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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და  
სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 
სახელით მაქვს პატივი წარმოგიდგინოთ 2018 წლის 
პერიოდში გაწეული საქმიანობის ანგარიში. ეს 
გახლავთ საჯაროდ გამოქვეყნებული წლიური 
შედეგების ამსახველი დოკუმენტი, რაც დასტურია, 
ვიყოთ ღია, გამჭვირვალე და განვითარებაზე 

ორიენტული.  
სამსახურის მიზანია, ბიზნეს სექტორთან, დასაქმებულ ადამიანებთან  და  სოციალურ     
პარტნიორებთან ერთად, ქვეყანაში დაამკვიდროს ღირსეული შრომის კულტურა და იზრუნოს   
დასაქმებულთა   შრომითი    პირობების          გაუმჯობესებაზე. 
 
დეპარტამენტი უდიდესი პასუხისმგებლობით აგრძელებს ქვეყნის წინაშე დაკისრებული 
მნიშვნელოვანი ფუნქციის შესრულებას, მათ შორის  ევროკავშირთან ასოცირების 
ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების იმპლემენტაციას ეროვნულ საკანონდებლო 
სივრცეში. 
 
მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენი სამსახურის თითოეულ თანამშრომელს გაწეული 
საქმიანობისთვის და ქვეყნის აღმშენებლობის საქმეში შეტანილი წვლილისთვის.  
 
მომავალში, ჩვენი გუნდის თითოეული წევრის ქმედითი ჩართულობით, კვლავაც 
გავაგრძელებთ ძალისხმევას, რომელიც მიმართული იქნება ევროკავშირთან ინტეგრაციული 
პროცესების მხარდაჭერისკენ. 

 
პატივისცემით, 

ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 
დაცვის სამინისტროს 

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის უფროსი 
 
 
 
 ბექა ფერაძე 
(ხელმოწერა) 
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შესავალი     

ღირსეული და უსაფრთხო შრომის კონცეფცია ემყარება ადამიანის უფლებათა 1948 წლის 
უნივერსალურ დეკლარაციას (UDHR)1, ევროპის სოციალურ 
ქარტიას, ეკონომიკური, სოციალური  და კულტურული  
უფლებების 1966 წლის საერთაშორისო პაქტს (ICESCR)2, შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციებსა და  ადამიანთა 
უფლებების დაცვის დოკუმენტებს3. 
 
სახელმწიფოს უზენაესი კანონით - საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს ორგანული 
კანონით „საქართველოს შრომის კოდექსით“ და საქართველოს კანონით „შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“ განსაზღვრულია დამსაქმებლის ვალდებულება,  უზრუნველყოს 
დასაქმებულები უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოთი, რომელსაც თავის მხრივ დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დაჩქარებისა და 
არსებული სოციალური პრობლემების გადაჭრის საკითხებში. 
 
საზოგადოების განვითარებასთან ერთად იცვლებოდა შრომითი ურთიერთობების 
მომწესრიგებელი ნორმები. რეგულირებისა და დერეგულირების საკითხები დღესაც 
საკამათოა თეორეტიკოს მეცნიერთა, ეკონომისტთა, იურიდიულ და სხვა დარგის 
წამომადგენელთა შორის. სწორედ ამიტომ,  2006 წელს საქართველოში მიღებული შრომის 
კოდექსი წლების განმავლობაში იქცა საზოგადოების ბიპოლარიზაციის ერთ-ერთ 
საფუძვლად. მიღებული კოდექსით ვერ მოხერხდა შრომითი ურთიერთობების ჰარმონიული 
განვითარება, ვინაიდან  ქვეყანაში მხოლოდ ბიზნესზე ორიენტირებამ, წარმოების პროცესზე 
აქცენტირებამ და დერეგულირების პოლიტიკამ გამოიწვია შრომითი უფლებების, შრომის 
უსაფრთხოებისა და სოციალური დაცვის საკითხების დაკნინება. ასეთ ლიბერალურ მიდგომას 
კი ქვეყანაში  საწარმოო ინციდენტების, შრომითი უფლებებისა და სოციალური დაცვის 
საკითხების დარღვევის ზრდა მოჰყვა, რომელსაც ხშირად საერთაშორისო ორგანიზაციებიც 
საკუთარ ანგარიშებში უსვამდნენ ხაზს, საბოლოოდ კი საზოგადოებაში წარმოშვა პროტესტის 
უკიდურესი ფორმები, რომელმაც პოლიტიკური სახეც კი მიიღო. შესაბამისად, ამ ვითარებამ 
შრომითი ურთიერთობების გადახალისების  მიმართ დააყენა უკიდურესი მოთხოვნები. 

