა მო ი ყე ნებ და. ანუ არ არ სე ბობს შვე ბუ ლე ბის გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბა, მაგ რამ მას 
რჩე ბა უფ ლე ბა, მო ით ხო ვოს ფუ ლა დი კომ პენ სა ცია.

სა და ვო შემ თხვე ვა ზე კონ ვენ ცი ის ნორ მა ვერ გავ რცელ დე ბა, რად გან შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა 
არ შეწ ყვე ტი ლა დამ საქ მებ ლის ინი ცი ა ტი ვით.

საქმე № 10
მ.შ.-შვი ლის სარ ჩე ლი ბოლ ნი სის რა ი ო ნის სო ფელ № სა ჯა რო სკო ლის მი მართ.
და ვის სა გა ნი: სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბის, თა ნამ დე ბო ბა-

ზე აღ დგე ნის, გა ნაც დუ რის ხელ ფა სის ანაზ ღა უ რე ბა.

38 სა ქარ თვე ლო ში ძა ლა შია 1993 წ. 22 თე ბერ ვლის სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის დად გე ნი ლე ბით.
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აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ ლის გან მარ ტე ბის თვალ-
საზ რი სით. ქვემ დგომ მა სა სა მარ თლო ებ მა მი იჩ ნი ეს, რომ შრო მის ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლი სას 
ერ თა დერ თი ვალ დე ბუ ლე ბა ეკის რე ბა დამ საქ მე ბელს – 1 თვის შრო მის ანაზ ღა უ რე ბის გა ცე მა, 
ხო ლო მი სი და სა ბუ თე ბის ვალ დე ბუ ლე ბას დამ საქ მე ბელს არ ავა ლებს.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად და უბ რუ ნა სა ა პე ლა ციო სა სა-
მარ თლოს, შემ დე გი სა მარ თლებ რი ვი მო ტი ვით:

შრო მის კო დექ სის მე-2 მუხ ლის მე-6 ნა წი ლის მი ხედ ვით მხა რე ებ მა უნ და და იც ვან სა ქარ თვე-
ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გან საზ ღვრუ ლი ადა მი ა ნის ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბი და თა ვი სუფ ლე ბე ბი. 
შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა ვალ დე ბუ ლე ბით ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლუ რი სა ხეა და მას კერ ძო-
სა მარ თლებ რი ვი ხელ შეკ რუ ლე ბი სა გან გა ნას ხვა ვებს ის გა რე მო ე ბა, რომ კერ ძო სა მარ თლის 
ერთ-ერთ უმ თავ რე სი – მხა რე თა თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პი გარ კვე ულ სა ხეც ვლი ლე ბას გა ნიც-
დის და და ქი რა ვე ბუ ლი და მო კი დე ბუ ლია დამ ქი რა ვებ ლის ნე ბა ზე, მის მი თი თე ბებ ზე და მის მი ერ 
გან საზ ღვრულ სა მუ შაო თუ ორ გა ნი ზა ცი ულ პი რო ბებ ზე. ამ დე ნად, იმ ურ თი ერ თო ბებ ში აშ კა რად 
გა მოკ ვე თი ლია დამ ქი რა ვებ ლის უპი რა ტე სი მდგო მა რე ო ბა „სუსტ“ მხა რეს თან – და ქი რა ვე ბულ-
თან შე და რე ბით, რაც უდა ვოდ იწ ვევს „ძლი ე რი“ მხა რის მი ერ თა ვი სი უფ ლე ბე ბის გა და მე ტე ბუ-
ლად, მე ო რე მხა რის სა ზი ა ნოდ გა მო ყე ნე ბის სა შიშ რო ე ბას.

სწო რედ ამ გვარ „უთა ნას წო რო ბა ში“ ბა ლან სის აღ დგე ნა სა და დაც ვას ემ სა ხუ რე ბა შრო მის 
კო დექ სი, რო მე ლიც სა ერ თა შო რი სო აქ ტე ბი სა და სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის ნორ მე ბის ურ-
თი ერ თშე ჯე რე ბით ად გენს და ქი რა ვე ბუ ლის უფ ლე ბა თა დაც ვის სტან დარ ტებს. სა სა მარ თლომ 
გა მო ი ყე ნა „ევ რო პის ზო გი ერ თი ქარ ტი ის“ მე-4. მუხ ლის, ეკო ნო მი კუ რი, სო ცი ა ლუ რი და კულ-
ტუ რუ ლი უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ სა ერ თა შო რი სო პაქ ტის მე-6 მუხ ლი, მე-2 მუხ ლი; ადა მი ა ნის უფ-
ლე ბა თა სა ყო ველ თაო დეკ ლა რა ცი ის 22-ე მუხ ლი, რო მელ თა სა ფუძ ველ ზე და ას კვნა, რომ 
უალ ტერ ნა ტი ვოა – და საქ მე ბულ თა შრო მის უფ ლე ბის მი ნი მა ლუ რი სტან დარ ტე ბით დაც ვა ზე 
სა ხელ მწი ფოს ვალ დე ბუ ლე ბის დად გე ნა და მის მი ზან ზე, აღ ნიშ ნუ ლი სტან დარ ტე ბის ქვეყ ნის 
ეკო ნო მი კუ რი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თა ნამ დე ვად, მხო ლოდ და ქი რა ვე ბუ ლის სა სარ-
გებ ლოდ შეც ვლა ზე.

სა სა მარ თლომ მი უ თი თა ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის 24-ე მუხ ლის „ა“ ქვე პუნ ქტი, რო-
მე ლიც ავალ დე ბუ ლებს მხა რე ებს, აღი ა რონ ყვე ლა მუ შა კის უფ ლე ბა, უა რი თქვან და საქ მე ბის 
შეწ ყვე ტა ზე სა პა ტიო მი ზე ზის გა რე შე, რო მე ლიც უნ და გა მომ დი ნა რე ობ დეს მი სი პრო ფე სი უ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბი დან ან მოქ ცე ვი დან, ასე ვე სა წარ მოს ში ნა გა ნა წე სი დან.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ ასე ვე მი უ თი თა სა ქარ თვე ლოს სა კონ სტი ტუ ციო სა სა მარ თლოს 
2009 წლის 7 აპ რი ლის №2/1/456 გან ჩი ნე ბა, რომ ლი თაც გან ხი ლულ იქ ნა შრო მის კო დექ სის 
37-ე მუხ ლის I ნა წი ლის „დ“ ქვე პუნ ქტი არა კონ სტი ტუ ცი უ რო ბის სა კით ხი.

საქმე № 11
თ. მ-ძის სარ ჩე ლი – ექ სპერ ტი ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს მი მართ
და ვის სა გა ნი: სა მუ შა ო დან გან თა ვი სუფ ლე ბის უკა ნო ნოდ ცნო ბა და სა მუ შა ო ზე აღ დგე ნა.
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ სარ ჩე ლი არ და აკ მა ყო ფი ლა, შემ დე გი მო ტი ვა ცი ით: არ იქ ნა 

გა ზი ა რე ბუ ლი აპე ლან ტის მო ტი ვი, რომ მის მი მართ გან ხორ ცი ელ და შრო მის კა ნონ მდებ ლო-
ბით აკ რძა ლუ ლი დის კრი მი ნა ცია, რამ დე ნა დაც ის არა თა ნა ბარ პი რო ბებ ში იქ ნა ჩა ყე ნე ბუ ლი 
სხვა თა ნამ შრომ ლებ თან მი მარ თე ბა ში და მი უ თი თა, რომ შრო მის კო დექ სი 37-38-ე მუხ ლე ბით 
ერ თნა ირ პი რო ბებ ში აყე ნებს ყვე ლა და საქ მე ბულს, სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მო პა სუ ხე, სა-
მუ შა ოს არ სი დან და მი სი სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, თა ვი სუ ფა ლია კონ ტრა ჰენ ტის არ ჩე ვა ში 
და შე სა ბა მი სად, მი სი გან თა ვი სუფ ლე ბა მო სარ ჩე ლის დის კრი მი ნა ცი ად არ ჩა ით ვლე ბა. სა სა-
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მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ შრო მის კო დექ სის 37-ე მუხ ლის „დ“ ქვე პუნ ქტის სა ფუძ ველ ზე მო პა სუ-
ხე არ იყო ვალ დე ბუ ლი, მი ე თი თე ბი ნა გან თა ვი სუფ ლე ბის სა ფუძ ვე ლი. ამას თან, შრო მის კო დექ-
სი არ ად გენს შრო მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბის მოშ ლის თა ო ბა ზე და საქ მე ბუ ლი სათ ვის შეტ ყო ბი ნე ბის 
ვალ დე ბუ ლე ბას.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბით კა სა ცია ნა წი ლობ რივ დაკ მა ყო ფილ და, გა უქ მდა გა სა-
ჩივ რე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად და უბ რუნ და იმა ვე სა სა მარ-
თლოს:

/მოგ ვყავს სა ყუ რად ღე ბო ფრაგ მენ ტი/ დის კრი მი ნა ცი ის მო ტივ თან და კავ ში რე ბით სა სა მარ-
თლომ გან მარ ტა, რომ აღ ნიშ ნუ ლის მტკი ცე ბის ტვირ თი აწევს მო სარ ჩე ლეს. იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
გან თა ვი სუფ ლე ბა გა მომ დი ნა რე არ არის სა მუ შა ოს არ სი დან, და დას ტუ რე ბულ უნ და იქ ნეს თვით 
მო სარ ჩე ლის მი ერ. წი ნა აღ მდეგ შემ თხვე ვა ში სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბა არ შე იძ ლე ბა 
ჩა ით ვა ლოს დის კრი მი ნა ცი ად.

საქმე № 12
ნ. გ.-იას სარ ჩე ლი მო პა სუ ხე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს მი-

მართ.
და ვის სა გა ნი: ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბა, სა მუ შა ო ზე აღ დგე ნა, იძუ ლე ბი თი 

გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
საქ მის გა რე მო ე ბე ბი: ნ. გ.-ია 1978 წლი დან მუ შა ობ და სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-

თა რე ბის სა მი ნის ტრო ში სხვა დას ხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე, ბო ლოს კად რე ბის სამ მარ თვე ლოს უფ რო-
სის მო ად გი ლედ. მას არა ერ თხელ ჰქონ და მი ღე ბუ ლი სხვა დას ხვა მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ-
რი წა ხა ლი სე ბა კარ გი და ნა ყო ფი ე რი მუ შა ო ბის თვის და ხა სი ათ დე ბო და, რო გორც ერთ-ერ თი 
წამ ყვა ნი მუ შა კი. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მი ნის ტრის 2004 წლის 11 აპ რი-
ლის ბრძა ნე ბით მო სარ ჩე ლე გან თა ვი სუფ ლდა სა მუ შა ო დან „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა-
ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 97-ე მუხ ლით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი შტა ტე ბის შემ ცი რე ბის მო ტი ვით.

სარ ჩე ლის ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი: ნ.გ.-იას მო საზ რე ბით, მი ნის ტრის მი ერ გა მო ცე მუ ლი 
ბრძა ნე ბა მი ღე ბუ ლი იყო კა ნო ნის დარ ღვე ვით, ვი ნა ი დან „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ-
თვე ლოს კა ნო ნის 108.1 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე მუ შა კი უნ და გა ეფ რთხი ლე ბი ნათ გან თა ვი სუფ ლე-
ბამ დე ერ თი თვით ად რე, ხო ლო მო სარ ჩე ლე გა აფ რთხი ლეს ოთ ხი თვით ად რე. ამას თან, იგი 
გაფ რთხი ლე ბუ ლი იყო, რო გორც ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს მუ შა კი 
და არა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს მუ შა კი. ასე ვე, გან ცხა დე ბა გაფ რთხი ლე ბის 
თა ო ბა ზე გა მოქ ვეყ ნდა ლიკ ვი და ცი ის მო ტი ვით და არა შტა ტე ბის შემ ცი რე ბის გა მო. მო სარ ჩე-
ლის გან მარ ტე ბით, ბრძა ნე ბა გა მო ი ცა არა უფ ლე ბა მო სი ლი პი რის მი ერ, რად გან „სა ჯა რო სამ-
სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 93-ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე გაფ რთხი ლე ბის უფ ლე ბა ჰქონ და ინ ფრას-
ტრუქ ტუ რის და გან ვი თა რე ბის მი ნისტრს და არა ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის მი ნისტრს.

სარ ჩე ლის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი: მო სარ ჩე ლის მი თი თე ბით, „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის 
შე სა ხებ“ კა ნო ნის 97-ე მუხ ლის თან ხმად, შემ ცი რე ბას თან და კავ ში რე ბით, ად მი ნის ტრა ცია ვალ-
დე ბუ ლი იყო შე ე თა ვა ზე ბი ნა მო სარ ჩე ლი სათ ვის ალ ტერ ნა ტი უ ლი თა ნამ დე ბო ბა, რაც არ გა კე-
თე ბუ ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ მო სარ ჩე ლემ წე რი ლო ბით მი მარ თა მი ნისტრს და მო ით ხო ვა 
სა მი ნის ტროს ვა კან სი ე ბის კად რე ბით და კომ პლექ ტე ბის პრო ცეს ში გა ეთ ვა ლის წი ნე ბი ნათ მი სი 
ოჯა ხუ რი მდგო მა რე ო ბა, მაგ რამ სა პა სუ ხო წე რი ლი არ მი უ ღია. „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნის 14.2 მუხ ლი სა და შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 36-ე მუხ ლის თა ნახ მად, გან თა ვი სუფ-
ლე ბის დროს ად მი ნის ტრა ცი ას უნ და შე ერ ჩია მუ შა კე ბი უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბით, რაც 
არ მომ ხდა რა, ვი ნა ი დან მო სარ ჩე ლე იყო მარ ტო ხე ლა დე და, კვა ლი ფი კა ცი ი თა და შრო მის ნა-
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ყო ფი ე რე ბით სხვა თა ნამ შრომ ლებ ზე მე ტი გა მოც დი ლე ბის და ხან გრძლი ვი სტა ჟის მქო ნე, რო-
მელ თა გათ ვა ლის წი ნე ბის შემ თხვე ვა ში, მო სარ ჩე ლე უნ და დარ ჩე ნი ლი ყო და კა ვე ბულ თა ნამ-
დე ბო ბა ზე. აგ რეთ ვე, მო სარ ჩე ლემ აღ ნიშ ნა, რომ დარ ღვე უ ლი იყო შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 
37.1 მუხ ლი, რომ ლის თა ნახ მად და უშ ვე ბე ლი იყო მუ შა კის გან თა ვი სუფ ლე ბა პროფ კავ ში რე ბის 
თან ხმო ბის გა რე შე.

