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საკუთრება და საკუთრებასთან
დაკავშირებული გარიგებები
ნებისმიერ ადამიანს აქვს უფლება გააჩნდეს
საკუთრებაში
უძრავი
ქონება
(ნივთი)
და
თანამედროვე სამყაროში, საკუთრების უფლება
ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს უფლებას წარმოადგენს.
აღნიშნული უფლება დაცულია საქართველოს
უზენაესი კანონით - კონსტიტუციითაც, რომლის
მიხედვით (მუხლის 21-ე) - ,,საკუთრება და
მემკვიდრეობის
უფლება
აღიარებული
და
ხელშეუვალია. დაუშვებელია საკუთრების, მისი
შეძენის, გასხვისების ან მემკვიდრეობით მიღების
საყოველთაო უფლების გაუქმება.’’
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი განმარტავს
ნივთის სახეობებს და კანონის თანახმად უძრავ
ნივთებს მიეკუთვნება მიწის ნაკვეთი მასში
არსებული წიაღისეულით, მიწაზე აღმოცენებული
მცენარეები, ასევე შენობა-ნაგებობანი, რომლებიც
მყარად დგას მიწაზე. შესაბამისად უძრავ ნივეთებს
(ქონებას) მიეკუთვნება: მიწის ნაკვეთი და ამავე
მიწის ნაკვეთში არსებული წიაღისეული, მცენარეები,
მყარად მდგარი შენობა - ნაგებობები.
საკუთრების უფლება თავის თავში სამ კომპონენტს
მოიცავს: ფლობას, სარგებლობასა და განკარგვას.
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ფლობა - ნივთის უშუალო პყრობას ნიშნავს, ხოლო
პირს, რომელიც ფლობს ნივთს, მფლობელი ეწოდება.
ფლობასთან ერთად მესაკუთრეს აქვს ნივთით
სარგებლობის უფლება. სარგებლობის ცნება მოიცავს
როგორც ნივთით უშუალო სარგებლობას, მისი
მეშვეობით შემოსავლის მიღებას და ა.შ, აგრეთვე
მესაკუთრის უფლებას, არ ისარგებლოს კუთვნილი
ნივთით. განკარგვა გულისხმობს ნივთის ბედის
გადაწყვეტის უფლებას – მისი გაყიდვა, გაჩუქება,
განათხოვრება, განადგურებაც კი. შესაბამისად,
საკუთრების უფლების არსებობისათვის სახეზე
უნდა იყოს სამივე კომპონენტი. ყოველივე
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მესაკუთრე
არის პირი, რომელსაც გააჩნია ნივთის ფლობის,
სარგებლობის, განკარგვის უფლება და მესაკუთრედ
რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში.
საქართველოში არა მხოლოდ ნასყიდობის,
არამედ
ზოგადად
ქონებისა
თუ
ბიზნესის
რეგისტრაციის ფუნქციებს იუსტიციის სამინისტროს
დაქვემდებარებული სტრუქტურა - საჯარო რეესტრის
ეროვნული სააგენტო, ანუ საჯარო რეესტრი
ახორციელებს.
სწორედაც
საჯარო
რეესტრში
ხორციელდება პირის
მიერ წარმოდგენილი
დოკუმენტების საფუძველზე, მისი მესაკუთრედ
რეგისტრირება. ინფორმაცია უძრავი ქონების
შესახებ მზადდება საჯარო რეესტრში არსებული
მონაცემების საფუძველზე და ასახავს კონკრეტული
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უძრავი ნივთის უფლებრივი მდგომარეობის (მათ
შორის უძრავი ნივთის მესაკუთრის) შესახებ ძალაში
მყოფ მონაცემებს.
პირი უძრავი ქონების მესაკუთრედ შეიძლება
გახდეს გარიგების საფუძველზე და უძრავი ნივთის
შესაძენად აუცილებელია გარიგების წერილობითი
ფორმით დადება და შემძენზე ამ გარიგებით
განსაზღვრული საკუთრების უფლების რეგისტრაცია
საჯარო რეესტრში. შესაბამისად საკუთრების
დარეგისტრირების ორი აუცილებელი წინაპირობა
არსებობს: 1) გარიგების წერილობითი ფორმა; 2)
გარიგების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში.

გარიგების წერილობითი ფორმა
უძრავი ქონების შესაძენად გარიგება შეიძლება
გაფორმდეს შემდეგი ფორმით: 1. გარიგების
სანოტარო დამოწმებით; 2. გარიგებაზე მხარეთა
ხელმოწერების
ნოტარიულად დამოწმებით; 3.
საჯარო რეესტრში გარიგების გაფორმებით.
1. გარიგების
სანოტარო დამოწმება: უძრავი
ქონების
შეძენის
ხელშეკრულება
ფორმდება
ნოტარიუსთან. ნოტარიუსი ამოწმებს (ადასტურებს)
როგორც მხარეთა უფლებამოსილებას, ისე თავად
გარიგების შინაარს და მის შესაბამისობას მოქმედი
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კანონმდებლობის
მოთხოვნებთან.
ამ
სახით
გარიგების დადასტურებისას, მხარეებმა ნოტარიუსს
უნდა წარუდგინონ:
მათი
უფლებამოსილების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მაგ: პირადობის
მოწმობები, ასევე იურიდიული პირების შემთხვევაში
წესდება, პარტნიორთა კრების თანხმობა და ა.შ);
გასასხვისებელ უძრავ ნივთზე უფლების
დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (მაგ: ამონაწერი
საჯარო რეესტრიდან, ცნობა ყადაღის არ არსებობის
შესახებ). თუმცა დღეის მდგომარეობით ნოტარიუსებს
რეესტრის მონაცემთა ბაზასთან მიუწვდებათ ხელი
და შესაბამისად შეუძლიათ არ მოსთხოვონ მხარეებს
უძრავი ქონების ამონაწერი და ყადაღის თაობაზე
ცნობა და თვითონვე ამოიღონ ადგილზე.
მხარეთა
გარიგების
სანოტარო
დადასტურება დაკავშირებულია ხარჯებთან და
პირდაპირ დამოკიდებულია ნასყიდობის საგნის
ღირებულებაზე. ნასყიდობის საგნის ღირებულება
გამოიანგარიშება სპეციალური ცხრილის მიხედვით,
რომელიც განსაზღვრულია კანონმდებლობით.
2.
გარიგებაზე
მხარეთა
ხელმოწერების
ნოტარიულად
დამოწმება:
ხელშეკრულებაზე
გარიგების
მხარეთა
ხელმოწერებს
ამოწმებს
ნოტარიუსი. იგი ადგენს ხელმომწერი პირების
ვინაობას,
მათ
უფლებამოსილებას
გარიგების
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დადებაზე და მათი ხელმოწერების ნამდვილობას. ასეთ
დროს ნოტარიუსი არ ამოწმებს გარიგების შინაარს.
სამართლებრივი თვალსაზრისით ნოტარიულად
დამოწმებულ გარიგებასა და გარიგებაზე მხოლოდ
ხელმოწერების დამოწმებას შორის განსხვავება
ფორმალურ ხასიათს ატარებს, ვინაიდან, სანოტარო
წესით დამოწმებული გარიგება ლეგიტიმაციის
უფრო მაღალი ხარისხით სარგებლობს, რადგან მისი
შინაარსი, შემოწმებულია ნოტარიუსის მიერ, თუმცა
ეს სრულიად არ ნიშნავს იმას, რომ შეუძლებელია
ასეთი ნოტარიულად დადასტურებული გარიგების
შედავება და მისი შემდგომში ბათილად ცნობა.
3. საჯარო რეესტრში გარიგების გაფორმება:
მხარეებს შეუძლიათ თავიანთი გარიგება უშუალოდ
საჯარო რეესტრში (რეგისტრატორთან) გააფორმონ
– ამ დროს მხარეებს არ მოეთხოვებათ არც უძრავ
ნივთებზე ამონაწერისა და ყადაღის შესახებ ცნობის
წარდგენა ან სამეწარმეო რეესტრიდან ამონაწერის
წარდგენა, რადგან ეს ინფორმაცია ელექტრონული
საშუალებების გამოყენებით საჯარო რეესტრისათვის
ხელმისაწვდომია.
გარიგების
გაფორმებისას,
რეგისტრატორი არ ამოწმებს გარიგების შინაარს
(გარდა
გასასხვისებელი
უძრავი
ქონების
მონაცემებისა) და მხოლოდ მოწმდება მხარეთა
უფლებამოსილება გარიგების გაფორმებაზე ანუ მათი
უფლებამოსილება დადოს ასეთი ტიპის გარიგება.
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გარიგებათა რეგისტრაცია საჯარო
რეესტრში
უძრავ ქონების შეძენის შესახებ გარიგება
დასრულებულად ითვლება საჯარო რეესტრში
რეგისტრაციის შემდეგ, რაც დასტურდება შესაბამისი
ამონაწერით
საჯარო
რეესტრიდან.
საჯარო
რეესტრის ამონაწერი წარმოადგენს ერთადერთ
იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტს, რომლითაც
შესაძლებელია უძრავ ქონებაზე პირის საკუთრების
უფლების დადასტურება. ასევე უძრავ ქონებასთან
დაკავშირებით ყველა ოპერაციის განხორციელებისას
საჭიროა მისი საჯარო რეესტრში რეგისტრაცია:
ქირავნობის უფლების რეგისტრაცია, იჯარის
უფლების რეგისტრაცია, იპოთეკის უფლების
რეგისტრაცია და ა.შ.