                                                 
1 ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაცია  - UDHR- Universal Declaration of Human 
Rights, 1948. http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml 
2 საერთასორისო პაქტი ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ  - ICESCR- International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights New York, 16 December 1966, 
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx  
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&lang=en&mtdsg_no=iv-3&src=treaty  
3 საქართველოს მიერ რატიფიცირებული დოკუმენტები: 1995 წ. 15 სექტემბერი, საქართველოს უზენაესი საბჭო - 
,,ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“ (1948წ. 10 დეკემბერი); 1994 წლის 25 იანვარი, საქართველოს 
პარლამენტი - ,,ეკონომიკრი, სოციალური და კულტურული უფლებების  საერთაშორისო პაქტი; 1996 წ.16 
ოქტომბერი - ,,სოციალური პოლიტიკის მიზნებისა და ნორმების შესახებ ჟენევის 1962 წლლის 6-28 ივნისი, 
კონვენცია 117; 2005 წლის 13 ივნისი, საქართველოს პარლამენტი - ,,ევროპის ქარტია“ .   
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შედეგად, დღის წესრიგში დადგა შრომის კანონმდებლობის  რეფორმის საკითხი. 2006 წლის 
შრომის კოდექსისგან განსხვავებით, 2013 წელს შრომის კოდექსში შესული ცვლილებებით 
ყურადღება გამახვილდა დასაქმებულის დაცვის ხარისხის გაუმჯობასებაზე. 
 
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ 2006 წლიდან 2015 წლამდე ქვეყანაში არ არსებობდა შრომის 
უსაფრთხოების საკითხებზე ზედამხედველი სახელმწიფო ორგანო, რამაც ხელი შეუწყო 
ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების სტანდარტების მოშლას და სისტემური პრობლემის 
წარმოშობას, ვინაიდან მარეგულირებელი ორგანოს არარსებობამ გამოიწვია უსაფრთხოების 
კულტურის დაქვეითება. შრომის უსაფრთოების კულტურის ნაკლებობა წარმოადგენს  ერთ-
ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევას, რომელიც სახელმწიფოს მხრიდან მოითხოვს ზუსტი, 
ქმედითი და დაბალანსებული პოლიტიკის გატარებას, რომელიც ხელს შეუწყობს ქვეყანაში 
უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებას და შრომის ღირსეული პირობების  დამკვიდრებას.   
 
ვითარების გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობის მიერ ბოლო წლებში გადაიდგა 
არაერთი პროგრესული ნაბიჯი  და გატარდა შესაბამისი ღონისძიებები  შრომითი 
ურთიერთობებისა და შრომის უსაფრთხოების დაცვის  მიმართულებით. ამ პროცესებს 
მნიშვნელოვნად შეუწყო ხელი  საქართველო-ევროკავშირს შორის  ასოცირების შესახებ 
შეთანხმებამ  და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის  სავიზო რეჟიმის  ლიბერალიზაციის 
თაობაზე  დაწყებულმა დიალოგმა, რომელსაც საფუძველი ჩაეყარა 2012 წლის 4 ივლისს 
ბრიუსელში4.  
2013 წლის 25 თებერვალს საქართველომ მიიღო სამოქმედო გეგმა. ვალდებულებების 
საფუძველზე საქართველოს მთავრობის მხრიდან  გადაიდგა  პროგრესული ნაბიჯები და 
განხორციელდა  მნიშვნელოვანი რეფორმები  შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის 
მიმართულებით, საფუძველი ჩაეყარა  შრომის უფლებების  დაცვის ადმინისტრირებას - 
შეიქმნა შრომის ინსპექციის ახალი მოდელი, რაც ევროკომისიის მიერ დადებითად შეფასდა5.  
 
2018 წლის 7 მარტს კი მიღებულ იქნა საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, 
რომლის მოცვის არეალიც თავდაპირველად მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოებით 
შემოიფარგლა, თუმცა ამჟამად მეორე მოსმენით პარლამენტმა მხარი დაუჭირა „შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის ახალი რედაქციის პროექტს,  
რომლის მიხედვითაც შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მანდატი 
ფართოვდება და მოიცავს ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროს. 
 