თბი ლი სის კრწა ნი სი-მთაწ მინ დის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თლოს 2005 წლის 7 აპ რი ლის გა დაწ-
ყვე ტი ლე ბით ნ.გ.-იას სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და; ბა თი ლად იქ ნა ცნო ბი ლი ეკო ნო მი კუ რი გან ვი-
თა რე ბის სა მი ნის ტროს ბრძა ნე ბა ნ.გ.-იას გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ; მო სარ ჩე ლე აღ დგე ნილ 
იქ ნა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ში გან თა ვი სუფ ლე ბამ დე და კა ვე-
ბულ ან ტოლ ფას თა ნამ დე ბო ბა ზე; მო პა სუ ხეს და ე კის რა იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2005 წლის 9 დე კემ ბრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სა ქარ თვე ლოს ეკო-
ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვა რი დაკ მა ყო ფილ და, შე სა ბა მი სად, გა უქ მდა თბი ლი-
სის კრწა ნი სი-მთაწ მინ დის რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თლოს 2005 წლის 7 აპ რი ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა;

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბით ნ.გ.-იას სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი დაკ მა ყო ფილ და ნა წი-
ლობ რივ. შე სა ბა მი სად, გა უქ მდა თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
საქ მე თა პა ლა ტის 2005 წლის 9 დე კემ ბრის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე-
ლად და უბ რუნ და იმა ვე სა სა მარ თლოს შემ დე გი მო ტი ვა ცი ით:

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის (რა ტი ფი ცი რე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის 2005 წლის 1 ივ ლი სის №1876-რს დად გე ნი ლე ბით,) 4.4. მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე 
(სა ქარ თვე ლო სა ვალ დე ბუ ლო შე სას რუ ლებ ლად აღი ა რებს მი თი თე ბულ პუნ ქტში ევ რო პის სო-
ცი ა ლუ რი ქარ ტი ით დად გე ნილ მოთ ხოვ ნებს) გან მარ ტა, რომ და საქ მე ბის შეწ ყვე ტის შემ თხვე-
ვა ში თი თო ე უ ლი მუ შა კი სათ ვის აღი ა რე ბუ ლია შეტ ყო ბი ნე ბის წი ნას წა რი მი ღე ბის უფ ლე ბა. რომ 
„სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 108.1 მუხ ლის თა ნახ მად მო ხე ლე სამ სა ხუ რი დან გან თა-
ვი სუფ ლე ბამ დე გაფ რთხი ლე ბულ უნ და იქ ნეს ერ თი თვით ად რე.

საქ მე ში არ სე ბუ ლი №01/03-01/513 ბრძა ნე ბა ნ.გ.-იას მო სა ლოდ ნე ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის 
შე სა ხებ ეხე ბა მის შე საძ ლო გან თა ვი სუფ ლე ბას ინ ფრას ტრუქ ტუ რი სა და გან ვი თა რე ბის სა მი ნის-
ტროს სამ სა ხუ რი დან ლიკ ვი და ცი ის გა მო და აღ ნიშ ნუ ლი ბრძა ნე ბა (გაფ რთხი ლე ბის თა ო ბა ზე) 
ვერ გავ რცელ დე ბა მის ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ-
ლე ბა ზე, რამ დე ნა დაც ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნის 108.1 მუხ ლის მოთ ხოვ ნის დაც ვით ნ.გ.-ია გან თა ვი სუფ ლე ბამ დე ერ თი თვით ად რე 
უნ და გა ეფ რთხი ლე ბი ნა, რო გორც ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს თა ნამ შრო მე ლი 
სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის თა ო ბა ზე, რაც სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს არ გა მო უკ ვლე ვია 
და შე სა ბა მი სი შე ფა სე ბა აღ ნიშ ნუ ლი გა რე მო ე ბი სათ ვის არ მი უ ცია.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ საქ მის ხე ლა ხა ლი გან-
ხილ ვი სას არ სე ბი თად უნ და იმ სჯე ლოს სარ ჩე ლის სა ფუძ ვლი ა ნო ბა ზე და გა მო იკ ვლი ოს ის გა-
რე მო ე ბა, ნ. გ.-ია გან თა ვი სუფ ლდა რა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 97-ე მუხ ლის 
პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ მად, რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად, რა საც თან ახ ლდა შტა ტე ბის შემ-
ცი რე ბა, ად მი ნის ტრა ცი ამ გან თა ვი სუფ ლე ბამ დე ერ თი თვით ად რე გა აფ რთხი ლა თუ არა მო-
სა ლოდ ნე ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და გან თა ვი სუფ ლე ბი სას შეს თა ვა ზა თუ არა მას სხვა 
თა ნამ დე ბო ბა, რამ დე ნა დაც „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 97.2. მუხ ლის თა ნახ მად, 
მო ხე ლე არ შე იძ ლე ბა გა ა თა ვი სუფ ლონ სამ სა ხუ რი დან, თუ იგი თა ნახ მაა და ი ნიშ ნოს სხვა თა-
ნამ დე ბო ბა ზე. საქ მე ში არ სე ბუ ლი მა სა ლე ბით არ დგინ დე ბა შეს თა ვა ზა თუ არა ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრომ მო სარ ჩე ლეს სხვა თა ნამ დე ბო ბა, ასე ვე, გა ით ვა ლის წი ნა თუ არა 
მი სი უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბა.
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სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 97. 2. მუხ ლის სა ფუძ ველ-
ზე გან მარტს, რომ მი თი თე ბუ ლი ნორ მა ამ კრძა ლა ვი ხა სი ა თი საა და და უშ ვებ ლად მი იჩ ნევს მო-
ხე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბას, თუ იგი თა ნახ მაა სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნი სა, ამ გვა რი თან-
ხმო ბა კი თა ვის თა ვად გა ნა პი რო ბებს ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან შე თა ვა ზე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას, 
აღ ნიშ ნუ ლი პი რო ბა სა ჯა რო მო ხე ლე თათ ვის კა ნო ნით დად გე ნი ლი გა რან ტი ე ბის ერთ-ერ თი სა-
ხეა, რაც ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან ექ ვემ დე ბა რე ბა დაც ვას.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ ამ ნა წილ ში საქ მე სა ჭი რო ებს და მა ტე ბით გა მოკ-
ვლე ვას, კერ ძოდ, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ საქ მის ხე ლახ ლა გან ხილ ვი სას უნ და და ად გი ნოს 
ფაქ ტობ რი ვი გა რე მო ე ბე ბი და გა მო იკ ვლი ოს, რამ დე ნი საშ ტა ტო ერ თე უ ლი შე ნარ ჩუნ და შტა ტე-
ბის შემ ცი რე ბის შემ დეგ ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტრო ში, სა დაც გან თა ვი სუფ ლე ბამ-
დე მუ შა ობ და კა სა ტო რი, ად მი ნის ტრა ცი ის მი ერ და ცუ ლია თუ არა „შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის“ 
36-ე მუხ ლის მოთ ხოვ ნე ბი, რომ ლე ბიც გან საზ ღვრა ვენ მუ შა კის სა მუ შა ო ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტეს 
უფ ლე ბას და „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 96.3 მუხ ლის დე ბუ ლე ბე ბი, რომ ლე ბიც, 
და წე სე ბუ ლე ბის რე ორ გა ნი ზა ცი ი სას, რო მელ საც თან სდევს შტა ტე ბის შემ ცი რე ბა, და წე სე ბუ ლე-
ბის ხელ მძღვა ნელს ანი ჭებს ატეს ტა ცი ის შე დე გე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბის უფ ლე ბას.

საქმე № 13
და ვის სა გა ნი: სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის და ყოვ ნე ბის თან ხის – 0,07%-ის ანაზ ღა უ რე ბა.
აღ ნიშ ნუ ლი შემ თხვე ვა მნიშ ვნე ლო ვა ნია შრო მის კო დექ სის ნორ მე ბის სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის 

მი მართ გავ რცე ლე ბის თვალ საზ რი სით. ქვემ დგომ მა სა სა მარ თლო ებ მა სხვა დას ხვაგ ვა რად გან-
მარ ტეს აღ ნიშ ნუ ლი სა კით ხი, ერ თგვა რო ვა ნი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კის უზ რუნ ველ სა ყო ფად სა-
კა სა ციო სა სა მარ თლომ ჩა მო ა ყა ლი ბა შე სა ბა მი სი სა სა მარ თლო დას კვნა.

ნ. ბ.-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს მი-
მართ.

საქ მის გა რე მო ე ბე ბი:
მო სარ ჩე ლე სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს სა ხელ მწი ფო სტა ტის-

ტი კის თბი ლი სის სამ მარ თვე ლოს 2004 წლის 7 დე კემ ბრის №24-კ ბრძა ნე ბით გა თა ვი სუფ ლდა 
მთაწ მინ და-კრწა ნი სის რა ი ო ნუ ლი გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის მო ად გი ლის თა ნამ დე ბო ბი დან.

სარ ჩე ლის ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი:
მი უ ხე და ვად მო სარ ჩე ლის არა ერ თი მოთ ხოვ ნი სა, ნ. ბოლ ქვა ძე სა და მო პა სუ ხეს შო რის სა-

ბო ლოო ან გა რიშ სწო რე ბა არ მომ ხდა რა, მო სარ ჩე ლის კუთ ვნი ლი სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბა 
– 694.68 ლარს შე ად გენ და, რო მე ლიც არ მი უ ღია, ასე ვე მო ით ხო ვა ან გა რიშ სწო რე ბის და ყოვ-
ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის მო პა სუ ხი სათ ვის თან ხის 0,07%-ის ანაზ ღა უ რე ბის და კის რე ბა.

მო პა სუ ხის პო ზი ცია: სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში მო პა სუ ხე – სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი 
გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს საქ ვე უწ ყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა – სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის წარ-
მო მად გე ნე ლი არ გა მოც ხად და სა სა მარ თლო სხდო მა ზე და არც წე რი ლო ბი თი შე სა გე ბე ლი იქ ნა 
წარ დგე ნი ლი ნ. ბ.-ძის სარ ჩელ თან და კავ ში რე ბით.

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2007 წლის 20 თე ბერ ვლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით ნ. ბ.-ძის სარ ჩე ლი 
დაკ მა ყო ფილ და; მო პა სუ ხე – სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს საქ ვე-
უწ ყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა – სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენტს და ე კის რა მო სარ ჩე ლის სა სარ გებ ლოდ 
სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის და 2006 წლის 5 ივ ლი სი დან გა დაწ ყვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში 
შეს ვლამ დე და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის – 694,68 ლა რის 0,07%-ის 
გა დახ და, რაც სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ და ა სა ბუ თა შემ დეგ ნა ი რად:
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სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ დად გე ნი ლად მი იჩ ნია შემ დე გი ფაქ ტე ბი:
მო სარ ჩე ლე ნ. ბ.-აძე 1971 წლი დან 2004 წლამ დე მუ შა ობ და სა ხელ მწი ფო სტა ტის ტი კის 

თბი ლი სის სა ქა ლა ქო სამ მარ თვე ლო ში. 2004 წლის 7 დე კემ ბრის №24-კ ბრძა ნე ბით რე ორ-
გა ნი ზა ცი ი სა და შტა ტე ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ნამ დე ბო ბა თა შემ ცი რე ბის გა მო, მო სარ ჩე ლე 
გან თა ვი სუფ ლდა და კა ვე ბუ ლი თა ნამ დე ბო ბი დან. სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის 
სა მი ნის ტროს სა ხელ მწი ფო სტა ტის ტი კის თბი ლი სის სამ მარ თვე ლოს №1-16/4 ცნო ბის თა ნახ-
მად, მო სარ ჩე ლე ნ. ბ.-ძის მი მართ სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბა შე ად გენ და 694,68 ლარს. მო პა-
სუ ხემ და ა დას ტუ რა და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბა.

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ გა მო ი ყე ნა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 
37-ე მუხ ლი და გან მარ ტა, რომ მი თი თე ბუ ლი ნორ მის თა ნახ მად: „...მო სამ სა ხუ რის შრო მი თი გა-
სამ რჯე ლო (ხელ ფა სი) მო ი ცავს თა ნამ დე ბობ რივ სარ გოს, პრე მი ას, სა ჯა რო სამ სა ხურ ში წელ თა 
ნამ სა ხუ რო ბის თვის და წე სე ბულ და სა ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბით გათ ვა ლის წი ნე ბულ სხვა 
და ნა მა ტებს“. ამა ვე მუხ ლის მი ხედ ვით, მო სამ სა ხუ რეს უფ ლე ბა აქვს, სამ სა ხურ ში მი ღე ბის დღი-
დან სამ სა ხუ რი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის დღემ დე მი ი ღოს შრო მი თი გა სამ რჯე ლო (ხელ ფა სი). მი თი-
თე ბუ ლი კა ნო ნის 14.1. მუხ ლის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა მო ხე ლე ებ-
ზე ვრცელ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით გან საზ ღვრულ თა ვი სე ბუ რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხო ლო 
ამა ვე მუხ ლის მე-2 პუნ ქტის შე სა ბა მი სად, „სა ჯა რო სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ურ თი ერ-
თო ბა, რაც აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით არ წეს რიგ დე ბა, რე გუ ლირ დე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით.

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 34-ე მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე გან მარ-
ტა, რომ შრო მი თი ურ თი ერ თო ბის შეწ ყვე ტი სას დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია, და საქ მე ბულ თან 
მო ახ დი ნოს სა ბო ლოო ან გა რიშ სწო რე ბა არა უგ ვი ა ნეს 7 კა ლენ და რუ ლი დღი სა, თუ შრო მი თი 
ხელ შეკ რუ ლე ბით ან კა ნო ნით სხვა რამ არ არის გან საზ ღვრუ ლი. ამ დე ნად, სა სა მარ თლოს დას-
კვნით, მო სარ ჩე ლეს სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის ანაზ ღა უ რე ბის მოთ ხოვ ნის უფ ლე ბა წარ მო-
ეშ ვა გან თა ვი სუფ ლე ბის მო მენ ტი დან. ამას თან, შრო მის კო დექ სის 53-ე მუხ ლის შე სა ბა მი სად, 
ეს კო დექ სი ვრცელ დე ბა არ სე ბულ შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ზე, მი უ ხე და ვად მა თი წარ მო შო ბის 
დღი სა. ამა ვე კო დექ სის 31.3. მუხ ლის თა ნახ მად, დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია, ნე ბის მი ე რი 
ანაზ ღა უ რე ბის თუ ან გა რიშ სწო რე ბის და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის გა და უ ხა დოს და საქ მე-
ბულს და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 0,07%.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მო ცე მულ შემ-
თხვე ვა ში, სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის ანაზ ღა უ რე ბის და ყოვ ნე ბა წარ მო ად გენ და სა ქარ თვე-
ლოს შრო მის კო დექ სის 31.3. მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე დამ საქ მებ ლის ვალ დე ბუ ლე ბას – მო სარ ჩე-
ლის თვის გა და ე ხა და ან გა რიშ სწო რე ბის და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის თან ხის 0,07%, 2006 
წლის 5 ივ ლი სი დან გა დაწ ყვე ტი ლე ბის კა ნო ნი ერ ძა ლა ში შეს ვლამ დე.

სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა იმ ნა წილ ში, რომ ლი თაც სტა ტის ტი კის დე პარ-
ტა მენტს და ე კის რა და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 0,07% ყო ველ ვა და გა და ცი ლე ბულ დღე ზე, სა ა პე ლა-
ციო წე სით გა ა სა ჩივ რა სა ქარ თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს სა ხელ მწი ფო 
საქ ვე უწ ყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა – სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტმა, რომ ლი თაც მო ით ხო ვა სა ქა ლა ქო 
სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის ამ ნა წილ ში გა უქ მე ბა, შემ დე გი მო ტი ვით:

მო სარ ჩე ლემ სა სარ ჩე ლო მოთ ხოვ ნა გა ზარ და საქ მის წი ნას წა რი მომ ზა დე ბის შემ დეგ, რა ზეც 
დე პარ ტა მენ ტის თან ხმო ბა არ მი უ ღია, მა შინ, რო ცა სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო 
კო დექ სის 83.3. მუხ ლის მი ხედ ვით, საქ მის წი ნას წა რი სა სა მარ თლო გან ხილ ვი სათ ვის მომ ზა-
დე ბის შემ დეგ სარ ჩე ლის სა ფუძ ვლის ან საგ ნის შეც ვლა და საშ ვე ბია მხო ლოდ მო პა სუ ხის თან-
ხმო ბით.
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თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 12 ივ ნი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით სა ქარ-
თვე ლოს ეკო ნო მი კუ რი გან ვი თა რე ბის სა მი ნის ტროს სტა ტის ტი კის დე პარ ტა მენ ტის სა ა პე ლა-
ციო სა ჩი ვა რი დაკ მა ყო ფილ და; სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა სა ჩივ რე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის 
შეც ვლით მი ღე ბულ იქ ნა ახა ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რომ ლი თაც ნ.ბ.-ძის სარ ჩე ლი – სა ხელ ფა სო 
და ვა ლი ა ნე ბის გა ცე მის და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 0,07%-ის გა-
დახ დის თა ო ბა ზე არ დაკ მა ყო ფილ და, ხო ლო და ნარ ჩენ ნა წილ ში სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა-
დაწ ყვე ტი ლე ბა დარ ჩა უც ვლე ლად, რაც სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ და ა სა ბუ თა შემ დეგ ნა ი რად:

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ არ გა ი ზი ა რა სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბა – სა და ვო ურ თი ერ თო ბის 
მო სა წეს რი გებ ლად სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 31.3. მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე და 
გან მარ ტა, რომ მი თი თე ბუ ლი ნორ მა ძა ლა ში შე ვი და 2006 წლის 5 ივ ლი სი დან. ამა ვე კო დექ სის 
53-ე მუხ ლით კი შრო მის კო დექ სი ვრცელ დე ბა არ სე ბულ შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ზე, მი უ ხე და-
ვად მი სი წარ მო შო ბის დრო ი სა, რის გა მოც სა ა პე ლა ციო პა ლა ტამ მი იჩ ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი 
გა მო რიც ხავ და სა და ვო ურ თი ერ თო ბის მი მართ მი სი გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა სა კა სა ციო წე სით გა ა სა ჩივ რა ნა თე ლა ბოლ-
ქვა ძემ, რომ ლი თაც მო ით ხო ვა მი სი გა უქ მე ბა.

კა სა ცი ის მო ტი ვი:
სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ არას წო რად გან მარ ტა კა ნო ნი, რო დე საც არ გა ი ზი ა რა სა ქა ლა-

ქო სა სა მარ თლოს მო საზ რე ბა სა და ვო ურ თი ერ თო ბის მო სა წეს რი გებ ლად სა ქარ თვე ლოს შრო-
მის კო დექ სის 31-ე მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე, რამ დე ნა დაც მი თი თე ბუ ლი კა ნო ნი ძა ლა ში 
შე ვი და 2006 წლის 5 ივ ლი სი დან და მას ში მი ე თი თა, რომ კო დექ სის 53-ე მუხ ლის თა ნახ მად 
მი თი თე ბუ ლი კო დექ სი ვრცელ დე ბა არ სე ბულ შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ზე.

კა სა ტორს მი აჩ ნია, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ არ გა ით ვა ლის წი ნა „სა ჯა რო სამ სა ხუ-
რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის მე-14 მუხ ლი, რომ ლის თა ნახ მად, სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ-
ლო ბა მო ხე ლე ებ სა და დამ ხმა რე მო სამ სა ხუ რე ებ ზე ვრცელ დე ბა ამ კა ნო ნის გან საზ ღვრულ თა-
ვი სე ბუ რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით. სა ჯა რო სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ურ თი ერ თო ბა, რაც 
ამ კო დექ სით არის მო წეს რი გე ბუ ლი, რე გუ ლირ დე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით. „სა ჯა რო 
სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 37.1. მუხ ლის თა ნახ მად კი მო ხე ლეს უფ ლე ბა აქვს, მი ი ღოს სამ-
სა ხურ ში მი ღე ბის დღი დან გა თა ვი სუფ ლე ბის დღემ დე შრო მი თი გა სამ რჯე ლო, რაც მო ი ცავს თა-
ნამ დე ბობ რივ სარ გოს, პრე მი ას და კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ და ნა მა ტებს.

კა სა ტო რის გან მარ ტე ბით, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ არას წო რად გან მარ ტა შრო მის კო-
დექ სის 53-ე მუხ ლი, რამ დე ნა დაც დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია, ნე ბის მი ე რი ან გა რიშ სწო რე ბის 
და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღი სათ ვის გა და უ ხა დოს და საქ მე ბულს და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 0,07%, თა-
ნახ მად შრო მის კო დექ სის 31-ე მუხ ლი სა. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა შრო მი თი ურ თი ერ თო ბე ბის მი-
მართ წარ მო ად გენს ნო ვა ცი ას. ანა ლო გი ურ დათ ქმას არ ით ვა ლის წი ნებ და 2006 წლის 25 მა ი-
სამ დე მოქ მე დი სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ თა კო დექ სი.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს 2007 წლის 13 ნო ემ ბრის გან ჩი ნე ბით ნ. ბ.-ძის სა კა სა ციო სა ჩი-
ვა რი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ სის 34.3. „ა“ პუნ ქტის სა ფუძ ველ ზე მიჩ ნე ულ იქ ნა 
და საშ ვე ბად /აბ სო ლუ ტუ რი კა სა ცია/.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს გან ჩი ნე ბით ნ. ბ.-ძის სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი არ დაკ მა ყო ფილ და, შე-
სა ბა მი სად, უც ვლე ლად დარ ჩა თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ-
მე თა სა ა პე ლა ციო პა ლა ტის 2007 წლის 12 ივ ნი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, შემ დე გი მო ტი ვა ცი ით:

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ არ გა ი ზი ა რა კა სა ცი ის მო ტი ვი, რომ სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ 
არას წო რად გან მარ ტა კა ნო ნი, რო დე საც არ და ე თან ხმა სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს მო საზ რე-
ბას, სა და ვო ურ თი ერ თო ბის მო სა წეს რი გებ ლად სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის 31-ე მუხ ლის 
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გა მო ყე ნე ბის თა ო ბა ზე, რამ დე ნა დაც მი თი თე ბუ ლი კა ნო ნი ძა ლა ში შე ვი და 2006 წლის 5 ივ ლი-
სი დან და მას ში მი ე თი თა, რომ კო დექ სის 53-ე მუხ ლის თა ნახ მად, ის ვრცელ დე ბა არ სე ბულ 
შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ზე.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 14.1 მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე 
გან მარ ტა, რომ სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა მო ხე ლე ებ ზე ვრცელ დე ბა აღ ნიშ ნუ ლი 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ თა ვი სე ბუ რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით, ხო ლო ამა ვე ნორ მის მე-2 
ნა წი ლის თა ნახ მად, სა ჯა რო სამ სა ხურ თან და კავ ში რე ბუ ლი ის ურ თი ერ თო ბა, რაც ამ კა ნო ნით 
არ წეს რიგ დე ბა, რე გუ ლირ დე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბით.

2006 წლის 25 მა ისს მი ღე ბულ იქ ნა სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სი, რო მე ლიც გა მოქ ვეყ-
ნდა 2006 წლის 19 ივ ნისს და ძა ლა ში შე ვი და მი სი გა მოქ ვეყ ნე ბი დან მე-15 დღეს – 2006 წლის 
5 ივ ლისს. კო დექ სის 56-ე მუხ ლის თა ნახ მად, შრო მის კო დექ სის VII თა ვი აწეს რი გებს შრო მის 
ანაზ ღა უ რე ბის სა კითხს, რომ ლის 31.3. მუხ ლის თა ნახ მად დამ საქ მე ბე ლი ვალ დე ბუ ლია, ნე ბის-
მი ე რი ანაზ ღა უ რე ბის თუ ან გა რიშ სწო რე ბის და ყოვ ნე ბის ყო ვე ლი დღის თვის გა და უ ხა დოს და-
საქ მე ბულს და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 0.07 პრო ცენ ტი. ამა ვე კა ნო ნის 53-ე მუხ ლით გა ნი საზ ღვრა, 
რომ ეს კო დექ სი ვრცელ დე ბა არ სე ბულ შრო მით-სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე, მი უ ხე და-
ვად მა თი წარ მო შო ბის დრო ი სა.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მე ბის ში ნა არ სის სა ფუძ ველ ზე სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, 
რომ 2006 წელს მი ღე ბუ ლი შრო მის კო დექ სით გან ხორ ცი ელ და სა კა ნონ მდებ ლო ნო ვა ცია, 
რომ ლი თაც გათ ვა ლის წი ნე ბულ იქ ნა დამ საქ მებ ლის ვალ დე ბუ ლე ბა ანაზ ღა უ რე ბის ან ან გა რიშ-
სწო რე ბის და ყოვ ნე ბის შემ თხვე ვა ში მო ახ დი ნოს და საქ მე ბუ ლი სათ ვის და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის 
0.07 პრო ცენ ტის ანაზ ღა უ რე ბა. ამას თან, ამა ვე კო დექ სით დად გინ და, რომ მი სი მოქ მე დე ბა გავ-
რცელ დე ბა არ სე ბულ შრო მით-სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ზე, მი უ ხე და ვად მა თი წარ მო შო-
ბის დრო ი სა.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს შე ფა სე ბით: კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში ნ. ბ.-ძე სა და ეკო ნო მი კის 
სა მი ნის ტროს საქ ვე უწ ყე ბო და წე სე ბუ ლე ბა სტა ტის ტი კის სა ხელ მწი ფო დე პარ ტა მენტს შო რის 
შრო მით სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა შეწ ყდა 2004 წელს, თუმ ცა მო სარ ჩე ლეს გა აჩ ნდა სა-
ხელ ფა სო და ვა ლი ნე ბა ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს თან, მაგ რამ აღ ნიშ ნუ ლი არ გუ ლის ხმობს, 
რომ სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბით მო სარ ჩე ლე სა და მო პა სუ ხეს შო რის გაგ რძელ და 
შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა, რაც 2006 წელს მი ღე ბუ ლი სა ქარ თვე ლოს შრო მის 
კო დექ სის გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას წარ მო შობ და.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მო სარ ჩე ლის მი მართ ვერ გავ რცელ დე ბა შრო მის 
კო დექ სით დად გე ნი ლი სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მი, ვი ნა ი დან სა მარ თლის ნორ მა გა მო ყე ნე ბულ 
უნ და იქ ნეს დამ დგა რი ფაქ ტე ბის იუ რი დი უ ლი შე დე გე ბის ე. ი. უფ ლე ბე ბის მი მართ, რო მე ლიც 
შე ძე ნი ლია ამ ფაქ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე და აგ რძე ლებს არ სე ბო ბას ახა ლი კა ნო ნის შე მო ღე ბის 
პი რო ბებ ში, მხო ლოდ იმ სა მარ თლებ რი ვი რე ჟი მით, რომ ლის მოქ მე დე ბის დრო საც წარ მო იშ ვა 
ეს უფ ლე ბა.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ გან მარ ტა, რომ არ სე ბუ ლი შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ-
თო ბა სა ხე ზეა მა შინ, რო ცა შრო მი თი ურ თი ერ თო ბა დამ საქ მე ბელ სა და და საქ მე ბულს შო რის 
დღე ვან დე ლი მდგო მა რე ო ბით, სა ხე ზეა და გრძელ დე ბა, არ შემ წყდა რა. რაც, თა ვის მხრივ, ით-
ვა ლის წი ნებს 2006 წელს ძა ლა ში შე სუ ლი შრო მის კო დექ სის გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბას 
მო მუ შა ვე პირ ზე, რო გორც კა ნო ნის მოქ მე დე ბის სუ ბი ექ ტზე. მაგ რამ იმ პი რო ბებ ში, რო ცა შრო-
მი თი სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა მო სარ ჩე ლე სა და მო პა სუ ხეს შო რის შეწ ყდა, დას რულ და 
2004 წელს – 2006 წლის სა ქარ თვე ლოს შრო მის კო დექ სის მი ღე ბამ დე და ძა ლა ში შეს ვლამ დე, 
აღ ნიშ ნუ ლით ცალ სა ხად გა მო ი რიც ხა შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის გავ რცე ლე ბის შე საძ ლებ ლო-
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ბა სა და ვო სა მარ თა ლურ თი ერ თო ბა ზე. ამას თან, და ვის არსს არ ცვლის ის გა რე მო ე ბა, რომ მო-
პა სუ ხეს გა აჩ ნდა სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბა მო სარ ჩე ლის სა სარ გებ ლოდ, რამ დე ნა დაც აღ ნიშ-
ნუ ლი არ გუ ლის ხმობს, რომ სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბით შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი 
ურ თი ერ თო ბა გან გრძო ბად ხა სი ათს ატა რებს შემ დეგ გა რე მო ე ბა თა გა მო:

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ შრო მის კო დექ სის 31.3. მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე გან მარ ტა, რომ შრო-
მით-სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბებ ში შრო მის ანაზ ღა უ რე ბის სა კით ხის გან საზ ღვრი სას კა ნონ-
მდე ბელ მა და ად გი ნა ფუ ლად-ვალ დე ბუ ლე ბი თი ურ თი ერ თო ბის წარ მო შო ბის სა ფუძ ვე ლი – ასა-
ნაზ ღა უ რე ბე ლი გა სამ რჯე ლოს და ყოვ ნე ბუ ლი თან ხის ყო ვე ლი ვა და გა და ცი ლე ბუ ლი დღი სათ ვის 
0,07%-ის ოდე ნო ბით. სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს დას კვნით, გან სა ხილ ველ შემ თხვე ვა ში სა და-
ვოს წარ მო ად გენს არა შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა, არა მედ შრო მით-სა მარ თლებ-
რივ ურ თი ერ თო ბა ში კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ფუ ლად-ვალ დე ბუ ლე ბი თი ურ თი ერ თო ბა. 
მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, მხა რე ებს შო რის არც შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბის წარ მო-
შო ბის და არც შეწ ყვე ტის მო მენ ტში შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა არ ით ვა ლის წი ნებ და ამ გვარ ფუ-
ლად-ვალ დე ბუ ლე ბით ურ თი ერ თო ბას. ამ დე ნად, შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბი დან 
გა მომ დი ნა რე, სა ხელ ფა სო და ვა ლი ა ნე ბის არ სე ბო ბა არ ნიშ ნავს შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი ურ-
თი ერ თო ბის გან გრძო ბა დო ბას, შე სა ბა მი სად, ზე მო მი თი თე ბუ ლი ნორ მის გავ რცე ლე ბას სა და ვო 
სა მარ თა ლურ თი ერ თო ბა ზე.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ დას კვნის სა ხით გან მარ ტა, რომ 2006 წლის შრო მის კო დექ სით 
კა ნონს მი ე ნი ჭა არა უკუქ ცე ვი თი ძა ლა, რო გორც ამას ით ვა ლის წი ნებს „ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბის 
შე სა ხებ“ კა ნო ნის 47.2. მუხ ლი, არა მედ ის ვრცელ დე ბა მი სი ძა ლა ში შეს ვლის მო მენ ტში მიმ დი-
ნა რე, და უს რუ ლე ბელ შრო მით სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ზე.

საქმე № 14
ც.ფ.-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხის სა ქარ თვე ლოს შრო მის, ჯან მრთე ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც-

ვის სა მი ნის ტროს მი მართ.
სარ ჩე ლის სა გა ნი: სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბა.
სარ ჩე ლის სა ფუძ ვე ლი: ფ.-ძე ებს ჰყავ დათ ათი შვი ლი, რო მელ თა გან ოთ ხი იყო არას რულ-

წლო ვა ნი. „სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის 
„ე“ ქვე პუნ ქტის მი ხედ ვით 2004 წლის მა ი სი დან გა ნი საზ ღვრა 35 ლა რის ოდე ნო ბით სო ცი ა ლუ-
რი დახ მა რე ბის გა წე ვა იმ მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის, რო მელ თაც ჰყავთ შვი დი და მე ტი 
18 წლამ დე არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი. მო პა სუ ხემ არ და აკ მა ყო ფი ლა მოთ ხოვ ნა იმ სა ფუძ-
ვლით, რომ დახ მა რე ბა ეკუთ ვნით მას ვი საც ჰყავს შვი დი და მე ტი 18 წლამ დე არას რულ წლო-
ვა ნი შვი ლი.

თბი ლი სის ვა კე-სა ბურ თა ლოს რა ი ო ნუ ლი სა სა მარ თლოს 2005 წლის 25 თე ბერ ვლის გა დაწ-
ყვე ტი ლე ბით სარ ჩე ლი არ დაკ მა ყო ფილ და, ვი ნა ი დან მო სარ ჩე ლის ოჯახ ში მხო ლოდ ოთ ხი იყო 
არას რულ წლო ვა ნი.

გა დაწ ყვე ტი ლე ბა 2005 წლის 11 ივ ლი სის გან ჩი ნე ბით უც ვლე ლად და ტო ვა სა ა პე ლა ციო სა-
სა მარ თლომ.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ გა ა უქ მა გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და საქ მე ხე ლახ ლა გან სა ხილ ვე ლად 
და უბ რუ ნა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს, შემ დე გი მო ტი ვა ცი ით:

სა სა მარ თლო ამა თუ იმ სა და ვო სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბას წყვეტს შე სა ბა მი სი კა ნო ნის 
სწო რი შე ფარ დე ბის სა ფუძ ველ ზე, რაც ხორ ცი ელ დე ბა კა ნო ნის სწო რი გან მარ ტე ბის, ანუ მი სი 
ნამ დვი ლი აზ რის გარ კვე ვის, სიტ ყვა თა შე სა ბა მის წყო ბა ში გა მოვ ლე ნი ლი კა ნონ მდებ ლის გან-
ზრა ხუ ლე ბის ამოხ სნის გზით. კა ნო ნის გან მარ ტე ბას ერ თგვა რი სირ თუ ლე ახ ლავს იმ შემ თხვე-
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ვებ ში, რო დე საც ნორ მა აზ რობ რი ვად არ არის ცხა დი და თან მიმ დევ რუ ლი ან მი სი პირ და პი რი 
მნიშ ვნე ლო ბით გა მო ყე ნე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბა კა ნო ნის მი ზანს, ვერ უზ რუნ ველ ყოფს კონ კრე ტუ-
ლი ურ თი ერ თო ბის სწორ, სა მარ თლი ან გა დაწ ყვე ტას.

კა ნო ნის მხო ლოდ სიტ ყვა სიტ ყვი თი (გრა მა ტი კუ ლი) მნიშ ვნე ლო ბით ვიწ რო გა გე ბის პრინ ციპ-
ზე დი დი ხა ნია უა რი თქვა იუ რის პრუ დენ ცი ამ. იმ შემ თხვე ვა ში, რო დე საც ნორ მის სიტ ყვა სიტ ყვი-
თი გან მარ ტე ბა წი ნა აღ მდე გო ბა შია კა ნო ნის მი ზან თან, სა სა მარ თლომ ნორ მა შე ფარ დე ბის პრო-
ცეს ში უნ და გა დაწ ყვი ტოს, ხომ არ წარ მო ი შო ბა აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის სხვა ხერ ხე ბით გან მარ ტე ბის 
აუ ცი ლებ ლო ბა და მათ შო რის, ხომ არ უნ და იმოქ მე დოს კა ნო ნის ობი ექ ტუ რი მიზ ნი დან გა მომ-
დი ნა რე, სა მარ თლით, რო მე ლიც გა მომ დი ნა რე ობს არ სე ბუ ლი კონ სტი ტუ ცი უ რი მარ თლწეს რი-
გი დან, ამა ვე მარ თლწეს რი გის ფარ გლებ ში და უზ რუნ ველ ყოფს კონ კრე ტუ ლი ურ თი ერ თო ბის 
სა მარ თლი ან გა დაწ ყვე ტას.

მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სა და ვოა თუ რო გორ უნ და გა ნი მარ ტოს „სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის 
სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის „ე“ ქვე-
პუნ ქტი. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის სა ფუძ ველ ზე სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თის (თვე ში 35 ლა რი) მი ღე ბის 
სუ ბი ექ ტე ბად მიჩ ნე ულ უნ და იქ ნენ თუ არა მხო ლოდ ისე თი ოჯა ხე ბი, რო მელ თაც შვი დი და მე ტი 
არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი ჰყავთ, რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მის სიტ ყვა სიტ ყვი თი მნიშ ვნე ლო-
ბით იკით ხე ბა, ხო ლო მო სარ ჩე ლის მრა ვალ შვი ლი ან ოჯახ ზე ამ ნორ მის მოქ მე დე ბა არ გავ-
რცელ დეს.

ზე მო მი თი თე ბუ ლი მე-11 მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებს: „გა ნი საზ-
ღვროს 2004 წლის გან მავ ლო ბა ში უმ წეო მდგო მა რე ო ბა ში მყოფ ოჯახ თა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე-
ბის ოდე ნო ბა ... მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბი სათ ვის, რო მელ თაც ჰყავთ 7 და მე ტი, 18 წლამ დე 
ასა კის ბავ შვი – 35 ლა რით“.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა და ვო ნორ მის სიტ ყვა სიტ ყვი თი გან მარ ტე ბა ეწი ნა-
აღ მდე გე ბა კა ნო ნის მი ზანს და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ამ თვალ საზ რი სით სწო რი სო ცი ა ლუ რი და 
ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას. კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში კა ნონ მდებ ლის მი ერ სა და ვო 
ნორ მის შე მო ღე ბის ობი ექ ტუ რი მი ზა ნია მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სა ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტი-
მუ ლი რე ბა და ამით, შე სა ბა მი სად, ერის დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის გა უმ ჯო ბე სე ბის თვის 
ხელ შეწ ყო ბა, სო ცი ა ლუ რი დაც ვის მე ქა ნიზ მის გაძ ლი ე რე ბა. აღ ნიშ ნუ ლი დას კვნა სა კა სა ციო სა-
სა მარ თლოს გა მო აქვს იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რომ სა და ვო ნორ მა მო ცე მუ ლია წლი უ რი სა-
ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ კა ნონ ში, რო მე ლიც „სა ბი უ ჯე ტო სის ტე მი სა და სა ბი უ ჯე ტო უფ ლე-
ბა მო სი ლე ბა თა შე სა ხებ“ კა ნო ნის პირ ვე ლი და მე-5 მუხ ლე ბის მოთ ხოვ ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, 
აწეს რი გებს სა ხელ მწი ფოს ძი რი თა დი ფი ნან სუ რი გეგ მის, რო გორც ქვეყ ნის ეკო ნო მი კუ რი პო-
ლი ტი კის შე მად გე ნე ლი – სა ფი ნან სო-სა ბი უ ჯე ტო პო ლი ტი კის პრი ო რი ტე ტუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბის 
კონ კრე ტუ ლი რე ა ლი ზა ცი ის (და ფი ნან სე ბის) სა კით ხებს.

“სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ კა ნო ნის სა და ვო მე-11 მუხ ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბით, ნა თე ლია, რომ სა ხელ მწი ფოს ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის ერთ-ერთ პრი-
ო რი ტე ტულ მი მარ თუ ლე ბას წარ მო ად გენს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მის და ფი ნან სე ბა მრა ვალ შვი-
ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სტი მუ ლი რე ბის მიზ ნით. თა ვის მხრივ, ასე თი მიდ გო მა სრულ შე სა ბა მი სო ბა შია 
სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის პრე ამ ბუ ლით გა რან ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი და სა მარ თლებ რი-
ვი სა ხელ მწი ფოს მშე ნებ ლო ბის მი ზან თან. ამი ტომ სა კა სა ციო სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ სა-
და ვო ნორ მის სიტ ყვა სიტ ყვი თი გან მარ ტე ბა ეწი ნა აღ მდე გე ბა მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის სა-
ხელ მწი ფო ებ რი ვი სტი მუ ლი რე ბის სა ჯა რო მი ზანს და ვერ უზ რუნ ველ ყოფს ამ თვალ საზ რი სით 
სწო რი სო ცი ა ლუ რი და ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი კის გა ტა რე ბას. და უშ ვე ბე ლია სო ცი ა ლუ რი დაც-
ვის გა რან ტი ე ბის გა რე შე ისე თი მრა ვალ შვი ლი ა ნი (შვიდ შვი ლი ა ნი და მე ტი) ოჯა ხის და ტო ვე ბა, 
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რო მელ საც ჰყავს ექ ვსი არას რულ წლო ვა ნი შვი ლი, ჩვე ნი სა ხელ მწი ფოს მარ თლწეს რი გის თვის 
მი უ ღე ბე ლია, ასე თი ოჯა ხი იმ ყო ფე ბო დეს სა ხელ მწი ფოს სო ცი ა ლურ-ეკო ნო მი კუ რი პო ლი ტი-
კის პრი ო რი ტე ტე ბის მიღ მა. ამას თა ნა ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ის გა რე მო ე ბაც, რომ ოჯახ-
ში ერ თდრო უ ლად შვი დი არას რულ წლო ვა ნი ბავ შვის ყო ლა ნაკ ლე ბად არის თა ნა მედ რო ვე 
ყო ფი ე რე ბის თვის რე ა ლუ რი, ხო ლო დე დის ფი ზი ო ლო გი უ რი მდგო მა რე ო ბის თვის – შე საძ ლე-
ბე ლი. კა ნონ მდებ ლის მი ზა ნი კი, რო მე ლიც დრო სა და სივ რცე ში მოქ მედ სა მარ თალს ქმნის, 
არ შე იძ ლე ბა იყოს ნაკ ლე ბად რე ა ლუ რი, აღუს რუ ლე ბა დი და შე უძ ლე ბე ლი ურ თი ერ თო ბე ბის 
გან ვი თა რე ბა ან სტი მუ ლი რე ბა. კა ნო ნის ამ გვა რი გა გე ბით ვი ღებთ სა პი რის პი რო შე დეგს: ერის 
დე მოგ რა ფი უ ლი მდგო მა რე ო ბის არა რე ა ლურ სტი მუ ლი რე ბას, ჯან სა ღი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი-
თა რე ბის დაბ რკო ლე ბას.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ კა ნონ მდებ ლის ნამ დვი ლი მიზ ნი სა და მარ თლწეს-
რი გის ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სა და ვო ნორ მა გან მარ ტე ბულ უნ და იქ ნეს იმ გვა რი ში ნა-
არ სით, რომ ამ ნორ მით გან საზ ღვრუ ლი შე ღა ვა თი მი ე ცეს მრა ვალ შვი ლი ან ოჯახს, რო მელ საც 
ჰყავს შვი დი და მე ტი შვი ლი, რო მელ თა შო რის არის არას რულ წლო ვა ნი. სა კა სა ციო სა სა მარ-
თლო, სა და ვო ნორ მის ში ნა არ სის გათ ვა ლის წი ნე ბით, შეზ ღუ დუ ლია, უფ რო ფარ თოდ გან მარ-
ტოს იგი, ვი ნა ი დან კა ნონ მდე ბე ლი ერ თმნიშ ვნე ლოვ ნად მი უ თი თებს მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში 
შვიდ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის დახ მა რე ბა ზე.

სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს მი ერ დად გე ნი ლია, რომ მო სარ ჩე ლე ც.ფ.-ს ჰყავს ათი შვი ლი, 
რო მელ თა გან 18 წლამ დე არის მხო ლოდ ოთ ხი. აქე დან გა მომ დი ნა რე, სა კა სა ციო სა სა მარ-
თლო ვერ და ე თან ხმე ბა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს დას კვნას, რომ მო სარ ჩე ლის ოჯა ხი არ აკ-
მა ყო ფი ლებს ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი კა ნო ნით დად გე ნი ლი სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თის მო პო ვე ბის პი რო-
ბას. იმავ დრო უ ლად, სა კა სა ციო სა სა მარ თლო ვერ გა ი ზი ა რებს კა სა ტო რის მო საზ რე ბას, რომ 
„სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11 
მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტის თა ნახ მად, 35 ლა რის ოდე ნო ბით სო ცი ა ლუ რი შე ღა ვა თის 
მი ღე ბის უფ ლე ბით სარ გებ ლობს თი თო ე უ ლი არას რულ წლო ვა ნი ბავ შვი და არა უშუ ა ლოდ ოჯა-
ხი. კა ნო ნის მოთ ხოვ ნი დან გა მომ დი ნა რე, რაც აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის მე-3 პუნ ქტის პირ ველ აბ ზაც-
შია ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი, მი თი თე ბუ ლი შე ღა ვა თე ბის მიმ ღე ბი სუ ბი ექ ტე ბია უშუ ა ლოდ ოჯა ხე ბი და 
არა ოჯა ხის კონ კრე ტუ ლი წევ რე ბი.

საქმე № 15 (საკასაციო სასამართლოს განმარტება საქმეზე № 14)
ც.ფ.-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხის სსიპ „სო ცი ა ლუ რი სუბ სი დი ე ბის სა ა გენ ტოს“ მი მართ.
სარ ჩე ლის სა გა ნი: სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბა.
სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ სა ჯა რო სა მარ თლის იუ რი დი უ ლი პი რის – სო ცი ა ლუ რი სუბ სი დი ე-

ბის სა ა გენ ტოს სა კა სა ციო სა ჩი ვა რი და აკ მა ყო ფი ლა, გა ა უქ მა თბი ლი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ-
თლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტის 2007 წლის 28 მა ი სის გა დაწ ყვე ტი ლე ბა და მი ი ღო 
ახა ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა ც.ფ.-ის სარ ჩე ლის დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე უა რის თქმის თა ო ბა ზე. შემ დე გი 
მო ტი ვა ცი ით:

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ სა ქარ თვე ლოს სა მო ქა ლა ქო საპ რო ცე სო კო დექ სის 407-ე მუხ ლის 
მე-2 ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, დად გე ნი ლად მი იჩ ნია, რომ მო სარ ჩე ლეს 2004 წლის 16 დე კემ-
ბრი სათ ვის ჰყავ და 10 შვი ლი, მათ შო რის – ოთ ხი სას კო ლო ასა კის არას რულ წლო ვა ნი, 18 
წლამ დე ასა კის ბავ შვი. სარ ჩე ლის სა სა მარ თლო ში წარ დგე ნამ დე მის მა ოჯახ მა სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის მი ღე ბის მოთ ხოვ ნით გან ცხა დე ბით მი მარ თა თერ ჯო ლის სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის 
გან ყო ფი ლე ბას, რომ ლის 2004 წლის 1 ნო ემ ბრის № 66 წე რი ლით უა რი ეთ ქვა გან ცხა დე ბის 
დაკ მა ყო ფი ლე ბა ზე იმ მო ტი ვით, რომ „სა ქარ თვე ლოს 2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე-
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სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის „ე“ ქვე პუნ ქტის მი ხედ ვით დახ მა რე ბა ენიშ ნე ბათ 
მრა ვალ შვი ლი ან ოჯა ხებს, რო მელ თაც ჰყავთ 18 წლამ დე ასა კის შვი დი და მე ტი ბავ შვი. ფ.-
ძე ე ბის ოჯახს კი ჰყავ და 4 არას რულ წლო ვა ნი ბავ შვი. ანა ლო გი უ რად მო ტი ვა ცი ას შე ი ცავს სა-
ქარ თვე ლოს ჯან მრთლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი დაც ვის სა მი ნის ტროს სო ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის 
მარ თვის დე პარ ტა მენ ტის 2004 წლის 2 დე კემ ბრის №13/13-3252 წე რი ლიც, რომ ლი თაც ასე ვე 
უა რი ეთ ქვა მო სარ ჩე ლეს სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის და ნიშ ვნა ზე.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცი ის 83-ე მუხ ლის მე-2 
პუნ ქტის შე სა ბა მი სად სა ერ თო სა სა მარ თლო ე ბი ახორ ცი ე ლე ბენ მარ თლმსა ჯუ ლე ბას. „მარ-
თლმსა ჯუ ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში“ იგუ ლის ხმე ბა სა სა მარ თლოს მი ერ, სა ქარ თვე ლოს მოქ მე-
დი მა ტე რი ა ლუ რი და საპ რო ცე სო კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მა თა სწო რი გან მარ ტე ბის, ამა თუ იმ 
სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბი სათ ვის ამ ნორ მა თა ზუს ტი მი სა და გე ბის შე დე გად, საქ მე ზე და-
სა ბუ თე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა მო ტა ნა. თა ვის მხრივ, სა მარ თლის ნორ მის სწო რად გან მარ-
ტე ბა გუ ლის ხმობს სა მარ თლის ნორ მის ში ნა არ სის გან მსაზ ღვრე ლი ქცე ვის წე სის (დის პო ზი ცია) 
ზუ ტად გან საზ ღვრას, ნორ მის გა მომ ცე მი უფ ლე ბა მო სი ლი ორ გა ნოს ნამ დვი ლი ნე ბის შე სა ბა მი-
სად; იმ მიზ ნე ბის გა მო აშ კა რა ვე ბას, რაც სა ფუძ ვლად და ე დო სა მარ თლის ნორ მის შექ მნას და 
მის თვის სა ვალ დე ბუ ლო ძა ლის მი ნი ჭე ბას.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მო ცე მუ ლი სა მარ თლის ნორ მის პი პო თე ზა ში (სა-
მარ თლის ნორ მის გა მო ყე ნე ბის კონ კრე ტუ ლი შემ თხვე ვა) ფრა ზის „18 წლამ დე ასა კის ბავ შვი“ 
არ სე ბო ბა გუ ლის ხმობს იმას, რომ ნორ მით გან საზ ღვრუ ლი სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მი ე ცე მა 
მხო ლოდ იმ ოჯა ხებს, რო მელ თაც ჰყავთ 7 და მე ტი 18 წლის ასაკს მიღ წე უ ლი ბავ ში ვი. კა ნონ-
მდებ ლის მი ზა ნი რომ ყო ფი ლი ყო იმ ოჯახ თა დახ მა რე ბა, რო მელ თაც 7 და მე ტი შვი ლი ჰყავთ 
(მათ შო რის, არას რულ წლოვ ნე ბიც, მაგ რამ ყვე ლა არა), მა შინ მი თი თე ბუ ლი ფრა ზის გა მო ყე ნე-
ბა აზრს კარ გავს, საკ მა რი სი იქ ნე ბო და მხო ლოდ აღ ნიშ ვნა იმი სა, რომ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა 
მი ე ცე მათ ოჯა ხებს, რო მელ თაც 7 და მე ტი შვი ლი ჰყავთ. ამ გან მარ ტე ბის დას ტუ რია კა ნონ მდებ-
ლის მი ერ ტერ მი ნის „7 და მე ტი ბავ შვი“ და არა „7 და მე ტი შვი ლის) გა მო ყე ნე ბა სო ცი ა ლუ რი 
დახ მა რე ბის გა ცე მის სა ვალ დე ბუ ლო პი რო ბად, რად გან „ბავ შვად“, სა ყო ველ თაო გა გე ბით, მიჩ-
ნე უ ლი პი რი, რო მელ საც არ მი უღ წე ვია სრულ წლო ვა ნე ბი სათ ვის.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ აღ ნიშ ნა, რომ სა სა მარ თლო ვალ დე ბუ ლია სა მარ თლის ნორ მის 
გან მარ ტე ბა და მი სი გა მო ყე ნე ბა მო ახ დი ნოს სა მარ თლის ნორ მის ზუს ტი ში ნა არ სი სა და კა ნონ-
მდებ ლის ნე ბის შე სა ბა მი სად. აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა-პრინ ცი პი გან მტკი ცე ბუ ლია სა ქარ თვე ლოს სა-
მო ქა ლა ქო კო დექ სის მე-4 მუხ ლის მე-2 ნა წილ ში, რომ ლის თა ნახ მად სა სა მარ თლოს უფ ლე ბა 
არა აქვს უა რი თქვას კა ნო ნის გა მო ყე ნე ბა ზე იმ მო ტი ვით, რომ მას კა ნო ნის ნორ მა უსა მარ-
თლოდ მი აჩ ნია. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, ცხა დია, რომ კა ნონ მდებ ლის მი ზა ნია არა ზო გა დად 
მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯახ თა სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბა, არა მედ მხო ლოდ გარ კვე უ ლი კა ტე გო რი ის 
იმ ოჯა ხე ბის, რო მელ თაც 7 და მე ტი არას რულ წლო ვა ნი ბავ შვი ჰყავთ. ამ დე ნად, „სა ქარ თვე-
ლოს 2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის მე-3 
პუნ ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტის სხვაგ ვა რი გან მარ ტე ბა, მიჩ ნე უ ლი უნ და იქ ნას კა ნო ნის არას წორ გან-
მარ ტე ბად, რაც ამ არას წორ გან მარ ტე ბა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი სა სა მარ თლო გა დაწ ყვე ტი ლე ბის გა-
უქ მე ბის სა ფუძ ვე ლია.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლო თვლის, რომ ვი ნა ი დან ც.ფ.-ძეს სარ ჩე ლის სა სა მარ თლო ში წარ-
დგე ნის მო მენ ტი სათ ვის ჰყავ და 10 შვი ლი, მათ შო რის – ოთ ხი სას კო ლო ასა კის არას რულ წლო-
ვა ნი, 18 წლამ დე ასა კის ბავ შვი, ამი ტომ მო სარ ჩე ლის ოჯა ხი არ წარ მო ად გენს „სა ქარ თვე ლოს 
2004 წლის სა ხელ მწი ფო ბი უ ჯე ტის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის მე-11 მუხ ლის მე-3 პუნ-
ქტის „ე“ ქვე პუნ ქტით დად გე ნილ სო ცი ა ლუ რი დახ მა რე ბის მი ღე ბის უფ ლე ბის მქო ნე სუ ბი ექტს.
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საქმე № 16
მ.შ.-ძის სარ ჩე ლი მო პა სუ ხის – ბა თუ მის მთავ რო ბის მი მართ.
და ვის სა გა ნი: სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გან კარ გუ ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, 

სამ სა ხურ ში აღ დგე ნა და იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
სარ ჩე ლის ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი: ბა თუ მის მე რის 2006 წლის 31 იან ვრის №02-12-10 

გან კარ გუ ლე ბით მ.შ.-ძე გან თა ვი სუფ ლდა ქა ლაქ ბა თუ მის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო-
ბის აპა რა ტის იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ რის მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტის თა ნამ დე ბო ბი დან. მო სარ ჩე ლის 
გან მარ ტე ბით ამის შე სა ხებ არ იყო წი ნას წარ გაფ რთხი ლე ბუ ლი კა ნონ მდებ ლო ბით დად გე ნი ლი 
ერ თთვი ა ნი ვა დის დაც ვით, რად გან ბა თუ მის მე რის 2005 წლის 26 დე კემ ბრის №154 გან კარ-
გუ ლე ბა ში სა უ ბა რია მხო ლოდ ბა თუ მის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აპა რა ტის მო სა-
ლოდ ნე ლი რე ორ გა ნი ზა ცი ი სა და თა ნამ დე ბო ბის (საშ ტა ტო ერ თე უ ლის) შემ ცი რე ბის თა ო ბა ზე 
აპა რა ტის სა ჯა რო მო სამ სა ხუ რე თა გაფ რთხი ლე ბის შე სა ხებ. ად მი ნის ტრა ცი ულ აქ ტში არა ფე რია 
ნათ ქვა მი მო ხე ლე თა თა ნამ დე ბო ბი დან მო სა ლოდ ნე ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ.

გან კარ გუ ლე ბის სა რე ზო ლუ ციო ნა წი ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი ით ვა ლის წი ნებს მხო ლოდ შტა ტე-
ბის შემ ცი რე ბის და არა გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გაფ რთხი ლე ბას. ამას თან, მ.შ.-ძე გან თა ვი-
სუფ ლდა 2006 წლის 31 იან ვარს, მა შინ, რო ცა გან კარ გუ ლე ბა გაფ რთხი ლე ბის შე სა ხებ გა მო ი ცა 
2005 წლის 26 დე კემ ბერს. შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბა გან ხორ ცი ელ და არა 
გაფ რთხი ლე ბის ერ თთვი ა ნი ვა დის გას ვლი დან პირ ვე ლი ვე დღეს, რო გორც ეს კა ნონ ში არის 
მი თი თე ბუ ლი, არა მედ მე ექ ვსე დღეს.

მო სარ ჩე ლის გან მარ ტე ბით, ად მი ნის ტრა ცი ამ არ გა ით ვა ლის წი ნა შრო მის კა ნონ თა კო დექ-
სის 36-ე მუხ ლის და ნა წე სი თა ნამ დე ბო ბა ზე უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბის შე სა ხებ. მას ჰქონ და 
სა მუ შა ო ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა სხვა თა ნამ შრომ ლებ თან შე და რე ბით, რად გან წარ ჩი-
ნე ბით და ამ თავ რა უმაღ ლე სი სას წავ ლე ბე ლი, ჰქონ და უფ რო მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცია, მუ შა ო ბის 
მე ტი სტა ჟი, გა მო ირ ჩე ო და შრო მის ნა ყო ფი ე რე ბით და კე თილ სინ დი სი ე რად და კვა ლი ფი ცი უ-
რად ას რუ ლებ და და კის რე ბულ მო ვა ლე ო ბას. ამას თან, მის კმა ყო ფა ზე იყო ოჯა ხის წევ რე ბი, 
ჰყავ და ორი მცი რეწ ლო ვა ნი შვი ლი და ავად მყო ფი მშობ ლე ბი.