საჯარო
რეესტრში
უძრავი
ქონების
რეგისტრაციისთვის შემდეგი დოკუმენტებია საჭირო:
•
განცხადება;
•
განმცხადებლის
პირადობის
დამადასტურებელ დოკუმენტის ასლი;
•
უფლების დამადასტურებელი საბუთი
(ხელშეკრულება, სამკვიდრო მოწმობა და ა.შ),
ტექნიკური აღრიცხვის არქივის მიერ გაცემული
ცნობა დახასიათება, საინვენტარიზაციო გეგმა;
•
საკადასტრო აზომვითი ნახაზი;
•
სარეგისტრაციო მომსახურების საფასურის
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გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;
•
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების
აღიარების შემთხვევაში, სათანადო კომისიის მიერ
მიღებული ადმინისტრაციული აქტი;
•
საქართველოს ეკონომიური განვითარების
სამინისტროს მიერ ჩატარებული პრივატიზების
შემთხვევაში შესაბამისი ტერიტორიული ორგანოს
მოერ გაცემული მიწისა და სხვა უძრავი ქონების
შეძენის დამადასტურებელი ოქმი და სხვა;
მხარეთა შორის გარიგების (ხელშეკრულების)
სხვა და სხვა სახეები არსებობს და შესაბამისად
უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების წარმოშობის
საფუძველია:
•
ნასყიდობის ხელშეკრულება;
•
ჩუქების ხელშეკრულება;
•
გაცვლის ხელშეკრულება;
•
პრივატიზება;
•
სამკვიდრო მოწმობა;
•
მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების
აღიარება და ა.შ.
ნასყიდობის ხელშეკრულებით გამყიდველი
მოვალეა მყიდველს გადასცეს საკუთრების უფლება
ქონებაზე და გადასცეს მასთან დაკავშირებით
საბუთები.
ჩუქების ხელშეკრულებით მჩუქებელი
უსასყიდლოდ
გადასცემს
დასაჩუქრებლს
საკუთრებაში მის ქონებას.
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გაცვლის ხელშეკრულებით ხორციელდება
ქონებაზე საკუთრების უფლების ურთიერთგადაცემა.
პრივატიზირება
საქართველოს
კანონმდებლობით დადგენილი წესით სახელმწიფო
ქონებაზე ან ადგილობრივი თვითმართველი
ერთეულის ქონებაზე საკუთრების უფლების
მოპოვება;
საკუთრების
უფლების
აღიარებას
ექვემდებარება
სახელმწიფოს
საკუთრებაში
არსებული სასოფლო-სამეურნეო ან/და არასასოფლოსამეურნეო მიწის ნაკვეთი;
ერთსა და იმავე ნივთს (უძრავ ქონებას) შეიძლება
ჰყავდეს როგორც ერთი, ისე რამდენიმე მესაკუთრე.
ასეთ მესაკუთრეებს ეწოდებათ თანამესაკუთრეები,
ხოლო საკუთრებას – თანასაკუთრება. თანასაკუთრება
ორი სახის არსებობს: საერთო თანაზიარი და საერთო
წილადი.
საერთო თანაზიარი არის საკუთრება, რომლის
თანამესაკუთრეებს შორის განსაზღვრული არ
არის თითოეულის კუთვნილი წილი, არამედ
ისინი მთლიანად ფლობენ ამ ნივთს, როგორც
თანასაკუთრებას.
სწორედ
ეს
განასხვავებს
მისგან საერთო წილად საკუთრებას, რომლის
შემადგენლობაშიც წინასწარვე არის განსაზღვრული
თითოეული თანამესაკუთრის კუთვნილი წილი.
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სხვისი უძრავი ქონებით (საკუთრებით)
შეზღუდული სარგებლობის შემდგომი
ფორმები არსებობს:
1.
2.
3.

აღნაგობა;
უზურფუქტი;
სერვიტუტები;

1. აღნაგობა არის მიწის ნაკვეთის გადაცემა ვადიან
სარგებლობაში ამ ნაკვეთზე ან მის ქვეშ რაიმე
ნაგებობის
აღმართვის უფლებით. ასევე, ამ
უფლების გასხვისების, მემკვიდრეობით გადაცემის,
თხოვების, გაქირავების უფლება. აღნაგობის
უფლება შეიძლება გავრცელდეს მიწის ნაკვეთის
იმ ნაწილზე, რომელიც არ არის აუცილებელი
აღნაგობისათვის, მაგრამ იძლევა ნაგებობით უკეთ
სარგებლობის შესაძლებლობას.
2. უზუფრუქტი
- უძრავი ნივთი შეიძლება
სხვა პირს გადაეცეს სარგებლობაში ისე, რომ
იგი უფლებამოსილია, როგორც მესაკუთრემ,
გამოიყენოს ეს ნივთი და არ დაუშვას მესამე პირთა
მიერ მისით სარგებლობა, მაგრამ მესაკუთრისაგან
განსხვავებით, მას არა აქვს ამ ნივთის გასხვისების,
იპოთეკით დატვირთვის ან მემკვიდრეობით
გადაცემის უფლება (უზუფრუქტი). ამ ნივთის
გაქირავების ან იჯარით გადაცემისათვის საჭიროა
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მესაკუთრის თანხმობა. უზუფრუქტის გაუქმების
შემდეგ მესაკუთრე ხდება არსებული ქირავნობის
ან იჯარის ურთიერთობების მონაწილე.
3. სერვიტუტი - მიწის ნაკვეთი ან სხვა უძრავი
ქონება შეიძლება სხვა მიწის ნაკვეთის ან სხვა
უძრავი ქონების მესაკუთრის სასარგებლოდ
ისე იქნეს გამოყენებული (დატვირთული), რომ
ამ მესაკუთრეს უფლება ჰქონდეს, ცალკეულ
შემთხვევებში ისარგებლოს ამ ნაკვეთით, ან
აიკრძალოს ამ ნაკვეთზე ზოგიერთი მოქმედების
განხორციელება, ანდა გამოირიცხოს დატვირთული
ნაკვეთის მესაკუთრის ზოგიერთი უფლების
გამოყენება სხვა ნაკვეთის მიმართ.
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სოციალური შეღავათების პაკეტი
ქვეყანაში მიმდინარე სოციალურ-ეკონომიკური
ცვლილებების ფონზე, სახელმწიფოს მხრიდან
ხორციელდება სოციალურად დაუცველი ოჯახების
დახმარება. სოციალური დახმარების პროგრამის
ფარგლებში, სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის
რეგისტრაციისა და მონაცემთა ერთიანი ბაზის
ფორმირება 2005 წლიდან დაიწყო. იმ პერიოდისათვის
საქართველოში არსებული სოციალური დახმარების
სისტემა საკმაოდ მოუქნელი და არაეფექტური
გახლდათ, რამაც, ფაქტობრივად, აუცილებელი
გახადა სოციალური სისტემის რეფორმა. 2005 წლამდე
სოციალური დახმარების სისტემა დაფუძნებული
იყო კატეგორიებზე, შესაბამისად, სოციალური
დახმარება გაიცემოდა გარკვეული კატეგორიის,
სტატუსის
მქონე
ადამიანებზე
(მარტოხელა,
არამომუშავეებისაგან შემდგარი ოჯახის წევრები,
მრავალშვილიანი დედები, მარჩენალდაკარგული
ოჯახები, ბავშვობიდან ინვალიდები და პირველი
ჯგუფის უსინათლო ადამიანები). ამ სტატუსის
მქონე ადამიანები სიღარიბის მაღალ რისკ-ჯგუფებს
განეკუთვნებიან და გარკვეულწილად სოციალური
დახმარების ასეთი სისტემა გამართლებულია, მაგრამ,
სამწუხაროდ, დიდი იყო იმ ადამიანთა რიცხვი,
რომლებიც ამ კატეგორიას არ განეკუთვნებოდნენ,
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მაგრამ ცხოვრობდნენ უკიდურეს სიღატაკეში
და შესაბამისად, ვერ ღებულობდნენ სოციალურ
დახმარებას. სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრის გამო
დღის წესრიგში დადგა საკითხი, განსაზღვრულიყო
მოსახლეობის ის კატეგორია, რომლებიც პირველ
რიგში საჭიროებდნენ სოციალურ დახმარებას. ასეთი
კატეგორიის მოსახლეობის იდენტიფიცირებისათვის
შემუშავდა სპეციალური მეთოდოლოგია, რომლის
საშუალებითაც შესაძლებელი გახდა მოსახლეობის
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის
დადგენა. მოცემული პროცესი საკანონმდებლო
დონეზე
რეგულირებულია
საქართველოს
კანონით ,,სოციალური დახმარების შესახებ’’
და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით.
მითითებული კანონი აწესრიგებს საქართველოს
ტერიტორიაზე სოციალური დახმარების მიღებასთან
დაკავშირებულ ურთიერთობებს, განსაზღვრავს
სოციალური დახმარების სფეროში უფლებამოსილ
ადმინისტრაციულ ორგანოებს, ადგენს სოციალური
დახმარების სახეებსა და მისი დანიშვნის ძირითად
პრინციპებს და ის ვრცელდება საქართველოში
კანონიერ
საუძველზე
მუდმივად
მცხოვრებ
სპეციალური მზრუნველობის საჭიროების მქონე
პირებზე, ღატაკ ოჯახებზე და უსახლკარო პირებზე.
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არსებობს სახელმწიფოსაგან სოციალური
დახმარების მიღების შემდეგი სახეები
(ფორმები):

ა) საარსებო შემწეობა;
ბ) რეინტეგრაციის შემწეობა;
გ) მინდობით აღზრდის ანაზღაურება;
დ) სრულწლოვანზე ოჯახური მზრუნველობის
ანაზღაურება;
ე) არაფულადი სოციალური დახმარება;
ვ) სოციალური პაკეტი;
საარსებო შემწეობა - არის ფულადი სოციალური
დახმარება, რომელიც განკუთვნილია შეფასების
სისტემით იდენტიფიცირებული ღატაკი ოჯახების
სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის
გაუმჯობესებისათვის.
რეინტეგრაციის შემწეობა - არის ფულადი
სოციალური
დახმარება,
რომელიც
მიეცემა
სპეციალური
მზრუნველობის
საჭიროების
მქონე პირის ბიოლოგიურ ოჯახს, მეურვეს
(მზრუნველს), რომელიც ამ პირს სპეციალიზებული
დაწესებულებიდან გაიყვანს ოჯახურ გარემოში
საცხოვრებლად და გაუწევს მას სათანადო
მზრუნველობას.
მინდობით აღზრდის ანაზღაურება - არის
ფულადი სოციალური დახმარება, რომელიც მიეცემა
დედობილს/მამობილს შვილობილის მოსავლელად
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და აღსაზრდელად.