შესაბამისად, შრომის უსაფრთხოების სისტემის განვითარების მიზნით, აუცილებელია  
სრულუფლებიანი  შრომის ინსპექტირების სისტემის არსებობა, ინსპექტირების ეფექტური 
მექანიზმების ჩამოყალიბება,  რომელიც შეიმუშავებს ეფექტურ, პროაქტიურ და პრევენციაზე 

                                                 
4European Commission, Press release, Brussels, 4 June 2012, http://europa.eu/rapid/press-release_ 
IP-12-561_en.htm  
5 European Commission, Press release, Brussels, 25 February 2013 http://europa.eu/rapid/press-release_ 
IP-13-156_en.htm 
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ორიენტირებულ პოლიტიკას, ხოლო  პერიოდული ზედამხედველობის გზით ხელს შეუწყობს 
საწარმოო ინციდენტების რაოდენობის შემცირებას, შრომის უფლებების დაცვას, 
დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის ურთიერთობის  გაუმჯობესებას  და ქვეყნის 
სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებას. 
 

საკანონმდებლო სივრცე          

                                                                                           
2006 წელს სახელმწიფოში გაუქმდა როგორც შრომის ინსპექციის 
სტრუქტურა, ასევე შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული 
საკანონმდებლო რეგულაციები. 2006 წლის 25 მაისს  მიღებული  შრომის 
კოდექსი საერთაშორისო  ორგანიზაციებისა და ადგილობრივი ექსპერტების 
განმარტებით არ იყო დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის ბუნებრივი დისბალანსის 
შევსებაზე ორიენტირებული, რამაც  განაპირობა კონფლიქტებისა და კოლექტიური დავების 
რაოდენობის ზრდა მხარეებს შორის, ამას  დასაქმებულთა მხრიდან გამუდმებით თან სდევდა 
შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნა. აღნიშნულმა გამოიწვია სოციალურ 
პარტნიორებს შორის ურთიერთობის გაუარესება და ნდობის დაკარგვა. 
 
მიუხედავად იმისა, რომ 2013 წელს,  საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის 
კოდექსი“-ში შეტანილმა ცვლილებებმა არსებითად გააუმჯობესა დასაქმებულის 
მდგომარეობა მისი შრომითი უფლებების დაცვის კუთხით, აღნიშნულის პარალელურად 
კვლავ გამოწვევად რჩებოდა  საქართველოს კანონმდებლობის სრულყოფილი დაახლოება 
ევროპის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის გზაზე, რაც გულისხმობს შრომის 
უსაფრთხოების სფეროში არსებული ევროდირექტივების ტრანსპოზიციას საქართველოს 
კანონმდებლობაში. 
 
ამ ვითარების საპასუხოდ, 2015 წელს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შექმნილმა შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტმა 2015-2017 წლებში სოციალურ პარტნიორებთან ერთად  
ევროკავშირის მხარდაჭერით დაამუშავა და საქართველოს კანონმდებლობაში 
ტრანსპოზიციისთვის მოამზადა 8 ევროდირექტივა, რომელიც აწესებს ეკონომიკის 
სხვადასხვა სფეროში შრომის უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებს. აგრეთვე, მოამზადა  
და 2018 წელს პარლამენტს წარუდგინა საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ“. 
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➢ საქართველოს კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“  
 

2018 წლის 7 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მხარი დაუჭირა 
საქართველოს კანონს ,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“, რომელიც ძალაში შევიდა 
გამოქვეყნებისთანავე (გარდა ამ კანონის მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტისა, მე-7 მუხლისა, მე-17 
მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებისა და მე-18–22-ე მუხლებისა).  
 
საქართველოს კანონში ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მე-17 მუხლის პირველი და მე-2 
პუნქტები და მე-18–22-ე მუხლები ამოქმედდა 2018 წლის 1 აგვისტოდან, ხოლო  კანონის მე-5 
მუხლის მე-8 პუნქტი და მე-7 მუხლი ამოქმედდა  2019 წლის 1 იანვრიდან. 

 
კანონის მიზანია სამუშაო სივრცეში/ადგილებზე დასაქმებულების და სამუშაო სივრცეში 
მყოფი სხვა პირების შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მაქსიმალურად დაცვა, 
პროფესიული დაავადებების დროული გამოვლენა, მათი პრევენცია და უბედური 
შემთხვევების თავიდან აცილება. საქართველოს კანონი „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ 
დაფუძნებულია „სამუშაო ადგილზე მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
გაუმჯობესების ხელშეწყობის მიზნით ზომების შემოღების შესახებ“ 1989 წლის 12 ივნისის 
89/391/EEC ევროსაბჭოს დირექტივაზე, რომლის ქართულ კანონმდებლობაში სრულად 
ტრანსპოზიციის ვადაა 2019 წელი.  
 
პირველ ეტაპზე  კანონი ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიან სამუშაოებზე. ამ კანონის მიზნებისათვის მომეტებული საფრთხის 
შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალი სოციალურ 
პარტნიორებთან შეთანხმებით განისაზღვრა საქართველოს მთავრობის №381 
დადგენილებით.  
 