სარ ჩე ლის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვლე ბი: მო სარ ჩე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას ბა თუ მის მე-
რი ამ და არ ღვია „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 108-ე მუხ ლი, ვი ნა ი დან იგი არ იყო 
გაფ რთხი ლე ბუ ლი მო სა ლოდ ნე ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ერ თი თვით ად რე. ად მი ნის ტრა-
ცი ამ ასე ვე და არ ღვია „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნის 97-ე მუხ ლის მე სა-
მე პუნ ქტის მოთ ხოვ ნა, რად გან ბა თუ მის მე რი ის 2005 წლის 25 დე კემ ბრის გან კარ გუ ლე ბა რე-
ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ თუ იქ ნე ბა მიჩ ნე უ ლი გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გაფ რთხი ლე ბად, მა შინ 
ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის თა ნახ მად მო სარ ჩე ლე სამ სა ხუ რი დან არ გან თა ვი სუფ ლდა კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი გაფ რთხი ლე ბის ვა დის გას ვლი დან პირ ვე ლი ვე დღეს.

ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან ასე ვე და ირ ღვა სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 36-ე 
მუხ ლის პირ ვე ლი პუნ ქტი სა და მე-2 პუნ ქტის „ა“ ქვე პუნ ქტის მოთ ხოვ ნე ბი, ვი ნა ი დან მო პა სუ ხემ 
შტა ტე ბის შემ ცი რე ბი სას არ გა მო იკ ვლია და არ გან საზ ღვრა სა მუ შა ო ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი 
უფ ლე ბის მქო ნე პირ თა წრე.

მ.შ.-მ სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლო ში წა რად გი ნა და ზუს ტე ბუ ლი სა სარ ჩე ლო გან ცხა დე ბა, რომ-
ლი თაც მო ით ხო ვა ბა თუ მის მე რის 2006 წლის 31 იან ვრის №56, 2005 წლის 6 ოქ ტომ ბრის 
№53 და 2005 წლის 22 აგ ვის ტოს №36 ბრძა ნე ბე ბის არა რა აქ ტად აღი ა რე ბა და შე სა ბა მი სად, 
გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გან კარ გუ ლე ბის ბა თი ლად ცნო ბა, თა ნამ დე ბო ბა ზე აღ დგე ნა და იძუ-
ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბა.
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ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს 2006 წლის 3 აპ რი ლის გა დაწ ყვე ტი ლე ბით მ.შ.-ძის სარ-
ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და ნა წი ლობ რივ; ბა თი ლად იქ ნა ცნო ბი ლი ბა თუ მის მე რის 2006 წლის 31 
იან ვრის №2-12-10 გან კარ გუ ლე ბა მო სარ ჩე ლის სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ და 
აღ დგე ნილ იქ ნა ბა თუ მის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე ლო ბის აპა რატ ში იუ რი დი უ ლი სამ სა ხუ-
რის მთა ვა რი სპე ცი ა ლის ტის თა ნამ დე ბო ბა ზე; მო პა სუ ხეს და ე ვა ლა იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის, 
თე ბერ ვლის – 180 ლა რი სა და მარ ტის – 240 ლა რის ანაზ ღა უ რე ბა; შეწ ყდა წარ მო ე ბა ბა თუ მის 
მე რის 2005 წლის 22 აგ ვის ტოს №36, 2005 წლის 6 ოქ ტომ ბრის №53 და 2006 წლის 31 იან-
ვრის №56 ბრძა ნე ბე ბის არა რა აქ ტად აღი ა რე ბის თა ო ბა ზე, რაც სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლომ და-
ა სა ბუ თა შემ დეგ ნა ი რად:

სა სა მარ თლომ ასე ვე დად გე ნი ლად მი იჩ ნია, რომ მო სარ ჩე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას ად მი-
ნის ტრა ცი ამ არ იმ სჯე ლა სა მუ შა ო ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტეს უფ ლე ბა ზე და და ად გი ნა, რომ მ.შ.-ძეს 
„შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის“ 36-ე მუხ ლის პირ ვე ლი ნა წი ლის თა ნახ მად გა აჩ ნდა სა მუ შა ო ზე 
დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა. ასე ვე დად გინ და, რომ ბა თუ მის ად გი ლობ რი ვი თვით მმარ თვე-
ლო ბის აპა რატ ში მო სარ ჩე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას არ სე ბობ და პროფ კავ ში რუ ლი ორ გა ნი ზა-
ცია, რომ ლის თან ხმო ბა მ.შ.-ძის გან თა ვი სუფ ლე ბა ზე არ იყო.

ქუ თა ი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტის 2006 წლის 27 
ივ ლი სის გან ჩი ნე ბით ბა თუ მის მე რი ის სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვა რი არ დაკ მა ყო ფილ და; უც ვლე ლად 
დარ ჩა ბა თუ მის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა, რაც სა სა მარ თლომ და ა სა ბუ თა 
შემ დეგ ნა ი რად:

სა სა მარ თლოს დას კვნით, რამ დე ნა დაც მ.შ.-ძე გან თა ვი სუფ ლდა „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე-
სა ხებ“ კა ნო ნის 97-ე მუხ ლის თა ნახ მად, შტა ტე ბის შემ ცი რე ბის სა ფუძ ვლით, ად მი ნის ტრა ცი ას 
უნ და გა მო ე ყე ნე ბი ნა შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის მოთ ხოვ ნე ბი. სა სა მარ თლომ დად გე ნი ლად 
მი იჩ ნია, რომ მ.შ.-ის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას ად მი ნის ტრა ცი ამ და არ ღვია შრო მის კა ნონ თა კო-
დექ სის 36-ე მუხ ლის მოთ ხოვ ნე ბი, ვი ნა ი დან მო სარ ჩე ლეს გა აჩ ნდა სხვა თა ნამ შრომ ლებ თან 
შე და რე ბით სამ სა ხურ ში დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა. სა სა მარ თლომ ასე ვე გან მარ ტა, რომ 
მ.შ.-ძის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას არ არ სე ბობ და პროფ კავ ში რის თან ხმო ბა. ამას თან ერ თად, ად-
მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან სა ხე ზე არ იყო მო სარ ჩე ლეს თვის სხვა სამ სა ხუ რის შე თა ვა ზე ბის ფაქ ტი, 
რა საც ით ვა ლის წი ნებს შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 422-ე მუხ ლი. შე სა ბა მი სად, სა სა მარ თლომ 
უსა ფუძ ვლოდ მი იჩ ნია ბა თუ მის მე რი ის სა ა პე ლა ციო სა ჩი ვა რი და უც ვლე ლად და ტო ვა სა ქა ლა-
ქო სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბა.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს დას კვნით ბა თუ მის მე რი ის წარ მო მად გენ ლის სა კა სა ციო სა ჩი ვა-
რი დაკ მა ყო ფილ და ნა წი ლობ რივ, შე სა ბა მი სად, გა უქ მდა ქუ თა ი სის სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს 
ად მი ნის ტრა ცი ულ საქ მე თა პა ლა ტის 2006 წლის 27 ივ ლი სის გან ჩი ნე ბა და სა კა სა ციო სა სა-
მარ თლოს მი ერ მი ღე ბულ იქ ნა ახა ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბა. მ.შ.-ძის სარ ჩე ლი დაკ მა ყო ფილ და 
ნა წი ლობ რივ და სა და ვო სა კით ხის გა და უწ ყვეტ ლად ბა თი ლად იქ ნა ცნო ბი ლი ბა თუ მის მე რი ის 
2006 წლის 31 იან ვრის №02-12-10 გან კარ გუ ლე ბა მ.შ.-ძის თა ნამ დე ბო ბი დან გან თა ვი სუფ ლე-
ბის შე სა ხებ და და ე ვა ლა ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს ახა ლი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აქ ტის გა მო ცე-
მა, მ.შ.-ძეს აუ ნაზ ღა ურ დეს იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რი ახა ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტრა ცი ულ-
სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის გა მო ცე მის მო მენ ტამ დე, შემ დე გი მო ტი ვა ცი ით:

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ გა ი ზი ა რა სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლოს მი ერ დად გე ნილ ფაქ ტობ-
რი ვი გა რე მო ე ბე ბი, რამ დე ნა დაც ის დად გე ნი ლია საპ რო ცე სო ნორ მე ბის დარ ღვე ვის გა რე შე და 
არ იზი ა რებს სა სა მარ თლოს სა მარ თლებ რივ შე ფა სე ბას. კერ ძოდ, საქ მის მა სა ლე ბის მი ხედ ვით 
დად გე ნი ლია, რომ ბა თუ მის მე რი ას რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად შტა ტე ბის შემ ცი რე ბი სას არ უმ-
სჯე ლია, თუ ვის გა აჩ ნდა თა ნამ დე ბო ბა ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა. სა და ვო ინ დი ვი დუ ა-
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ლურ ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის გა მო ცე მი სას მო პა სუ ხე ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ-
გა ნოს მი ერ დარ ღვე ულ იქ ნა ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აქ ტის 
გა მო სა ცე მად ად მი ნის ტრა ცი უ ლი წარ მო ე ბის თვის დად გე ნი ლი მოთ ხოვ ნე ბი, კერ ძოდ, ზო გა დი 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის 96.1. მუხ ლის თა ნახ მად, ცალ სა ხად არის გან საზ ღვრუ ლი ად მი-
ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს ვალ დე ბუ ლე ბა, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი წარ მო ე ბი სას გა მო იკ ვლი ოს საქ-
მის თვის მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე ყვე ლა გა რე მო ე ბა და გა დაწ ყვე ტი ლე ბა მი ი ღოს ამ გა რე მო ე ბა თა 
შე ფა სე ბი სა და ურ თი ერ თშე ჯე რე ბის სა ფუძ ველ ზე, ამა ვე მუხ ლის მე ო რე ნა წი ლის შე სა ბა მი სად, 
და უშ ვე ბე ლია ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აქ ტის გა მო ცე მას სა ფუძ ვლად და ე დოს ისე თი გა რე მო ე ბა ან 
ფაქ ტი, რო მე ლიც კა ნო ნით დად გე ნი ლი წე სით არ არის გა მოკ ვლე უ ლი. კონ კრე ტულ შემ თხვე-
ვა ში, კა ნონ მდებ ლო ბის აღ ნიშ ნუ ლი მოთ ხოვ ნე ბი უგუ ლე ბელ ყო ფილ იქ ნა ბა თუ მის მე რი ის მი ერ 
სა და ვო გან კარ გუ ლე ბის გა მო ცე მი სას, რამ დე ნა დაც ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლი 
იყო შე ე ფა სე ბი ნა და ემ სჯე ლა, რე ა ლუ რად არ სე ბობ და თუ არა მო სარ ჩე ლის თა ნამ დე ბო ბი დან 
გან თა ვი სუფ ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი სა ფუძ ვე ლი, აღ ნიშ ნულ ზე მსჯე ლო ბა და დას კვნა გა სა ჩივ-
რე ბულ გან კარ გუ ლე ბა ში არ არის.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მ.შ.-ძე თა ნამ დე ბო ბი დან გან თა ვი სუფ ლდა სრუ ლი-
ად უკა ნო ნოდ, კერ ძოდ, 1997 წლის 31 ოქ ტომ ბრის „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნო ნის 
14.1. მუხ ლის თა ნახ მად სა ქარ თვე ლოს შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბა მო ხე ლე ებ სა და დამ ხმა რე 
მო სამ სა ხუ რე ებ ზე ვრცელ დე ბა ამ კა ნო ნით გან საზ ღვრულ თა ვი სე ბუ რე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით. 
მ.შ.-ძის გან თა ვი სუფ ლე ბის მო მენ ტი სათ ვის მოქ მე დი შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 421.2 მუხ ლის 
თა ნახ მად გან თა ვი სუფ ლე ბუ ლი მუ შა კის შრო მის უფ ლე ბა გა რან ტი რე ბუ ლია – ა) სხვა სა მუ შა ოს 
მი ცე მით იმა ვე სა წარ მო ში, და წე სე ბუ ლე ბა ში, ორ გა ნი ზა ცი ა ში; ბ) წი ნან დელ პრო ფე სი ის (სპე ცი-
ა ლო ბის) კვა ლი ფი კა ცი ის მი ხედ ვით სა მუ შა ოს მი ცე მით სხვა სა წარ მო ში, და წე სე ბუ ლე ბა ში, ორ-
გა ნი ზა ცი ა ში, ხო ლო ასე თის უქონ ლო ბი სას – სხვა სა მუ შა ოს მი ცე მით პი რა დი სურ ვი ლი სა და სა-
ზო გა დო ებ რივ მოთ ხოვ ნი ლე ბა თა გათ ვა ლის წი ნე ბით; გ) ახა ლი პრო ფე სი ე ბის (სპე ცი ა ლო ბე ბის) 
შეს წავ ლის შე საძ ლებ ლო ბის მი ცე მით შე სა ბა მი სი სა მუ შა ო თი დაკ მა ყო ფი ლე ბას თან ერ თად.