სრულწლოვანზე
ოჯახური
მზრუნველობის
ანაზღაურება - არის ფულადი სოციალური დახმარება,
რომელიც მიეცემა პირს, რომელიც სრულწლოვანს
სპეციალიზებული დაწესებულებიდან გაიყვანს
ოჯახურ გარემოში საცხოვრებლად და გაუწევს მას
სათანადო მზრუნველობას.
არაფულადი
სოციალური
დახმარება
-სპეციალური
მზრუნველობის
საჭიროების
მქონე
პირი
შეიძლება
იყოს
არაფულადი
სოციალური დახმარების მიმღები. პრევენციისა და
რეინტეგრაციის მიზნით არაფულადი სოციალური
დახმარება შეიძლება გაეწიოს აგრეთვე ბავშვს
ან/და მის ოჯახს, როდესაც ოჯახში არსებული
მდგომარეობა ბავშვის მზრუნველობამოკლებულად
ცნობის
დასაბუთებული
წინაპირობაა,
ან
მზრუნველობამოკლებულ ბავშვს მისი ოჯახურ
გარემოში ცხოვრების უზრუნველსაყოფად.
სოციალური პაკეტი - არის ყოველთვიური
ფულადი სარგებელი ან/და სარგებლების (ფულადი
და არაფულადი სარგებლები) ერთობლიობა, რომლის
მოცულობა, მიმღებ პირთა წრე, გაცემის წესი და
პირობები განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით. სოციალური პაკეტის დანიშვნის
საფუძვლებია: ა) შეზღუდული შესაძლებლობის
სტატუსის დადგენა; ბ) მარჩენალის გარდაცვალება.
მოსახლეობის სოციალური, ეკონომიკური
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და სამართლებრივი დაცვის გაუმჯობესებისა და
ერთიანი საინფორმაციო სისტემის დანერგვის
მიზნით საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა
და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო
კონტროლს დაქვემდებარებული სსიპ –სოციალური
მომსახურების სააგენტო ქმნის ,,სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზას”.
მონაცემთა
ბაზა მოიცავს
ცნობებს ოჯახის
საცხოვრებელი ადგილის, მასში შემავალი პირების,
აგრეთვე ოჯახის ზოგადი სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შესახებ. მონაცემთა ბაზა გამოიყენება
სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის
ორგანოების, აგრეთვე სოციალური დახმარების
უზრუნველმყოფი სხვა ორგანიზაციების მიერ
სოციალური დახმარების დასაგეგმად საჭირო
ინფორმაციის სწრაფი მოძიებისა და სოციალური
დახმარების
პროგრამების
მონაწილეთა
შერჩევისათვის. მონაცემთა ბაზაში მიწოდებული
ინფორმაციის სისწორისათვის პასუხისმგებლობა
ეკისრებათ ამ ინფორმაციის გამცემ ოჯახის
წევრ(ებ)ს, შესაბამის ორგანოს თუ დაწესებულებას.
ოჯახი მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულად
ითვლება, თუ მას მინიჭებული აქვს სარეიტინგო
ქულა. შესაბამისად საარსებო შემწეობის მიღების
უფლება აქვს ოჯახს, რომელიც რეგისტრირებულია
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიანი ბაზაში (შემდგომში - „მონაცემთა ბაზა“) და
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მისთვის მინიჭებული სარეიტინგო ქულა ნაკლებია
საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრულ
საარსებო შემწეობის მისაღებ ზღვრულ ქულაზე
(შემდგომში - „ღატაკი ოჯახი“). სოციალურად
დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზის
ფორმირება ერთიანი სამართლებრივი პროცესია
და მოიცავს: ა) მაძიებლის განაცხადის მიღებას; ბ)
მაძიებლის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შეფასებას; გ) სარეიტინგო ქულის მინიჭებას.
საარსებო
შემწეობის
დასანიშნად,
ოჯახის
სრულწლოვანმა ქმედუნარიანმა წევრმა ან ოჯახის
კანონიერმა წარმომადგენელმა (შემდგომში –
ოჯახის წარმომადგენელი) საჭიროა განცხადებით
მიმართოს
სააგენტოს.
განცხადების
შევსება
შეიძლება განხორციელდეს როგორც სააგენტოში,
ისე ოჯახის მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე
სააგენტოს უფლებამოსილი პირის ვიზიტისას.
განცხადების შევსებისას ოჯახის წარმომადგენელმა
თან უნდა იქონიოს შემდეგი დოკუმენტები: ა)
საკუთარი და „ოჯახის დეკლარაციის“ მიხედვით
ოჯახის ყველა წევრის პირადობის/ბინადრობის
მოწმობა ან საქართველოს მოქალაქის პასპორტი
(არასრულწლოვანი წევრის შემთხვევაში დაბადების
მოწმობა)
ან
პირადობის
დამადასტურებელი
სხვა დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია
დოკუმენტის მფლობელის პირადი ნომერი; ბ)
შესაბამისი ორგანოს მიერ გაცემული მეურვეობის
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ან მზრუნველობის დამადასტურებელი დოკუმენტი
და მისი ასლი, ან ნოტარიულად დამოწმებული
რწმუნებულება/მინდობილობა, თუ განცხადება
შემოაქვს პირს, რომელიც ოჯახის წევრი არ არის.
განაცხადის შევსება და სააგენტოში ჩაბარება
ადასტურებს, რომ ოჯახი თანახმაა:
ა) მონაცემთა ბაზაში რეგისტრაციის მიზნით
დღე-ღამის განსაზღვრულ პერიოდში (დილის 8:00
საათიდან საღამოს 10:00 საათამდე) დაუბრკოლებლად
შეუშვას სააგენტოს უფლებამოსილი პირი თავის
საცხოვრებელ ბინაში, მისცეს მას საშუალება
სრულად დაათვალიეროს ოჯახის მიერ დაკავებული
საცხოვრებელი ფართობი თუ საერთო სარგებლობის
სათავსოები, შეამოწმოს ყოფითი პირობები;
ბ) ობიექტური პასუხები გასცეს უფლებამოსილი
პირის შეკითხვებს და არ დაამახინჯოს ფაქტები,
მოთხოვნისამებრ წარადგინოს საჭირო დოკუმენტები,
ხელი მოაწეროს გამოკითხვის შედეგად შევსებულ
დოკუმენტს, განსხვავებული აზრის არსებობისას
დააფიქსიროს საკუთარი შენიშვნები;
გ) სააგენტომ ნებისმიერი წყაროდან მოიპოვოს
საჭირო ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ოჯახის
ან მისი ცალკეული წევრ(ებ)ის იდენტიფიკაციას,
ფინანსურ და ქონებრივ მდგომარეობას, პერსონალურ
და სხვა მონაცემებს, რაც უკავშირდება მონაცემთა
ბაზაში რეგისტრაციას;
დ) ოჯახის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილის,
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დემოგრაფიული (ოჯახის წევრთა რაოდენობის
გაზრდა ან შემცირება) ან სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის შეცვლის შესახებ აცნობოს სააგენტოს
ამ ცვლილებიდან ერთი თვის ვადაში;
ე)
მიეცეთ
მოპოვებული
ინფორმაცია
სხვა
სოციალური
დახმარების
დამნიშვნელ
დაწესებულებებსა
და
ორგანიზაციებს,
რაც
მიმართული იქნება მათი სოციალურ-ეკონომიკური
მდგომარეობის გაუმჯობესებისაკენ;
ვ) სოციალური დახმარების დანიშვნის ან
სახელმწიფოს მიერ დადგენილი სხვა შეღავათებით
სარგებლობის უფლების მოპოვების შემთხვევაში,
ოჯახის მიერ სოციალური დახმარების (შე-ღავათის
ან სხვა სახის სარგებლის) მიღების თაობაზე
ინფორმაცია გახდეს საჯარო.
ოჯახს უფლება აქვს:
ა) გაეცნოს მონაცემთა ბაზაში მის შესახებ
არსებულ ინფორმაციას;
ბ) მოითხოვოს მის შესახებ არსებულ მონაცემებში
ცვლილებების (შესწორებების) შეტანა;
გ) მოითხოვოს ამონაწერი მონაცემთა ბაზიდან;
დ)
ისარგებლოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული სხვა უფლებებით. საარსებო
შემწეობის დანიშვნის შესახებ გადაწყვეტილება
მიიღება განცხადების შევსებიდან ორი კვირის
ვადაში. საარსებო შემწეობის დანიშვნა ხორციელდება
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სააგენტოს უფლებამოსილი პირის მიერ ოჯახში
ვიზიტისას შესაბამისი ფორმის დოკუმენტის
შევსებით, რომელსაც ხელს აწერს სააგენტოს
უფლებამოსილი პირი და შესაბამისი ტერიტორიული
ორგანოს უფროსი. საარსებო შემწეობის დანიშვნის
შესახებ განცხადება და დანიშვნის ფორმის შევსება
შესაძლებელია განხორციელდეს ერთდროულად,
სააგენტოს
უფლებამოსილი
პირის
ოჯახში
ვიზიტისას.
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები:
ა) ეხმარებიან სააგენტოს უფლებამოსილ პირ(ებ)
ს
შესაბამის
ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ
ერთეულებში მაძიებელთა საცხოვრებელი ადგილის
დადგენაში;
ბ)
უზრუნველყოფენ
თავიანთ
სამოქმედო
ტერიტორიაზე უკიდურეს სიღატაკეში მყოფი
ოჯახების მოძიებას და ხელს უწყობენ მათ მონაცემთა
ბაზაში რეგისტრაციის პროცედურის გავლაში;
გ)
საკუთარი
კომპეტენციისა
და
უფლებამოსილების ფარგლებში უზრუნველყოფენ
რეგისტრირებული ოჯახების შესახებ საჭირო
ინფორმაციის მოძიებასა და სააგენტოსათვის
მიწოდებას მო-ნაცემთა ბაზაში დაცული მონაცემების
სრულყოფის მიზნით;
დ) უფლებამოსილი არიან, მონაწილეობა მიიღონ
ოჯახის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის
შეფასებაში, დადგენილი წესის შესაბამისად;
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ე)
ახორციელებენ
მათ
კომპეტენციას
მიკუთვნებულ სხვა უფლებამოსილებებს.