კანონის მიხედვით, ყოველი პირი, რომელიც ახორციელებს საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით განსაზღვრულ მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიან სამუშაოებს, ვალდებულია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
წესით განახორციელოს შესაბამისი საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში 
რეგისტრაცია და ამ საქმიანობის დაწყების, განხორციელების, შეწყვეტის ან/და აღნიშნულ 
საქმიანობასთან დაკავშირებული ნებისმიერი რეგისტრირებული მონაცემის ცვლილების 
შემთხვევაში ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში ცვლილების შეტანის მიზნით 
საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს − 
საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს. აიკრძალა მომეტებული საფრთხის შემცველი მძიმე, 
მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესაბამისი საქმიანობის ეკონომიკურ საქმიანობათა 
რეესტრში რეგისტრაციის გარეშე განხორციელება.  
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შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით დამსაქმებელს  დაევალა:  
 
• დაიცვას შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 

სამართლებრივი მარეგულირებელი ნორმები და წესები; 
• იზრუნოს, რომ საფრთხის არსებობისას დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა 

პირის უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობას ზიანი არ მიადგეს; 
• უზრუნველყოს, რომ ფიზიკურმა, ქიმიურმა და ბიოლოგიურმა საფრთხის შემცველმა 

ფაქტორებმა დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის უსაფრთხოებასა და 
ჯანმრთელობას საშიშროება არ შეუქმნას; 

• აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევები, პროფესიული დაავადებების 
შემთხვევები და საშიში შემთხვევები და მოთხოვნის შემთხვევაში შესაბამისი ინფორმაცია 
მიაწოდოს დასაქმებულს ან/და  დასაქმებულთა წარმომადგენელს; 

• უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული 
დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და ანგარიშგება;  

• რეგულარულად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
პერიოდულობით შეამოწმოს შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების 
მდგომარეობა; 

• უზრუნველყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების და სხვა დამცავი საშუალებების 
მოვლა-გასუფთავება, გააკონტროლოს მათი სწორად გამოყენება და საჭიროების 
შემთხვევაში დროულად შეცვალოს ისინი; 

• საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პერიოდულობით შეამოწმოს, 
გაზომოს და შეაფასოს საწარმოო გარემოს შემდეგი ფაქტორები:        
- ფიზიკური ფაქტორები (მათ შორის, ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის 
სიჩქარე, სითბური გამოსხივება, არამაიონებელი გამოსხივება, მაიონებელი გამოსხივება, 
საწარმოო ხმაური, ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, ვიბრაცია, უპირატესად ფიბროგენული 
მოქმედების აეროზოლები (მტვერი), არასათანადო განათება, აეროიონები); 
- ქიმიური ფაქტორები (მათ შორის, ქიმიური სინთეზით მიღებული, ბიოლოგიური 
ბუნების მქონე ზოგიერთი ნივთიერება (ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, ჰორმონები, 
ფერმენტები, ცილოვანი პრეპარატები) ან/და ნივთიერებები, რომელთა კონტროლისათვის 
ქიმიური ანალიზის მეთოდები გამოიყენება); 
• უზრუნველყოს დასაქმებულებისთვის სწავლების (ტრენინგების) და ინსტრუქტაჟის 

ჩატარება და მათთვის  გასაგებ ენაზე მიაწოდოს ინფორმაცია;  არ დაასაქმოს 18 წლამდე 
პირი, აგრეთვე ორსული და მეძუძური ქალები მომეტებული საფრთხის შემცველ მძიმე, 
მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე; 

• მუშაობის პერიოდში დასაქმებული უზრუნველყოს უბედური შემთხვევის დაზღვევით 
საკუთარი ხარჯებით; 

• გასწიოს სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოებასთან და სანიტარიულ-ჰიგიენურ 
ღონისძიებებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი; 

• მუშაობის ყველა ეტაპზე ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების რისკის 
შესამცირებლად ან აღმოსაფხვრელად გაატაროს პრევენციული ღონისძიებები; 
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• საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა პირობების გათვალისწინებით 
მიიღოს პირველადი სამედიცინო დახმარების, სახანძრო უსაფრთხოებისა და 
ევაკუაციის უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ზომები; 

• განახორციელოს აუცილებელი და მყისიერი კომუნიკაცია სასწრაფო, სამაშველო, 
სახანძრო და სხვა სპეციალიზებულ სამსახურებთან; 

• დამსაქმებელმა გადაწყვეტილების მიღებამდე უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების 
საკითხებში დასაქმებულების ან/და დასაქმებულთა წარმომადგენლის მონაწილეობა; 

• შრომის ორგანიზებისა და მართვისთვის დანიშნოს ერთი ან ერთზე მეტი დასაქმებული 
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტად ან აღნიშნული მიზნით შექმნას შრომის 
უსაფრთხოების სამსახური;  

• სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული 
დაავადებების  შესახებ რეგისტრაციის, მოკვლევისა  და ანგარიშგების წარმოება.  