საქ მის მა სა ლე ბით დად გე ნი ლია, რომ ბა თუ მის მე რი ას შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 421.2 
მუხ ლის შე სა ბა მი სად, მო სარ ჩე ლის სა მუ შა ო დან გან თა ვი სუფ ლე ბი სას არ შე უ თა ვა ზე ბია სხვა 
თა ნამ დე ბო ბა. სა კა სა ციო სა სა მარ თლო ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე გან მარ ტავს, 
რომ მი თი თე ბუ ლი ნორ მა ამ კრძა ლა ვი ხა სი ა თი საა და და უშ ვებ ლად მი იჩ ნევს პი რის გან თა-
ვი სუფ ლე ბას, თუ იგი თა ნახ მაა სხვა თა ნამ დე ბო ბა ზე და ნიშ ვნი სა, ამ გვა რი თან ხმო ბა კი თა-
ვის თა ვად გა ნა პი რო ბებს ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი დან შე თა ვა ზე ბის აუ ცი ლებ ლო ბას. აღ ნიშ ნუ ლი 
პი რო ბა მუ შა კი სათ ვის კა ნო ნით დად გე ნი ლი გა რან ტი ე ბის ერთ-ერ თი სა ხეა, რაც ად მი ნის ტრა-
ცი ის მხრი დან ექ ვემ დე ბა რე ბა დაც ვას. შე სა ბა მი სად, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლი 
იყო მ.შ.-ს გან თა ვი სუფ ლე ბი სას მის თვის შე ე თა ვა ზე ბი ნა სხვა თა ნამ დე ბო ბა. შრო მის კა ნონ თა 
კო დექ სის 421.2 მუხ ლის იმ პე რა ტი უ ლი მოთ ხოვ ნის გა უთ ვა ლის წი ნებ ლო ბა წარ მო ად გენს არ-
სე ბით დარ ღვე ვას, რაც გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ ბრძა ნე ბის ბა თი ლად ცნო ბი სა და მო ხე ლის 
სამ სა ხურ ში აღ დგე ნის სა ფუძ ვე ლია.

სა და ვო გან კარ გუ ლე ბის გა მო ცე მის მო მენ ტი სათ ვის „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ კა ნონ ში 
ამო ღე ბუ ლი იყო ორ გა ნოს ვალ დე ბუ ლე ბა სხვა სამ სა ხუ რის შე თა ვა ზე ბის თა ო ბა ზე, მი უ ხე და ვად 
აღ ნიშ ნუ ლი სა, ამ გვა რი ვალ დე ბუ ლე ბა დად გე ნი ლია შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის მი თი თე ბუ ლი 
ნორ მით. ამ დე ნად, აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა სრუ ლად ვრცელ დე ბა სა ჯა რო მო ხე ლე ე ბის მი მართ ისე-
ვე, რო გორც შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 36-ე მუხ ლის დე ბუ ლე ბა – უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ-
ლე ბის შე სა ხებ.
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სა კა სა ციო სა სა მარ თლოს მი აჩ ნია, რომ აღ ნიშ ნუ ლი ნორ მა სწო რად იქ ნა მი თი თე ბუ ლი სა ა-
პე ლა ციო სა სა მარ თლოს მი ერ, თუმ ცა არ გა ნი მარ ტა მი სი გა მო ყე ნე ბის მნიშ ვნე ლო ბა.

სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ ვერ გა ი ზი ა რა კა სა ტო რის მო საზ რე ბა და ვის გა დაწ ყვე ტი სას 1973 
წლის 28 ივ ნი სის შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის გა მო ყე ნე ბის და უშ ვებ ლო ბის შე სა ხებ და გან მარ-
ტავს, რომ 2006 წლის 24 მა ი სის შრო მის კო დექ სის 53-ე მუხ ლის თა ნახ მად მი სი მოქ მე დე ბა 
ვრცელ დე ბა დე ნად შრო მით ურ თი ერ თო ბებ ზე, რო მე ლიც წარ მო იშ ვა კო დექ სის მი ღე ბამ დე და 
გრძელ დე ბა მის შემ დგო მაც. შე სა ბა მი სად, წი ნამ დე ბა რე სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო ბა ზე ვერ 
გავ რცელ დე ბა 2006 წლის 24 მა ი სის შრო მის კო დექ სი, ვი ნა ი დან მ.შ.-ძე სა და ბა თუ მის მე რი ას 
შო რის სა მარ თლებ რი ვი ურ თი ერ თო ბა შეწ ყდა 2006 წლის 24 მა ი სის შრო მის კო დექ სის ამოქ-
მე დე ბამ დე, შე სა ბა მი სად, აღ ნიშ ნულ ურ თი ერ თო ბა ზე უნ და გავ რცელ დეს შრო მი თი ურ თი ერ თო-
ბის შეწ ყვე ტის დროს მოქ მე დი შრო მის კა ნონ თა კო დექ სი.

მო სარ ჩე ლის მი მართ, აგ რეთ ვე, დარ ღვე უ ლია შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 36-ე მუხ ლის 
მოთ ხოვ ნა, რის გა მოც ის ექ ვემ დე ბა რე ბა სამ სა ხურ ში უპი რო ბო აღ დგე ნას. ამას თან, კონ კრე ტუ-
ლი თა ნამ დე ბო ბის შერ ჩე ვა, რო მელ ზეც ის უნ და აღ დგეს, წარ მო ად გენს მო პა სუ ხე ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი ორ გა ნოს დის კრე ცი ას39 ყო ვე ლი კონ კრე ტუ ლი გა რე მო ე ბის ერ თობ ლი ო ბა ში გათ ვა ლის-
წი ნე ბით, რა ზეც სა სა მარ თლო ვერ იქო ნი ებს მსჯე ლო ბას. ამას თან, ასე თი ვე მსჯე ლო ბის სა განს 
წარ მო ად გენს უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბის შე სა ხებ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბაც, რამ დე ნა დაც 
შტა ტე ბის შემ ცი რე ბი სას შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 36-ე მუხ ლი ად გენს, რომ სა მუ შა ო ზე დარ-
ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა ენი ჭე ბათ იმ მუ შა კებს, რომ ლე ბიც უფ რო მა ღა ლი კვა ლი ფი კა ცი ი თა 
და შრო მის ნა ყო ფი ე რე ბით გა მო ირ ჩე ვი ან. აღ ნიშ ნულ თან და კავ ში რე ბით, სა კა სა ციო სა სა მარ-
თლო გან მარ ტავს, რომ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში სა და ვო ინ დი ვი დუ ა ლურ ად მი ნის ტრა ცი ულ-
სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის მი ღე ბი სას ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი თი თე ბულ გა რე მო ე ბა ზე არ 
უმ სჯე ლია. ზე მო მი თი თე ბუ ლი დარ ღვე ვე ბის გა მო, რო გორც კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გო, სა და ვო აქ ტი 
ბა თი ლად უნ და იქ ნეს ცნო ბი ლი, ხო ლო ახ ლის გა მო ცე მი სას ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია ზე მო აღ ნიშ-
ნუ ლი გა რე მო ე ბებ თან ერ თობ ლი ო ბა ში იმ სჯე ლოს შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის მი თი თე ბულ და-
ნა წეს ზეც, რამ დე ნა დაც ამ სა კით ხის გა დაწ ყვე ტა სა სა მარ თლოს კომ პე ტენ ცი ას არ წარ მო ად გენს.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ არ გა ი ზი ა რა სა ა პე ლა ციო სა-
სა მარ თლოს მსჯე ლო ბა და დას კვნა მო სარ ჩე ლის უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბის თა ო ბა ზე და 
გან მარ ტა, რომ ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის მე-6 მუხ ლით გან საზ ღვრუ ლია ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის წე სი, კერ ძოდ, თუ 
ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს რო მე ლი მე სა კით ხის გა და საწ ყვე ტად მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს დის კრე-
ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, იგი ვალ დე ბუ ლია, ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე ლოს კა ნო ნით 
დად გე ნილ ფარ გლებ ში და მხო ლოდ იმ მიზ ნით, რომ ლის მი საღ წე ვა დაც მი ნი ჭე ბუ ლი აქვს ეს 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა.

ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სას შე ბო ჭი-
ლია კა ნო ნი ე რე ბის პრინ ცი პით, კონ კრე ტუ ლად, კა ნო ნი ე რი დათ ქმის პრინ ცი პით, რო მე ლიც, 
თა ვის მხრივ, კონ სტი ტუ ცი ა ში გან მტკი ცე ბუ ლია დე მოკ რა ტი ის, სა მარ თლებ რი ვი სა ხელ მწი ფო სა 
და ძი რი თა დი უფ ლე ბე ბის პრინ ცი პე ბი დან გა მომ დი ნა რე.

ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის გა მო ცე მას თან და კავ ში რე ბით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი 
ორ გა ნოს თვის მი ნი ჭე ბუ ლი დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა ზღუ დავს სა სა მარ თლოს მხრი დან 

39 დის კრე ცია – სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბი სა მებრ თა ნამ დე ბო ბის პი რის ან სა ხელ მწი ფო ორ გა ნოს მი ერ სა კით-
ხის გა დაწ ყვე ტა. http://www.nplg.gov.ge/gwdict/index.php?a=term&d=6&t=16198
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მი სი გა და მოწ მე ბის შე საძ ლებ ლო ბას. სა სა მარ თლო არ არის უფ ლე ბა მო სი ლი გა და ა მოწ მოს 
ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ მი ღე ბუ ლი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ზან შე წო ნი ლო ბა ანუ მი სი 
დის კრე ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბის მარ თლზო მი ე რე ბა. პირს შე უძ ლია გა ა სა ჩივ როს ად მი ნის ტრა-
ცი უ ლი ორ გა ნოს მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბის კა ნონ შე სა ბა მი-
სო ბა. სა სა მარ თლო კი უფ ლე ბა მო სი ლია გა და ა მოწ მოს არის თუ არა შეც დო მა დის კრე ცი უ ლი 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა ში.

გან სა ხილ ველ შემ თხვე ვა ში, სა ა პე ლა ციო სა სა მარ თლომ თა ვად გა მო ი ყე ნა კა ნონ მდებ ლო-
ბით ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო სათ ვის მი ნი ჭე ბუ ლი დის კრე ცი უ ლი უფ ლე ბა მო სი ლე ბა და არა-
მარ თლზო მი ე რად მი იჩ ნია მ.შ.-ძის თა ნამ დე ბო ბი დან გან თა ვი სუფ ლე ბა. სა კა სა ციო სა სა მარ-
თლო აღ ნიშ ნავს, რომ სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ ლე ბის თა ო ბა ზე გა მო ცე მუ ლი გან კარ გუ ლე ბა 
არ შე ი ცავს არა ნა ირ მსჯე ლო ბას და მო ტი ვა ცი ას უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბის არარ სე ბო ბის 
თა ო ბა ზე. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში, უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის უფ ლე ბა ზე იმ სჯე ლა არა ად მი ნის ტრა-
ცი ულ მა ორ გა ნომ, არა მედ სა სა მარ თლომ, მა შინ რო ცა ეს სწო რედ ად მი ნის ტრა ცი ის ვალ დე-
ბუ ლე ბას წარ მო ად გენს და სა სა მარ თლო კონ ტრო ლი ვრცელ დე ბა სწო რედ ად მი ნის ტრა ცი ის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბის და სა ბუ თე ბუ ლო ბი სა და კა ნო ნი ე რე ბის თვალ საზ რი სით. საქ მის მა სა ლე ბით 
უტ ყუ ა რად ირ კვე ვა, რომ გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბი სას ორ გა ნოს აღ ნიშ ნულ ზე არ უმ სჯე ლია, 
რად გან ეს სა და ვო აქ ტში არ ასა ხუ ლა, ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნო ფაქ ტობ რი ვად ამ სა კით ხზე 
მსჯე ლობს „პოს ტფაქ ტუმ“, სა სა მარ თლო და ვის სტა დი ა ზე, რი თაც სა ხე ზეა ზო გა დი ად მი ნის-
ტრა ცი უ ლი კო დექ სის 5.1 მუხ ლის აშ კა რა და უხე ში დარ ღვე ვა – ად მი ნის ტრა ცი უ ლი ორ გა ნოს 
მი ერ საქ მი ა ნო ბის მხო ლოდ კა ნონ მდებ ლო ბის სა ფუძ ველ ზე გან ხორ ცი ე ლე ბის ვალ დე ბუ ლე ბის 
თა ო ბა ზე. მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში 1997 წლის 31 ოქ ტომ ბრის „სა ჯა რო სამ სა ხუ რის შე სა ხებ“ 
კა ნო ნი სა და შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის დე ბუ ლე ბე ბი მო ხე ლის გან თა ვი სუფ ლე ბი სას ად გენს 
მკაც რად გან საზ ღვრულ პრო ცე დუ რას, რო მე ლიც და ცულ უნ და იქ ნეს ად მი ნის ტრა ცი ის მხრი-
დან, რაც გან სა ხილ ველ და ვა ში სრუ ლი ად უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია.