აღსანიშანვია ის გარემოება, რომ სახელმწიფო
ფულადი დახმარების დაწესებისას განსაზღვრავს
ფულადი დახმარების სხვა და სხვა ოდენობებს,
მაგ: საარსებო შემწეობის ოდენობამ განისაზღვრება
ოჯახის წევრთა რაოდენობის მიხედვით და
ერთსულიანი ოჯახისათვის არის 60 (სამოცი)
ლარი. ორ და მეტსულიანი ოჯახების შემთხვევაში
ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული
ერთსულიანი ოჯახისათვის დადგენილი საარსებო
შემწეობის ოდენობას მეორე და ოჯახის ყოველ
მომდევნო თითოეულ წევრზე ემატება 48 ლარი.
საარსებო შემწეობის მისაღები ზღვრული ქულა არის
57001 (ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ერთი).
რეინტეგრაციის შემწეობა განისაზღვრება:
ა) ჯანმრთელი ბავშვისათვის თვეში 90 ლარით;
ბ)
შეზღუდული
შესაძლებლობის
მქონე
ბავშვისათვის _ თვეში 130 ლარით.
მინდობით
აღზრდის
ანაზღაურება
განისაზღვრება შემდეგი ოდენობით:
ა) ნათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული
ჯანმრთელი ბავშვისათვის – თვეში 200 ლარით;
ბ)
არანათესაურ
მინდობით
აღზრდაში
განთავსებული ჯანმრთელი ბავშვისათვის – ერთი
კალენდარული დღისათვის 15 ლარით;
გ) ნათესაურ მინდობით აღზრდაში განთავსებული
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის
– თვეში 300 ლარით;
დ)
არანათესაურ
მინდობით
აღზრდაში
განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე
ბავშვისათვის – ერთი კალენდარული დღისათვის 20
ლარით;
ე) გადაუდებელი მინდობით აღზრდა (მათ შორის,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვისათვის)
– ერთი კალენდარული დღისათვის 20 ლარით.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა
ერთიანი ბაზის ანალიზმა ცხადყო, რომ ოჯახების
უმრავლესობა ისედაც მწირი შემოსავლის ყველაზე
დიდ ნაწილს ჯანმრთელობის დაცვაზე ხარჯავდა,
რაც აღნიშნული კატეგორიის ოჯახებისათვის
საკამოდ დიდი ტვირთი იყო. დღეისათვის უფასო
სამედიცინო მომსახურებით სარგებლობენ ის
ოჯახები, რომლებიც დარეგისტრირებულნი არიან
სოციალურად დაუცველი ოჯახების ერთიან ბაზაში.
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საქართველოს შრომის კოდექსით
გათვალისწინებული უფლებები და
მოვალეობები
საქართველოს
კანონმდებლობით
შრომითი
ურთიერთობის სუბიექტები არიან დამსაქმებელი ან
დამსაქმებელთა გაერთიანება და დასაქმებული ან
დასაქმებულთა გაერთიანება.
1.1.დამსაქმებელი არის ფიზიკური ან იურიდიული
პირი, ანდა პირთა გაერთიანება, რომლისთვისაც
შრომითი
ხელშეკრულების
საფუძველზე
სრულდება გარკვეული სამუშაო.
1.2.დასაქმებული არის ფიზიკური პირი, რომელიც
შრომითი
ხელშეკრულების
საფუძველზე,
დამსაქმებლისათვის ასრულებს გარკვეულ სამუშაოს.
ასევე კანონმდებლობა იცნობს კოლექტიური
შრომითი ურთიერთობების სუბიექტებს და ასეთებს
წარმოადგენენ ერთი ან მეტი დამსაქმებელი ან ერთი
ან მეტი დამსაქმებელთა გაერთიანება და ერთი ან
მეტი დასაქმებულთა გაერთიანება.
შრომითი ქმედუნარიანობა
შრომითი ქმედუნარიანობა წარმოიშობა 16
(თექვსმეტი) წლის ასაკიდან, ხოლო 16 (თექვსმეტ)
წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის შრომითი
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ქმედუნარიანობა წარმოიშობა მისი კანონიერი
წარმომადგენლის ან მზრუნველობის/მეურვეობის
ორგანოს თანხმობით, თუ შრომითი ურთიერთობა
არ ეწინააღმდეგება არასრულწლოვნის ინტერესებს,
ზიანს არ აყენებს მის ზნეობრივ, ფიზიკურ და
გონებრივ განვითარებას და არ უზღუდავს მას
სავალდებულო დაწყებითი და საბაზო განათლების
მიღების უფლებასა და შესაძლებლობას.
შრომითი ხელშეკრულება ასევე შეიძლება 14 წლამდე
ასაკის
შეიძლება დაიდოს მხოლოდ სპორტულ,
ხელოვნებასთან დაკავშირებულ და კულტურის
სფეროში საქმიანობაზე, ასევე სარეკლამო სამუშაოს
შესასრულებლად. აკრძალულია არასრულწლოვანთან
შრომითი
ხელშეკრულების
დადება
სათამაშო
ბიზნესთან, ღამის გასართობ დაწესებულებებთან,
ეროტიკული და პორნოგრაფიული პროდუქციის,
ფარმაცევტული და ტოქსიკური ნივთიერებების
დამზადებასთან, გადაზიდვასთან და რეალიზაციასთან
დაკავშირებული სამუშაოების შესასრულებლად.
აკრძალულია არასრულწლოვანთან, ასევე ორსულ ან
მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების
შესასრულებლად.
შრომითი ხელშეკრულება
შრომითი ხელშეკრულება იდება წერილობითი ან
ზეპირი ფორმით, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი
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ვადით.
შრომითი
ხელშეკრულება
იდება
აუცილებლად წერილობითი ფორმით, თუ შრომითი
ურთიერთობა 3 თვეზე მეტ ხანს გრძელდება.
შრომითი ხელშეკრულება განსაზღვრული ვადით
იდება მხოლოდ მაშინ: თუ შესასრულებელია
კონკრეტული მოცულობის სამუშაო; შესასრულებელია
სეზონური სამუშაო; სამუშაოს მოცულობა დროებით
იზრდება; ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების
საფუძვლით
სამუშაოზე
დროებით
არმყოფი
დასაქმებულის ჩანაცვლება; არსებობს სხვა ობიექტური
გარემოება, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების
განსაზღვრული ვადით დადებას.
თუ შრომითი ხელშეკრულება დადებულია 30
თვეზე მეტი ვადით, ან თუ შრომითი ურთიერთობა
გრძელდება ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებების
ორჯერ ან მეტჯერ მიმდევრობით დადების შედეგად
და მისი ხანგრძლივობა აღემატება 30 თვეს, ჩაითვლება,
რომ დადებულია უვადო შრომითი ხელშეკრულება.
ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებები მიმდევრობით
დადებულად
ჩაითვლება,
თუ
არსებული
შრომითი ხელშეკრულება გაგრძელდა მისი ვადის
გასვლისთანავე ან მომდევნო ვადიანი შრომითი
ხელშეკრულება დაიდო პირველი ხელშეკრულების
ვადის გასვლიდან 60 დღის განმავლობაში.
წერილობითი
შრომითი
ხელშეკრულება
იდება მხარეთათვის გასაგებ ენაზე. წერილობითი
შრომითი ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს
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რამდენიმე ენაზე. თუ წერილობითი შრომითი
ხელშეკრულება რამდენიმე ენაზეა დადებული,
იგი უნდა შეიცავდეს დათქმას იმის თაობაზე, თუ
რომელ ენაზე დადებულ ხელშეკრულებას ენიჭება
უპირატესობა ხელშეკრულებების დებულებებს
შორის განსხვავების შემთხვევაში.
შრომითი
ხელშეკრულებით
შეიძლება
განისაზღვროს,
რომ
შრომის
შინაგანაწესი
ხელშეკრულების
ნაწილია.
ამ
შემთხვევაში
დამსაქმებელი
ვალდებულია
პირს
შრომითი
ხელშეკრულების დადებამდე გააცნოს შრომის
შინაგანაწესი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), ხოლო
შემდგომ – მასში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება.
თუ დასაქმებულთან დადებულია რამდენიმე
შრომითი ხელშეკრულება, რომლებიც მხოლოდ
ავსებს და მთლიანად არ ცვლის ერთმანეთს, ყველა
ხელშეკრულება ინარჩუნებს ძალას და განიხილება,
როგორც ერთი შრომითი ხელშეკრულება.
წინა
შრომითი
ხელშეკრულება
ძალას
ინარჩუნებს
იმდენად, რამდენადაც მისი დებულებები შეცვლილი
არ არის შემდგომი ხელშეკრულებით.
დასაქმებულთან ერთსა და იმავე პირობაზე
დადებული რამდენიმე შრომითი ხელშეკრულების
არსებობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება
ბოლოს დადებულ ხელშეკრულებას.
შრომითი ხელშეკრულების არსებითი პირობებია:
ა) მუშაობის დაწყების თარიღი და შრომითი
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ურთიერთობის ხანგრძლივობა; ბ) სამუშაო დრო
და დასვენების დრო; გ) სამუშაო ადგილი; დ)
თანამდებობა და შესასრულებელი სამუშაოს სახე;
ე) შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის
წესი; ვ) ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების
წესი; ზ) ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე
შვებულებების ხანგრძლივობა და შვებულების
მიცემის წესი.
გამოსაცდელი ვადა
შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის
დადგენის
მიზნით,
მხარეთა
შეთანხმებით,
დასაქმებულთან
შესაძლებელია
მხოლოდ
ერთხელ
დაიდოს
შრომითი
ხელშეკრულება
გამოსაცდელი ვადით არაუმეტეს 6 თვისა. შრომითი
ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით იდება
მხოლოდ წერილობითი ფორმით. გამოსაცდელი
ვადით მუშაობა ანაზღაურებადია. ამ ანაზღაურების
ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება
მხარეთა შეთანხმებით. დამსაქმებელს უფლება აქვს,
გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში ნებისმიერ დროს
დადოს დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება ან
შეწყვიტოს მასთან გამოსაცდელი ვადით დადებული
შრომითი ხელშეკრულება.
მივლინება
მივლინება არის დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულის
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სამუშაო ადგილის დროებით შეცვლა, სამუშაოს
ინტერესებიდან
გამომდინარე.
დამსაქმებლის
მიერ დასაქმებულის მივლინებაში გაგზავნა არ
მიიჩნევა შრომითი ხელშეკრულების არსებითი
პირობების შეცვლად, თუ მივლინების პერიოდი არ
აღემატება წელიწადში 45 კალენდარულ დღეს. ამ
ვადის გადამეტების შემთხვევა მიიჩნევა შრომითი
ხელშეკრულების არსებითი პირობების შეცვლად,
რაც რათქმაუნდა დაუშვებელია. დამსაქმებელი
ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს
მივლინებასთან დაკავშირებული ხარჯები.
შრომის შინაგანაწესი
დამსაქმებელს
უფლება
აქვს,
დაადგინოს
შრომის შინაგანაწესი და ვალდებულია გააცნოს
ის დასაქმებულს.
შრომის შინაგანაწესი არის
წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც შეიძლება
განისაზღვროს: ა) სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა,
ყოველდღიური
სამუშაოს
დაწყებისა
და
დამთავრების დრო, ცვლაში მუშაობისას – ცვლის
ხანგრძლივობა; ბ) დასვენების ხანგრძლივობა; გ)
შრომის ანაზღაურების გაცემის დრო, ადგილი და
წესი; დ) ანაზღაურებადი შვებულების ხანგრძლივობა
და მიცემის წესი; ე) ანაზღაურების გარეშე
შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი; ვ)
შრომის პირობების დაცვის წესები; ზ) წახალისებისა
და პასუხისმგებლობის სახე და გამოყენების წესი; თ)
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განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი. სამუშაოს
სპეციფიკის გათვალისწინებით, დამსაქმებელმა
შრომის შინაგანაწესით შეიძლება განსაზღვროს
სპეციალური წესები. ბათილია შრომის შინაგანაწესის
ის
დებულება,
რომელიც
ეწინააღმდეგება
ინდივიდუალურ შრომით ხელშეკრულებას ან
კოლექტიურ ხელშეკრულებას ან კანონს.
სამუშაო დროის ხანგრძლივობა
დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული სამუშაო
დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაშიც
დასაქმებული ასრულებს სამუშაოს, არ უნდა
აღემატებოდეს
კვირაში
40
საათს,
ხოლო
სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში,
სადაც წარმოების/შრომითი პროცესი ითვალისწინებს
8 საათზე მეტი ხანგრძლივობის უწყვეტ რეჟიმს, –
კვირაში 48 საათს. სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის
დარგების ჩამონათვალს განსაზღვრავს საქართველოს
მთავრობა. სამუშაო დროში არ ითვლება შესვენების
დრო და დასვენების დრო. თუ დამსაქმებლის
საქმიანობა ითვალისწინებს წარმოების/შრომითი
პროცესის 24-საათიან უწყვეტ რეჟიმს, მხარეები
უფლებამოსილი
არიან,
დადონ
შრომითი
ხელშეკრულება ცვლაში მუშაობის შესახებ. სამუშაო
დღეებს (ცვლებს) შორის დასვენების ხანგრძლივობა
არ უნდა იყოს 12 საათზე ნაკლები. 16 წლიდან
18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნის სამუშაო
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დროის ხანგრძლივობა არ უნდა აღემატებოდეს
კვირაში 36 საათს. 14 წლიდან 16 წლამდე ასაკის
არასრულწლოვნის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა
არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 24 საათს.
ზეგანაკვეთური სამუშაო
დასაქმებული
ვალდებულია
შეასრულოს
ზეგანაკვეთური სამუშაო: ა) სტიქიური უბედურების
თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების
ლიკვიდაციისთვის – ანაზღაურების გარეშე; ბ)
საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და
მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის – სათანადო
ანაზღაურებით.
აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები
ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის,
არასრულწლოვნის
ზეგანაკვეთურ
სამუშაოზე
დასაქმება მისი თანხმობის გარეშე. ზეგანაკვეთურ
სამუშაოდ
მიიჩნევა
მხარეთა
შეთანხმებით
დასაქმებულის
მიერ
სამუშაოს
შესრულება
დროის იმ მონაკვეთში, რომლის ხანგრძლივობა
სრულწლოვნისთვის აღემატება კვირაში 40 საათს, 16
წლიდან 18 წლამდე ასაკის არასრულწლოვნისთვის
– კვირაში 36 საათს, ხოლო 14 წლიდან 16 წლამდე
ასაკის არასრულწლოვნისთვის – კვირაში 24 საათს.
ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება ხელფასის
საათობრივი განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით. ამ
ანაზღაურების ოდენობა განისაზღვრება მხარეთა
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შეთანხმებით. მხარეები შეიძლება შეთანხმდნენ
ზეგანაკვეთური
სამუშაოს
ანაზღაურების
სანაცვლოდ
დასაქმებულისათვის
დამატებითი
დასვენების დროის მიცემაზე.
ღამით მუშაობის შეზღუდვა
აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან
6
საათამდე)
არასრულწლოვნის,
ორსული,
ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმება,
ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის
ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის
დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე.
დამატებითი შესვენება მეძუძური ქალისათვის
დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური ქალია და
კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, მისი მოთხოვნის
საფუძველზე ეძლევა დამატებითი შესვენება დღეში
არანაკლებ 1 საათისა. ბავშვის კვებისათვის შესვენება
ითვლება სამუშაო დროში და ანაზღაურდება.
კანონის მიხედვით უქმე დღეებია:
ა) 1 და 2 იანვარი – ახალი წლის სადღესასწაულო
დღეები; ბ) 7 იანვარი – უფლისა ჩვენისა იესო
ქრისტეს შობის დღე; გ) 19 იანვარი – ნათლისღება
– უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს გაცხადების დღე;
დ) 3 მარტი – დედის დღე; ე) 8 მარტი – ქალთა
საერთაშორისო დღე; ვ) 9 აპრილი – საქართველოს
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სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის
აქტის მიღების დღე, საქართველოს ეროვნული
ერთიანობის,
სამოქალაქო
თანხმობისა
და
სამშობლოსათვის დაღუპულთა მოგონების დღე;
ზ) სააღდგომო დღეები – დიდი პარასკევი, დიდი
შაბათი, უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს ბრწყინვალე
აღდგომის დღე; მიცვალებულთა მოხსენიების დღე
– აღდგომის მეორე დღე, ორშაბათი (თარიღები
გარდამავალია); თ) 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების
დღე; ი) 12 მაისი – საქართველოს ეკლესიის, როგორც
სამოციქულო საყდრის, დამაარსებლის – წმინდა
ანდრია მოციქულის ხსენების დღე; კ) 26 მაისი –
საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე; ლ) 28
აგვისტო – ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების
დღე (მარიამობა); მ) 14 ოქტომბერი – მცხეთობის
(სვეტიცხოვლობის, კვართის დღესასწაულის) დღე;
ნ) 23 ნოემბერი – გიორგობის დღე.
დასაქმებული
უფლებამოსილია
კანონით
დადგენილი უქმე დღეების ნაცვლად მოითხოვოს
სხვა დასვენების დღეები, რაც უნდა განისაზღვროს
შრომითი ხელშეკრულებით.
შვებულების ხანგრძლივობა
დასაქმებულს
უფლება
აქვს,
ისარგებლოს
ანაზღაურებადი შვებულებით – წელიწადში სულ
მცირე 24 სამუშაო დღით. დასაქმებულს უფლება აქვს,
ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე შვებულებით
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– წელიწადში სულ მცირე 15 კალენდარული
დღით. შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება
განისაზღვროს ამ მუხლით გათვალისწინებულისაგან
განსხვავებული ვადები და პირობები, რომლებიც არ
უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას.
შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა,
გაცემის დრო და ადგილი
შრომის ანაზღაურების ფორმა და ოდენობა
განისაზღვრება შრომითი ხელშეკრულებით. შრომის
ანაზღაურება გაიცემა თვეში ერთხელ. დამსაქმებელი
ვალდებულია ნებისმიერი ანაზღაურების თუ
ანგარიშსწორების დაყოვნების ყოველი დღისათვის
გადაუხადოს დასაქმებულს დაყოვნებული თანხის
0.07 პროცენტი.
შრომის ანაზღაურება იძულებითი მოცდენის
დროს
თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ
არის განსაზღვრული, დამსაქმებლის ბრალით
გამოწვეული
იძულებითი
მოცდენის
დროს
დასაქმებულს შრომის ანაზღაურება მიეცემა სრული
ოდენობით. დასაქმებულის ბრალით გამოწვეული
იძულებითი მოცდენა არ ანაზღაურდება.
დაქვითვა შრომის ანაზღაურებიდან
დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის
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შრომის ანაზღაურებიდან დაქვითოს ზედმეტად
გაცემული თანხა ან ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც,
შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, მისთვის
დასაქმებულს
აქვს
გადასახდელი.
შრომითი
ანაზღაურებიდან
ერთჯერადად
დაქვითვის
საერთო ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შრომის
ანაზღაურების 50 პროცენტს.
საბოლოო
ანგარიშსწორება
შრომითი
ურთიერთობის შეწყვეტისას
შრომითი
ურთიერთობის
შეწყვეტისას
დამსაქმებელი
ვალდებულია
დასაქმებულთან
მოახდინოს
საბოლოო
ანგარიშსწორება
არა
უგვიანეს 7 კალენდარული დღისა, თუ შრომითი
ხელშეკრულებით ან კანონით სხვა რამ არ არის
განსაზღვრული.
უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება
დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს
დასაქმებული სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის
მაქსიმალურად უსაფრთხო სამუშაო გარემოთი.