ამ დე ნად, სა კა სა ციო სა სა მარ თლო მი იჩ ნევს, რომ ბა თუ მის მე რი ამ სა და ვო აქ ტის გა მო ცე-
მი სას და არ ღვია რო გორც კა ნო ნის იმ პე რა ტი უ ლი და ნა წე სი, ასე ვე მი სი გა მო ცე მის წე სი. ად-
მი ნის ტრა ცია მო სარ ჩე ლის გა თა ვი სუფ ლე ბი სას ვალ დე ბუ ლი იყო შე ე თა ვა ზე ბი ნა მის თვის სხვა 
თა ნამ დე ბო ბა, აღ ნიშ ნუ ლის შე უს რუ ლებ ლო ბა წარ მო ად გენს კა ნო ნის მოთ ხოვ ნე ბის დარ ღვე-
ვას. ამას თან, ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის მე-5 და 96.2. მუხ ლე ბის შე სა ბა მი სად, ად-
მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს უფ ლე ბა არა აქვს გა მოს ცეს ად მი ნის ტრა ცი უ ლი აქ ტი ისე, რომ არ 
შე ა ჯე როს და არ შე ა ფა სოს საქ მი სათ ვის არ სე ბი თი მნიშ ვნე ლო ბის მქო ნე გა რე მო ე ბა ნი, რა მაც 
შე საძ ლე ბე ლია გა მო იწ ვი ოს პი რის კა ნო ნი ე რი უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტე რე სე ბის და უ სა ბუ თე ბე ლი 
შეზ ღუდ ვა, შე სა ბა მი სად, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში სა ხე ზეა ად მი ნის ტრა ცი უ ლი საპ რო ცე სო კო დექ-
სის 32.4. მუხ ლის გა მო ყე ნე ბის პრო ცე სუ ა ლუ რი სა ფუძ ვლე ბი, ვი ნა ი დან მო სარ ჩე ლე გან თა ვი-
სუფ ლდა რე ორ გა ნი ზა ცი ის შე დე გად შტა ტე ბის შემ ცი რე ბის გა მო ისე, რომ ად მი ნის ტრა ცი ას არ 
უმ სჯე ლია თა ნამ შრომ ლე ბი დან ვის გა აჩ ნდა სა მუ შა ო ზე დარ ჩე ნის უპი რა ტე სი უფ ლე ბა, ხო ლო 
მხა რეს გა აჩ ნდა გა და უ დე ბე ლი კა ნო ნი ე რი ინ ტე რე სი სა და ვო აქ ტის ბა თი ლად ცნო ბის თვის ზე-
მოთ მი თი თე ბუ ლი გა რე მო ე ბის გა მო.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, სა და ვო აქ ტი ბა თი ლად უნ და იქ ნეს ცნო ბი ლი, ხო ლო 
ახა ლი აქ ტის გა მო ცე მი სას ორ გა ნო ვალ დე ბუ ლია, ზე მო აღ ნიშ ნულ გა რე მო ე ბებ თან ერ თობ ლი-
ო ბა ში იმ სჯე ლოს თუ რო მელ თა ნამ შრომ ლებ თან შე და რე ბით გა აჩ ნია მას უპი რა ტე სი დარ ჩე ნის 
უფ ლე ბა, რამ დე ნა დაც ამ სა კით ხის გა დაწ ყვე ტა სა სა მარ თლოს კომ პე ტენ ცი ას არ წარ მო ად გენს, 
ამ დე ნად, სარ ჩე ლის სრუ ლად დაკ მა ყო ფი ლე ბის სა მარ თლებ რი ვი და ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვლე-
ბი არ არ სე ბობს.
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სა კა სა ციო სა სა მარ თლომ მი იჩ ნია, რომ მ.შ.-ძის სა სარ ჩე ლო მოთ ხოვ ნა უნ და დაკ მა ყო ფილ-
დეს იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ რის ანაზ ღა უ რე ბის ნა წილ შიც, შრო მის კა ნონ თა კო დექ სის 207.1. 
მუხ ლის სა ფუძ ველ ზე, ვი ნა ი დან მი სი გან თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ გან კარ გუ ლე ბა, სა კა სა ციო 
სა სა მარ თლოს მი ერ, მიჩ ნე ულ იქ ნა ზო გა დი ად მი ნის ტრა ცი უ ლი კო დექ სის 601.1. მუხ ლის სა-
ფუძ ველ ზე კა ნონ სა წი ნა აღ მდე გოდ და მო პა სუ ხე ად მი ნის ტრა ცი ულ ორ გა ნოს და ე ვა ლა მი სი უპი-
რო ბო აღ დგე ნის შე სა ხებ ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ რი ვი აქ ტის გა მო ცე მა, 
მო სარ ჩე ლის დარ ღვე უ ლი შრო მი თი უფ ლე ბა ექ ვემ დე ბა რე ბა აღ დგე ნას იძუ ლე ბი თი გა ნაც დუ-
რის ანაზ ღა უ რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით ახა ლი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ად მი ნის ტრა ცი ულ-სა მარ თლებ-
რი ვი აქ ტის გა მო ცე მის მო მენ ტამ დე.
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რეკომენდარეკომენდაციებიციები

შრო მი თი პო ლი ტი კის მი მარ თუ ლე ბით
1. უნ და შედ გეს სა ზო გა დო ებ რი ვი და პო ლი ტი კუ რი კონ სენ სუ სი სა ქარ თვე ლო ში შრო მით – 

სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რის დამ კვიდ რე ბას თან და კავ ში რე ბით, რო მე ლიც და ეყ რდნო ბა, 
რო გორც სა ერ თა შო რი სო და მი სა ღებ ქარ თულ ტრა დი ცი ულ (მო დერ ნი ზე ბუ ლი ვერ სი ით) 
გა მოც დი ლე ბას და და ფუძ ნე ბუ ლი იქ ნე ბა მეც ნი ე რულ კვლე ვებ ზე, მათ შო რის, სა მარ თალ-
მცოდ ნე თა, ფსი ქო ლოგ თა, ეთ ნოგ რაფ თა, ეკო ნო მის ტთა, სო ცი ო ლოგ თა მი ერ და მუ შა ვე-
ბულ ერ თობ ლივ სქე მა ზე, კონ ცეფ ცი ა ზე, გრძელ ვა დი ან პერ სპექ ტი ვა ზე გათ ვლით;

2. დი რექ ტი ვის – და საქ მე ბა სა და პრო ფე სი ულ სა კით ხებ თან მი მარ თე ბის დის კრი მი ნა ცი ას-
თან ბრძო ლის შე სა ხებ სტან დარ ტე ბის სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე იმ პლე მენ ტა ცი ის სა კით-
ხი; 

3. სა კა ნონ მდებ ლო დო ნე ზე უზ რუნ ველ ყო ფი ლი იქ ნეს შრო მით-სა მარ თლებ რივ ურ თი ერ თო-
ბებ ში თა ნას წო რო ბა ასა კობ რი ვი ნიშ ნით;

სა მარ თლებ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფის მი მარ თუ ლე ბით
1. მი ღე ბუ ლი კონ ცეფ ცია კონ კრე ტუ ლად უნ და აი სა ხოს ქვეყ ნის სა მარ თლებ რივ ბა ზა ში, 

რომ ლის აღ სრუ ლე ბის მე ქა ნიზ მე ბი უნ და იყოს ეფექ ტუ რი;
2. ქა ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვის გარ კვე უ ლი გა რან ტი ე ბი თვით კონ სტი ტუ ცი ით უნ და გა ნი საზ-

ღვროს, რომ ლის დეკ ლა რი რე ბულ სა ფუძ ვლებ ზე მი ი ღე ბა შე სა ბა მი სი კა ნონ მდებ ლო ბა. 
აუ ცი ლე ბე ლია, რომ სა ქარ თვე ლო ამ მხრივ არ იყოს გა მო ნაკ ლი სი და აქაც კონ სტი ტუ-
ცი ურ დო ნე ზე გა ი წე როს დე დე ბის და ორ სუ ლი ქა ლე ბის შრო მის უფ ლე ბე ბის ძი რი თა დი 
გა რან ტი ე ბი;

3. აუ ცი ლებ ლად მე სა ხე ბა შრო მი თი და ვე ბის გან მხილ ვე ლი სპე ცი ა ლუ რი ორ გა ნოს შექ მნა 
მე დი ა ტო რუ ლი ფუნ ქცი ე ბით;

4. ევ რო პის სო ცი ა ლუ რი ქარ ტი ის დათ ქმუ ლი მუხ ლე ბის მი ნი მუ მამ დე დაყ ვა ნა, თუნ დაც დრო-
ის რა ღაც ინ ტერ ვა ლით;

5. ერ თი ა ნი სა ჯა რო სამ სა ხუ რის კო დექ სის შე მუ შა ვე ბა;
6. „მე წარ მე თა შე სა ხებ“ კა ნო ნი სა ერ თოდ არ შე ი ცავს დეკ ლა რა ცი ულ დო ნე ზეც კი და საქ მე-

ბულ თა, მათ შო რის ქალ თა, უფ ლე ბე ბის დაც ვის თა ო ბა ზე რა ი მე დათ ქმას;
7. კერ ძო სექ ტორ ში და საქ მე ბულ თა, მათ შო რის ქალ თა, შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი, სო-

ცი ა ლუ რი უფ ლე ბე ბი და გა რან ტი ე ბი გა უ თა ნაბ რდეს სა ჯა რო სამ სა ხურ ში და საქ მე ბულ თა 
უფ ლებ რივ მდგო მა რე ო ბას, თა ნას წო რო ბის პრინ ცი პის დაც ვის სა ფუძ ველ ზე;

8. სა სურ ვე ლი იქ ნე ბო და შრო მი თი უფ ლე ბე ბის დარ ღვე ვის შემ თხვე ვა ში მო რა ლუ რი ზი ა ნის 
ანაზ ღა უ რე ბის დაშ ვე ბა;

9. სა სა მარ თლო იუ რის დიქ ცი ის გა ფარ თო ე ბა მო ცე მუ ლი კონ ფლიქ ტე ბის გან ხილ ვა-გა დაწ-
ყვე ტი სას;

პრაქ ტი კუ ლი მი მარ თუ ლე ბე ბით
1. ფარ თო კამ პა ნი ის დაწ ყე ბა სა თა ნა დო შრო მით-სა მარ თლებ რი ვი კულ ტუ რის და სამ კვიდ-

რებ ლად: დის კუ სი ე ბის, გა მო კით ხვე ბის, კვლე ვე ბის ორ გა ნი ზე ბა, პროგ რე სუ ლი სა ზო გა-
დო ებ რი ვი აზ რის მო ბი ლი ზა ცი ი სათ ვის და მი სი პო ლი ტი კურ დოქ ტრი ნად ჩა მო ყა ლი ბე ბა;
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2. ად ვო კატ თა და მო სა მარ თლე თა ინ ტენ სი უ რი სწავ ლე ბა-სე მი ნა რე ბის ორ გა ნი ზე ბა ქალ თა 
უფ ლე ბე ბის ეფექ ტი ა ნი დაც ვის სის ტე მის შე სა მუ შა ვებ ლად;

3. პრო ფე სი უ ლი კავ ში რე ბის რო ლის და მნიშ ვნე ლო ბის სა ხელ მწი ფო პო ლი ტი კის რან გში 
აყ ვა ნა;

4. მრა ვალ შვი ლი ა ნი ოჯა ხე ბის თვის, დე დე ბის თვის მუ ნი ცი პა ლუ რი პროგ რა მე ბის და ნერ-
გვა, დაზ ღვე ვის ლი ბე რა ლი ზა ცია ამ ჯგუ ფი სათ ვის;

5. მარ ტო ხე ლა დე დე ბის თვის სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მე ბის შე მუ შა ვე ბა;
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დასკვნადასკვნა

გან ხი ლუ ლი ფრაგ მენ ტე ბი სა სა მარ თლო პრაქ ტი კი დან ცხად ყოფს, თუ რო გო რი წი ნა აღ მდე-
გობ რი ვია შრო მის კა ნონ მდებ ლო ბის ნორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა-გან მარ ტე ბა სხვა დას ხვა დო ნის სა-
სა მარ თლო ე ბის მი ერ, რაც არამ ხო ლოდ მარ თლმსა ჯუ ლე ბის, არა მედ, შრო მით-სა მარ თლებ-
რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის სა კა ნონ მდებ ლო მო წეს რი გე ბის პრობ ლე მა ზეც მი უ თი თებს;

პროგ რე სუ ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის ჩა მო ყა ლი ბე ბა აღ ნიშ ნულ თე მას თან და კავ ში რე ბით 
უცი ლობ ლად გახ დე ბა ახა ლი პო ლი ტი კუ რი კონ ცეფ ცი ის შე მუ შა ვე ბის წი ნა პი რო ბა, რაც ასახ ვას 
ჰპო ვებს ნორ მა ტი უ ლი სა ხით;

სა ქარ თვე ლოს სა ზო გა დო ე ბა ვალ დე ბუ ლია შე ი მუ შა ოს ეპო ქის შე სა ბა მი სი სტან დარ ტე ბი 
ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა მარ თა ლურ თი ერ თო ბის – შრო მით-სა მარ თა ლურ თი ერ-
თო ბის მო ნა წი ლე თათ ვის, რაც სა ხელ მწი ფო ში ეკო ნო მი კუ რი დოვ ლა თის შექ მნის სა ფუძ ვე ლი 
უნ და გახ დეს. შრო მა არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ არ სე ბო ბის მი ზა ნი იყოს, შრო მა უნ და ავ სებ დეს და 
ახა ლი სებ დეს, ამ დიდ რებ დეს ადა მი ანს და მთელ სა ზო გა დო ე ბას. მხო ლოდ უფ ლებ რი ვად და-
ცულ თა შრო მა გა ნა პი რო ბებს და საქ მე ბულ თა პრო ფე სი ო ნა ლიზ მი სა და კვა ლი ფი კა ცი ის მუდ მივ 
ზრდას, და სა საქ მე ბელ თა სწრაფ ვას მუდ მი ვი პრო ფე სი უ ლი გან ვი თა რე ბის თვის.

მი უ ხე და ვად ამ გვა რი სირ თუ ლე ე ბი სა, ჩვენ და ვი ნა ხეთ, რომ სა სა მარ თლო პრინ ცი პულ სა-
კით ხებ ში ცდი ლობს მოქ მე დი ნორ მე ბი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის სა ფუძ ველ ზე გან მარ ტოს 
და უზ რუნ ველ ყოს ადა მი ა ნის ამ უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი უფ ლე ბე ბის დაც ვა, რაც სა ხელ მძღვა ნე ლო 
უნ და გახ დეს რო გორც კერ ძო, ისე სა ჯა რო სექ ტო რის თვის, ვი ნა ი დან ყო ვე ლი შე ლა ხუ ლი და 
ვერ და ცუ ლი უფ ლე ბა ბუ მე რან გი ვით უბ რუნ დე ბა თა ვად სა ზო გა დო ე ბას.
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გამოყენებგამოყენებული ლიტერატურა:ული ლიტერატურა:

1. ვ. გო ნაშ ვი ლი „გენ დე რუ ლი თა ნას წო რო ბის კონ სტი ტუ ცი ურ-სა მარ თლებ რი ვი ას პექ ტე ბი, 
თბი ლი სი, 2008 წ.;

2. „საზ ღვარ გა რე თის ქვეყ ნე ბის კონ სტი ტუ ცი ე ბი“, პა სუ ხის მგე ბე ლი რე დაქ ტო რი გო ნაშ ვი ლი, 
თბი ლი სი, 2004-2007 წ.წ. 5 ტო მე უ ლი;

3. „სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენტს უწ ყე ბე ბი“, 1994 წ. №20, ქ.თბი ლი სი;
4. სა ქარ თვე ლოს პარ ლა მენ ტის უწ ყე ბე ბი, 1996 წ. 19.06. №15;
5. ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დაც ვის ევ რო პუ ლი და ეროვ ნუ ლი სის ტე მე ბი, სტა ტი ა თა კრე ბუ ლი, 

2007 წ. თბი ლი სი, gtz;
6. შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის კონ ვენ ცია, №158 „სამ სა ხუ რი დან გან თა ვი სუფ-

ლე ბის შე სა ხებ“;
7. Article 7.1. Council Directive 79/7/EEC of 19 December 1978 on the progressive 

implementation of the principle of equal treatment for men and women in matters of 
social security;

8. „ამო ნაკ რე ბი ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა კონ სტი ტუ ციო კონ ტრო ლის უმაღ ლე სი ორ გა ნო ე ბის 
გა დაწ ყვე ტი ლე ბე ბი დან ადა მი ა ნის უფ ლე ბებ თან და ძი რი თად თა ვი სუფ ლე ბებ თან და კავ-
ში რე ბით, თბი ლი სი, 2005 წ.;

9. სა ქარ თვე ლოს კონ სტი ტუ ცია.