დამსაქმებელი ვალდებულია გონივრულ ვადაში
მიაწოდოს დასაქმებულს მის ხელთ არსებული
სრული, ობიექტური და გასაგები ინფორმაცია
ყველა იმ ფაქტორის შესახებ, რომლებიც მოქმედებს
დასაქმებულის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობაზე ან
ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებაზე. დასაქმებულს
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უფლება აქვს უარი განაცხადოს იმ სამუშაოს,
დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც
ეწინააღმდეგება კანონს, ან შრომის უსაფრთხოების
პირობების დაუცველობის გამო აშკარა და არსებით
საფრთხეს უქმნის მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს,
ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს
უსაფრთხოებას.
დასაქმებული
ვალდებულია
დაუყოვნებლივ შეატყობინოს დამსაქმებელს იმ
გარემოების შესახებ, რომლის გამოც იგი უარს ამბობს
შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების
შესრულებაზე.
დამსაქმებელი
ვალდებულია
დანერგოს შრომის უსაფრთხოების უზრუნველმყოფი
პრევენციული სისტემა და დროულად მიაწოდოს
დასაქმებულს
სათანადო
ინფორმაცია
შრომის
უსაფრთხოებასთან
დაკავშირებული
რისკებისა
და მათი პრევენციის ზომების, აგრეთვე საფრთხის
შემცველ
აღჭურვილობასთან
მოპყრობის
წესების შესახებ, აუცილებლობის შემთხვევაში
უზრუნველყოს
დასაქმებული
პერსონალური
დამცავი აღჭურვილობით, სახიფათო მოწყობილობა
ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად დროულად
შეცვალოს უსაფრთხოთი ან ნაკლებად სახიფათოთი,
მიიღოს ყველა სხვა გონივრული ზომა დასაქმებულის
უსაფრთხოებისათვის და მისი ჯანმრთელობის
დასაცავად.
დამსაქმებელი ვალდებულია მიიღოს
ყველა გონივრული ზომა საწარმოო შემთხვევის
შედეგების
დროული
ლოკალიზაციისა
და
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ლიკვიდაციისათვის,
პირველადი
დახმარების
აღმოჩენისა და ევაკუაციისათვის. დამსაქმებელი
ვალდებულია სრულად აუნაზღაუროს დასაქმებულს
სამუშაოს
შესრულებასთან
დაკავშირებული,
ჯანმრთელობის
მდგომარეობის
გაუარესებით
მიყენებული ზიანი და აუცილებელი მკურნალობის
ხარჯები. დამსაქმებელი ვალდებულია უზრუნველყოს
ორსული ქალის დაცვა ისეთი შრომისაგან, რომელიც
საფრთხეს უქმნის მის ან ნაყოფის კეთილდღეობას,
ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.
შრომითი
ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძვლები
შრომითი
ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძვლებია:
ეკონომიკური
გარემოებები,
ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები,
რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის
შემცირებას; შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;
შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
სამუშაოს
შესრულება;
დასაქმებულის
მიერ
თანამდებობის/სამუშაოს
საკუთარი
ნებით,
წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება;
მხარეთა წერილობითი შეთანხმება; დასაქმებულის
კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების
შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ თანამდებობასთან/
შესასრულებელ სამუშაოსთან;
დასაქმებულის
მიერ
მისთვის
ინდივიდუალური
შრომითი
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ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით
ან/და
შრომის
შინაგანაწესით
დაკისრებული
ვალდებულების უხეში დარღვევა; დასაქმებულის
მიერ
მისთვის
ინდივიდუალური
შრომითი
ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით
ან/და
შრომის
შინაგანაწესით
დაკისრებული
ვალდებულების დარღვევა და აშ.
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის წესი
დასაქმებულს
უფლება
აქვს,
შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტის თაობაზე დამსაქმებლის
შეტყობინების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის
ვადაში გაუგზავნოს მას წერილობითი შეტყობინება
ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძვლის
წერილობითი დასაბუთების მოთხოვნის თაობაზე.
დამსაქმებელი
ვალდებულია
დასაქმებულის
მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის
ვადაში
წერილობით
დაასაბუთოს
შრომითი
ხელშეკრულების
შეწყვეტის
საფუძველი.
დასაქმებულს
უფლება
აქვს,
წერილობითი
დასაბუთების მიღებიდან 30 კალენდარული დღის
ვადაში სასამართლოში გაასაჩივროს დამსაქმებლის
გადაწყვეტილება შრომითი
ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ. თუ დამსაქმებელი დასაქმებულის
მოთხოვნის
წარდგენიდან
7
კალენდარული
დღის ვადაში წერილობით არ დაასაბუთებს
შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს,
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დასაქმებულს უფლება აქვს, 30 კალენდარული
დღის
ვადაში
სასამართლოში
გაასაჩივროს
დამსაქმებლის
გადაწყვეტილება
შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ამ შემთხვევაში
დავის ფაქტობრივი გარემოებების მტკიცების
ტვირთი ეკისრება დამსაქმებელს. სასამართლოს
მიერ დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტის შესახებ დამსაქმებლის გადაწყვეტილების
ბათილად ცნობის შემთხვევაში, სასამართლოს
გადაწყვეტილებით, დამსაქმებელი ვალდებულია
პირვანდელ სამუშაო ადგილზე აღადგინოს პირი,
რომელსაც შეუწყდა შრომითი ხელშეკრულება,
ან უზრუნველყოს ის ტოლფასი სამუშაოთი, ან
გადაუხადოს მას კომპენსაცია სასამართლოს მიერ
განსაზღვრული ოდენობით.
არასრულწლოვანთან შრომითი ხელშეკრულების
შეწყვეტა
არასრულწლოვნის კანონიერ წარმომადგენელს
ან მზრუნველობის/მეურვეობის ორგანოს უფლება
აქვს, მოითხოვოს არასრულწლოვანთან შრომითი
ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ მუშაობის გაგრძელება
ზიანს მიაყენებს არასრულწლოვნის სიცოცხლეს,
ჯანმრთელობას ან სხვა მნიშვნელოვან ინტერესებს.
მუშაობის უნებლიე გაგრძელება
თუ შრომითი ხელშეკრულების ვადა გავიდა,
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მაგრამ, სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე,
მუშაობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მნიშვნელოვან
ზიანს გამოიწვევს და საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის
ჯანმრთელობას,
დასაქმებული
ვალდებულია
გააგრძელოს მუშაობა, სანამ ასეთი ვითარება არ
დასრულდება, ხოლო დამქირავებელი ვალდებულია
მისცეს მას შრომის ანაზღაურება.
შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული
შეზღუდვები
შრომითი ხელშეკრულებით შეიძლება დადგინდეს
დასაქმებულის
ვალდებულება,
შრომითი
ხელშეკრულების
პირობების
შესრულებისას
მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს
სხვა, კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ.
ეს
შეზღუდვა
შესაძლებელია
გამოყენებულ
იქნეს შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6
თვის განმავლობაში, იმ პირობით, რომ ამგვარი
შეზღუდვის მოქმედების პერიოდში დამსაქმებელი
დასაქმებულს გადაუხდის ანაზღაურებას არანაკლებ
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული
ოდენობით. გათვალისწინებული შეზღუდვა არ
შეიძლება დაუწესდეთ განათლების, მეცნიერებისა და
კულტურის სფეროებში მოღვაწე პირებს. ამ მუხლის
მოთხოვნების დარღვევით მიყენებული ზიანი
ანაზღაურდება საქართველოს კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
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საქართველოს მოქალაქეობის მიღება,
გზები და პროცედურები
მოქალაქეობა
მოქალაქეობის ინსტიტუტის წარმოშობის კვალს
მივყავართ ანტიკურ საბერძნებთამდე, სადაც
„მოქალაქეები” იყვნენ ისინი, ვისაც უფლება ჰქონდა
მონაწილეობა მიეღოთ სახელმწიფოს საქმეებში.
მაგრამ ანტიკურ საბერძნეთში ყველა არ გახლდათ
მოქალაქე, მაგ: მონები უბრალო სუბიექტებს
წარმოადგენდნენ. თუმცა კაცობრიობის განვითარებამ
ამ მიმართულებითაც თავისი სტატუსი მიანიჭა
კონკრეტულ ინდივიდს და მოქალაქეობა დღეს
ნიშნავს: პირის მყარ პოლიტიკურ-სამართლებრივ
კავშირს
კონკრეტულ
სახელმწიფოსთან,
რაც
გამოიხატება
ურთიერთსანაცვლო
უფლებამოსილებათა ერთიანობით: სახელმწიფო
აღიარებს
მოქალაქის
უფლებებსა
და
თავისუფლებებს, იცავს და მფარველობს მას
როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე საზღვარგარეთ;
თავის მხრივ, მოქალაქე ვალდებულია, იცავდეს და
ასრულებდეს ქვეყნის კანონებს. აღნიშნულიდან
გამომდინარე საქართველოს მოქალაქეობა ნიშნავს
სწორედაც მითითებულ კავშირს საქართველოს
სახელმწიფოსათან.
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საქართველოს მოქალაქე
საქართველოს მოქალაქენი კანონის წინაშე
თანასწორნი არიან განურჩევლად რასისა, კანის
ფერისა, ენისა სქესისა, რელიგიისა, პოლიტიკური
და სხვა შეხედულებებისა, ეროვნული, ეთნიკური
და სოციალური კუთვნილებისა, წარმოშობისა,
ქონებრივი
და
წოდებრივი
მდგომარეობისა,
საცხოვრებელი ადგილისა. კანონის მიხედვით
საქართველოს
მოქალაქე
იმავდროულად
არ
შეიძლება იყოს სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე და
მხოლოდ საქართველოს პრეზიდენტს გააჩნია
უფლება საქართველოს მოქალაქეობა მიანიჭოს
უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, რომელსაც საქართველოს
წინაშე აქვს განსაკუთრებული დამსახურება ან
რომლისთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება
გამომდინარეობს სახელმწიფო ინტერესებიდან.
საქართველოში
კანონით
დადგენილი
წესით
ყოველ ადამიანს აქვს საქართველოს მოქალაქეობის
უფლება. არავის არ შეიძლება შეეზღუდოს
მოქალაქეობის შეცვლის უფლება და არავის არ
შეიძლება ჩამოერთვას საქართველოს მოქალაქეობა.
საქართველოს ფარგლებს გარეთ საქართველოს
მოქალაქის ცხოვრება თავისთავად არ იწვევს
საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვას.
საქართველოს მოქალაქედ ჩაითვლება: ა) პირი,
რომელიც მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში
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არანაკლებ ხუთი წლის განმავლობაში და ექვსი
თვის ვადაში წერილობით არ განაცხადებს უარს
საქართველოს მოქალაქეობაზე; ბ) საქართველოში
დაბადებული პირი, რომელმაც 1991 წლის
21 დეკემბრის შემდეგ დატოვა საქართველოს
ტერიტორია და თუ მას არა აქვს სხვა ქვეყნის
მოქალაქეობა. გ) პირი, რომელიც საქართველოს
მოქალაქეობას შეიძენს კანონის შესაბამისად.
საქართველოს
მოქალაქეობის
მოპოვება
შესაძლებელია: ა) დაბადებით; ბ) საქართველოს
მოქალაქეობის მიღებით (ნატურალიზაციით); გ)
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებითა
და კანონით გათვალისწინებული სხვა საფუძვლებით.
საქართველოს მოქალაქედ კანონის შესაბამისად
მიიღება
სრულწლოვანი
პირი,
რომელიც
აკმაყოფილებს შემდეგ მოთხოვნებს: ა) მუდმივად
ცხოვრობს საქართველოს ტერიტორიაზე უკანასკნელი
5 წლის განმავლობაში; ბ) დადგენილ ფარგლებში
იცის სახელმწიფო ენა; გ) დადგენილ ფარგლებში
იცის საქართველოს ისტორია და სამართლის
ძირითადი საფუძვლები; დ) საქართველოში აქვს
სამუშაო ადგილი ან უძრავი ქონება, ან საქართველოს
ტერიტორიაზე
ახორციელებს
სამეწარმეო
საქმიანობას, ანდა საქართველოს საწარმოში ფლობს
წილს ან აქციებს.
საქართველოს მოქალაქედ არ მიიღება პირი თუ
ა) ჩაიდინა საერთაშორისო დანაშაული მშვიდობისა
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და ადამიანობის წინააღმდეგ; ბ) მონაწილეობდა
საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ
სახელმწიფო დანაშაულში. გ) სახელმწიფო ან/
და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დაცვის
ინტერესებიდან გამომდინარე, მისი საქართველოს
მოქალაქედ მიღება მიზანშეუწონელია.
საქართველოს
პრეზიდენტს,
ცალკეულ
შემთხვევებში
უფლება
აქვს
ყოველგვარი
პირობების
დაცვის
გარეშე
საქართველოს
მოქალაქედ მიიღოს პირი, თუ: ა) საქართველოსა
და კაცობრიობის წინაშე აქვს განსაკუთრებული
დამსახურება თავისი სამეცნიერო, საზოგადოებრივი
საქმიანობით, ან აქვს პროფესია და კვალიფიკაცია,
რომელითაც
დაინტერესებულია
საქართველო;
ბ) მისი მიღება გამომდინარეობს სახელმწიფო
ინტერესებიდან. ხოლო მოცემულ შემთხვევებში
საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებები
საჭიროებს
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის
კონტრასიგნაციას.
არსებობს ასევე საქართველოს საპატიო მოქალაქის
სტატუსი,
რომელიც
პირისავე
თანხმობით
შეიძლება მიენიჭოს უცხო სახელმწიფოს მოქალაქეს
ან მოქალაქეობის არმქონე პირს რომელსაც
საქართველოსა და კაცობრიობის წინაშე აქვს
განსაკუთრებული დამსახურება თავისი სამეცნიერო,
საზოგადოებრივი საქმიანობით, ან აქვს პროფესია
და კვალიფიკაცია, რომლითაც დაინტერესებულია
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საქართველო
და
მისთვის
საქართველოს
მოქალაქეობის
მინიჭება
გამომდინარეობს
საქართველოს
სახელმწიფო
ინტერესებიდან.
საქართველოს საპატიო მოქალაქეობას ანიჭებს
საქართველოს პრეზიდენტი.
ბავშვის მოქალაქეობის საკითხის განსაზღვრა
ბავშვი, რომლის ორივე მშობელი მისი დაბადების
მომენტისათვის
საქართველოს
მოქალაქეა,
საქართველოს მოქალაქედ ითვლება დაბადების
ადგილის მიუხედავად. მშობლების სხვადასხვა
მოქალაქეობისას,
თუ
ბავშვის
დაბადების
მომენტისათვის ერთ-ერთი მათგანი საქართველოს
მოქალაქეა,
ბავშვი
ითვლება
საქართველოს
მოქალაქედ, თუ: ა) დაიბადა საქართველოს
ტერიტორიაზე; ბ) დაიბადა საქართველოს ფარგლებს
გარეთ, მაგრამ მის ერთ-ერთ მშობელს მუდმივი
საცხოვრებელი
ადგილი
აქვს
საქართველოს
ტერიტორიაზე; გ) ერთ-ერთი მშობელი მისი
დაბადების მომენტისათვის (დაბადების ადგილის
მიუხედავად) საქართველოს მოქალაქეა, ხოლო
მეორე - მოქალაქეობის არმქონე პირი ან უცნობია.
მშობელთა სხვადასხვა მოქალაქეობისას, თუ
ბავშვის დაბადების მომენტისათვის ერთ-ერთი
მათგანი საქართველოს მოქალაქეა და ორივე
ცხოვრობს
საქართველოს
ფარგლებს
გარეთ,
საქართველოს ფარგლებს გარეთ დაბადებული
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ბავშვის მოქალაქეობის საკითხი წყდება მშობელთა
შეთანხმებით,
მშობლების
შეუთანხმებლობის
შემთხვევაში - იმ ქვეყნის კანონმდებლობით, სადაც
ბავშვი დაიბადა.
იმ ბავშვის მამობის დადგენის შემთხვევაში,
რომლის დედა მოქალაქეობის არმქონე პირია, ხოლო
მამად მიჩნეულია საქართველოს მოქალაქე, ბავშვი
ხდება საქართველოს მოქალაქე დაბადების ადგილის
მიუხედავად.
საქართველოს
ტერიტორიაზე
დაბადებული
ბავშვის მოქალაქეობის საკითხი, რომლის მშობლები
სხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან, წყდება
შესაბამისი ქვეყნის კანონმდებლობით. ბავშვი,
რომელიც იმყოფება საქართველოს ტერიტორიაზე
და რომლის ორივე მშობელი უცნობია, ითვლება
საქართველოს მოქალაქედ, ვიდრე საწინააღმდეგო
არ დადგინდება. ორივე მშობლის მოქალაქეობის
შეცვლა შესაბამისად იწვევს 14 წელს მიუღწეველი
ბავშვის მოქალაქეობის შეცვლას. 14 - დან 18 წლამდე
ბავშვის მოქალაქეობის შეცვლა შეიძლება მხოლოდ
მისი თანხმობით.
ერთ-ერთი
მშობლის
მიერ
საქართველოს
მოქალაქეობის შეცვლისას ბავშვი ინარჩუნებს
საქართველოს მოქალაქეობას, თუ იგი საქართველოს
ტერიტორიაზე
საცხოვრებლად
რჩება.
თუ
საქართველოს მოქალაქეობიდან გადის ერთ-ერთი
მშობელი და 14 წელს მიუღწეველ ბავშვთან ერთად
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მუდმივ საცხოვრებლად მიემგზავრება საქართველოს
ფარგლებს გარეთ, ბავშვს უწყდება საქართველოს
მოქალაქეობა.
ერთ-ერთი
მშობლის
საქართველოს
მოქალაქეობიდან გასვლა ან მოქალაქეობის დაკარგვა
არ იწვევს ბავშვის მოქალაქეობის შეწყვეტას. თუ ერთერთი მშობელი იძენს საქართველოს მოქალაქეობას,
ხოლო მეორე რჩება სხვა სახელმწიფოს მოქალაქედ,
მშობელთა ერთობლივი შუამდგომლობით ბავშვი
შეიძლება გახდეს საქართველოს მოქალაქე. თუ ერთერთი მშობელი იძენს საქართველოს მოქალაქეობას,
ხოლო მეორე რჩება საქართველოს მოქალაქეობის
არმქონე პირად, ბავშვი ხდება საქართველოს
მოქალაქე. თუ მშობლებს სხვადასხვა მოქალაქეობა
აქვთ ერთ-ერთი მათგანი საქართველოს მოქალაქეა,
პირი სრულწლოვანების მიღწევისას სურვილისამებრ
ირჩევს ერთ-ერთი მშობლის მოქალაქეობას.
ბავშვი, რომელიც სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე
ან მოქალაქეობის არმქონე პირია, და მას შვილად
აიყვანს საქართველოს მოქალაქე (მოქალაქეები),
მშვილებელის (მშვილებელთა) შუამდგომლობით
მოიპოვებს საქართველოს მოქალაქეობას. ბავშვი,
რომელიც სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე ან
მოქალაქეობის არმქონე პირია, იმ მეუღლეების მიერ
შვილად აყვანის შემთხვევაში, რომელთაგან ერთერთი საქართველოს მოქალაქეა, მშვილებელთა
ერთობლივი
შუამდგომლობით
მოიპოვებს
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საქართველოს მოქალაქეობას. ბავშვი, რომელიც
საქართველოს მოქალაქეა, უცხოელი მოქალაქეების
ან საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი მოქალაქე
მეუღლეების მიერ შვილად აყვანის შემთხვევაში
ინარჩუნებს საქართველოს მოქალაქეობას. ასეთ
შემთხვევაში მშვილებლების შუამდგომლობით
ბავშვს საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის ნება
ეძლევა.
ბავშვი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა,
თუ იგი შვილად აიყვანეს მოქალაქეობის არმქონე
პირებმა ან საქართველოს მოქალაქე და მოქალაქეობის
არმქონე მეუღლეებმა, ინარჩუნებს საქართველოს
მოქალაქეობას. ბავშვი, რომელსაც დაწესებული აქვს
მეურვეობა ან მზრუნველობა, თუ მშობლები ან ერთერთი მათგანი ტოვებს საქართველოს მოქალაქეობას,
მეურვის
ან
მზრუნველის
შუამდგომლობით
ინარჩუნებს საქართველოს მოქალაქეობას.
ქმედუუნარო
პირის
მოქალაქეობა,
მისი
ინტერესებიდან გამომდინარე, შეიძლება შეიცვალოს
მეურვის შუამდგომლობით, ამ კანონით დადგენილი
წესით. დავა მშობლებს, მეურვეებსა ან მზრუნველებს
შორის ბავშვის, არაქმედუნარიან ან შეზღუდული
ქმედუნარიანობის მქონე პირთა მოქალაქეობის
თაობაზე განიხილება სასამართლო წესით ბავშვის,
ქმედუუნარო ან შეზღუდული ქმედუნარიანობის
მქონე პირთა ინტერესებიდან გამომდინარე.
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საქართველოს მოქალაქეობა ქორწინების ან
განქორწინებისას
საქართველოს
მოქალაქის
ქორწინება
ან
განქორწინება
უცხოელ
მოქალაქესთან
ან
მოქალაქეობის არმქონე პირთან თავისთავად
არ იწვევს მეუღლეთა მოქალაქეობის შეცვლას.
ერთ-ერთი
მეუღლის
მიერ
მოქალაქეობის
შეცვლა თავისთავად არ იწვევს მეორე მეუღლის
მოქალაქეობის შეცვლას. მეუღლეთა განქორწინება
არ იწვევს მათი შვილების მოქალაქეობის შეცვლას.
პირი, რომელიც დაქორწინებულია საქართველოს
მოქალაქეზე და მასთან ცხოვრობს საქართველოს
ტერიტორიაზე უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში,
შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს მოქალაქედ.
საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა
საქართველოს
მოქალაქეობა
ამ
კანონის
შესაბამისად შეიძლება აღუდგეს პირს, რომელიც
განცხადების შეტანის მომენტისთვის არ არის უცხო
ქვეყნის მოქალაქე და რომელსაც საქართველოს
მოქალაქეობა შეუწყდა: ა) არამართლზომიერად; ბ)
მოქალაქეობიდან გასვლის შედეგად; გ) მშობლების
არჩევანის შედეგად. პირს მოქალაქეობა აღუდგება,
თუ იგი განცხადების შეტანის მომენტისთვის
მუდმივად ცხოვრობს საქართველოში, ხოლო
თუ მუდმივად არ ცხოვრობს საქართველოში,
საქართველოს მოქალაქეობა შეიძლება აღუდგეს,
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თუ მას საქართველოს წინაშე აქვს განსაკუთრებული
დამსახურება
ან
მისთვის
საქართველოს
მოქალაქეობის
აღდგენა
გამომდინარეობს
სახელმწიფო ინტერესებიდან.
პირი, რომელმაც საქართველოს მოქალაქეობა
მოიპოვა ნატურალიზაციით ან საქართველოს
მოქალაქეობის აღდგენით, ქართულ ენაზე დებს
საქართველოსადმი ერთგულების ფიცს: ,,მე (გვარი,
სახელი), ვხდები რა საქართველოს მოქალაქე, ვფიცავ
ერთგულად ვემსახურო საქართველოს, დავიცვა
მისი კონსტიტუცია და ყველა კანონი, საქართველოს
დამოუკიდებლობა, ტერიტორიული მთლიანობა.
საქართველოს
სახელმწიფო
ენად
ვაღიარებ
ქართულ ენას. ვალდებულებას ვიღებ პატივი
ვიცე საქართველოს კულტურასა და ეროვნულ
ტრადიციებს» და ხელმოწერით ადასტურებს მას.
საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტა
საქართველოს
მოქალაქეობის
შეწყვეტის
საფუძვლებია: ა) საქართველოს მოქალაქეობიდან
გასვლა; ბ) საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვა; გ)
საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით
და კანონით გათვალისწინებული სხვა შემთხვევები.
საქართველოს მოქალაქეს აქვს საქართველოს
მოქალაქეობიდან გასვლის უფლება.
საქართველოს
მოქალაქეს
შეიძლება
უარი
ეთქვას
საქართველოს
მოქალაქეობიდან
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გასვლაზე: ა) სახელმწიფოს წინაშე მოვალეობის
შეუსრულებლობისას ან სამხედრო ვალდებულების
მოუხდელობისას,
გარდა
იმ
შემთხვევისა,
როდესაც იგი კანონით დადგენილი წესით
განთავისუფლებულია შესაბამისი მოვალეობისაგან/
ვალდებულებისაგან; ბ) თუ იგი ბრალდებულია
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით
გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში ან
მის მიმართ არსებობს კანონიერ ძალაში შესული
სასამართლო განაჩენი, რომელიც აღსრულებას
ექვემდებარება. კანონის შესაბამისად პირი დაკარგავს
საქართველოს მოქალაქეობას, თუ:
ა) საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების
უნებართვოდ შევა უცხო სახელმწიფოს სამხედრო
სამსახურში, პოლიციაში, იუსტიციის ორგანოებში
და მმართველობის სხვა ორგანოებში ან სახელმწიფო
ხელისუფლების ორგანოებში;
ბ) მუდმივად ცხოვრობს სხვა სახელმწიფოში
და არასაპატიო მიზეზით არ დადგა საკონსულო
აღრიცხვაზე 2 წლის განმავლობაში; გ) საქართველოს
მოქალაქეობას შეიძენს ყალბი დოკუმენტების
წარდგენის გზით; დ) მიიღებს სხვა სახელმწიფოს
მოქალაქეობას.
საქართველოს
მოქალაქეობის
საკითხებზე
განცხადების, წარდგინების შეტანა.
საქართველოს
მოქალაქეობის მიღების, მოქალაქეობიდან გასვლისა
და მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ განცხადებებს
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დაინტერესებული პირები წარუდგენენ საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში
მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს –
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს.
საქართველოს ფარგლების გარეთ მცხოვრები
პირები განცხადებებს საზღვარგარეთ საქართველოს
დიპლომატიური
წარმომადგენლობებისა
და
საკონსულო
დაწესებულებების
მეშვეობით
უგზავნიან სააგენტოს ან პირდაპირ უგზავნიან
საქართველოს
პრეზიდენტს.
საქართველოს
მოქალაქეობის საკითხებზე არასრულწლოვანთა და
ქმედუუნარო პირთა შუამდგომლობები შეაქვთ მათ
კანონიერ წარმომადგენლებს.
წარდგინება
საქართველოს
მოქალაქეობის
დაკარგვის
თაობაზე
სააგენტოში
შეაქვთ
სასამართლოს, პროკურატურას, შინაგან საქმეთა
სამინისტროს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს,
ხოლო სხვა სახელმწიფოში მცხოვრებ საქართველოს
მოქალაქეთა მიმართ – შესაბამის დიპლომატიურ
წარმომადგენლობას ან საკონსულო დაწესებულებას.
საქართველოს
მოქალაქეობის
საკითხებზე
განცხადებასა
და
წარდგინებას
განიხილავს
და შესაბამის დასკვნას ამზადებს სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტო, რომელიც
(დასკვნა) ეგზავნება საქართველოს პრეზიდენტს.
საქართველოს მოქალაქეობის შეძენის, მოქალაქეობის
შეწყვეტისა და მოქალაქეობის აღდგენის შესახებ
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განცხადებისა და წარდგინების დაკმაყოფილების
შემთხვევაში
საქართველოს
პრეზიდენტი
გამოსცემს ბრძანებულებას, ხოლო უარყოფითი
გადაწყვეტილების
მიღების
შემთხვევაში
–
განკარგულებას.
საქართველოს
პრეზიდენტის
გადაწყვეტილებები
საჭიროებს
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის კონტრასიგნაციას.
საქართველოს მოქალაქეობიდან პირის გასვლის
შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება
ძალაში შედის:
ა) საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ
ამ პირის მიერ უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების
დამადასტურებელი დოკუმენტის მიღებისთანავე;
ბ)
მისი
ხელმოწერის
დღიდან,
თუ
წარმოდგენილია უცხო ქვეყნის კომპეტენტური
ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც
ცალსახად დასტურდება, რომ პირი საქართველოს
მოქალაქეობიდან
გასვლის
შემთხვევაში
აუცილებლად
მიიღებს
შესაბამისი
ქვეყნის
მოქალაქეობას.
საქართველოს
მოქალაქეობის
საკითხებზე
განცხადებისა და წარდგინების განხილვისა და
გადაწყვეტის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 3 თვეს.
საქართველოს
მოქალაქეობის
შეძენის,
მოქალაქეობის შეწყვეტისა და მოქალაქეობის
აღდგენის შესახებ განცხადებისა და წარდგინების
განმეორებითი
განხილვა
შეიძლება
წინა
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გადაწყვეტილების მიღებიდან 6 თვის შემდეგ.
საქართველოს პრეზიდენტი უფლებამოსილია
მიიღოს გადაწყვეტილება:
ა) უცხოელ მოქალაქეთა და მოქალაქეობის
არმქონე პირთა საქართველოს მოქალაქედ მიღების
თაობაზე;
ბ) საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენის
თაობაზე;
გ) საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლის
თაობაზე;
დ) საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის
თაობაზე.
ე)
საქართველოს
კონსტიტუციით
გათვალისწინებულ შემთხვევაში უცხო ქვეყნის
მოქალაქისათვის
საქართველოს
მოქალაქეობის
მინიჭების თაობაზე.
ს ა ქ ა რ თ ვ ე ლ ო ს
მოქალაქეობის
საკითხებზე
საქართველოს
პრეზიდენტის
გადაწყვეტილება
შეიძლება
გასაჩივრდეს სასამართლოში კანონმდებლობით
დადგენილი წესით.
საქართველოს მოქალაქეობის დამადასტურებელი
საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობით ან
საქართველოს მოქალაქის პასპორტით. 16 წლამდე
ბავშვის მოქალაქეობა დასტურდება დაბადების
მოწმობით ან მშობლის პასპორტით. 16 წლამდე
ბავშვის მოქალაქეობა, რომლის მშობლებიც უცნობი
არიან, დასტურდება დაბადების მოწმობით.
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