 
კანონით განისაზღვრა დასაქმებულის უფლებები:  

 
• დამსაქმებელთან განიხილოს შესასრულებელ სამუშაოსთან დაკავშირებული შრომის 

უსაფრთხოების ყველა საკითხი და მოითხოვოს ასეთ განხილვაზე 
ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ამ დარგის ექსპერტის მოწვევა; 

• მიიღოს ინფორმაცია საფრთხის შემცველი ფაქტორების, რისკის შეფასების შედეგების, 
შრომის უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად დამსაქმებლის მიერ მიღებული 
ზომების, სამედიცინო გამოკვლევების შედეგებისა და ზედამხედველი ორგანოს 
რეკომენდაციებისა და მითითებების შესახებ; 

• უარი თქვას იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც 
ეწინააღმდეგება კანონს ან შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო 
აშკარა და არსებით საფრთხეს უქმნის მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, 
საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას;  

• საფრთხის არსებობისას დატოვოს სამუშაო ადგილი ან სახიფათო ზონა; 
• სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე დამსაქმებელს მოსთხოვოს სხვა მუდმივ ან 

დროებით სამუშაო ადგილზე გადაყვანა ან სამუშაო პირობების შემსუბუქება, ან დღის 
ცვლაში გადაყვანა, თუ ღამის ცვლა საზიანოა დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის, 
ხოლო დამსაქმებელს აქვს შესაბამისი ვაკანსია და დასაქმებული აკმაყოფილებს ამ 
ვაკანსიისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს; 

• საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს კომპენსაცია სამუშაო 
სივრცეში მიყენებული ზიანისათვის; 

• მიმართოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტს, ზედამხედველ ორგანოს, 
დასაქმებულთა წარმომადგენელს, თუ სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოების 
ნორმები სათანადოდ დაცული არ არის. 
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კანონით აგრეთვე განისაზღვრა დასაქმებულის ვალდებულებები: 
 

• იხელმძღვანელოს შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინსტრუქციებით, 
სამართლებრივი ნორმებითა და სხვა წესებით და დაემორჩილოს დამსაქმებლის მიერ 
დადგენილ სამუშაო პროცედურებს; 

• ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან და დასაქმებულთა წარმომადგენელთან შრომის 
უსაფრთხოების ნორმების შესაბამისად უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნისა და 
შენარჩუნებისთვის; 

• დაუყოვნებლივ აცნობოს დამსაქმებელს იმ გარემოების შესახებ, რომლის გამოც იგი 
უარს ამბობს შრომითი ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებაზე; 

• შეასრულოს სამუშაო, მართოს და გამოიყენოს სამუშაო ტექნიკა, მასალები, საშიში 
ნივთიერებები და სხვა საშუალებები დამსაქმებლის ინსტრუქციებისა და მუშაობისას 
მიღებული ცოდნისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად; 

• მართოს სპეციალური წესების მიხედვით განსაზღვრული, მომეტებულ საფრთხესთან 
დაკავშირებული სამუშაო ტექნიკა და შეასრულოს სამუშაო მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 
თუ აქვს შესაბამისი მოწმობა და მხოლოდ მაშინ, როდესაც ამ სამუშაოს შესრულება 
დამსაქმებელმა დაავალა; 

• თვითნებურად არ გამორთოს, არ შეცვალოს ან არ მოხსნას სამუშაო ტექნიკის, აპარატის, 
ინსტრუმენტის, დანადგარის ან აღჭურვილობის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
დამცავი მოწყობილობები და დანიშნულებისამებრ გამოიყენოს; 

• ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები გამოიყენოს ინსტრუქციების შესაბამისად, 
შეინახოს მუშა მდგომარეობაში და დააბრუნოს მათთვის განკუთვნილ ადგილზე; 

• ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან ან/და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში 
დასაქმებულთა წარმომადგენელთან იმ დროის განმავლობაში, რამდენიც საჭირო 
იქნება სამუშაო ადგილზე დასაქმებულთა შრომის უსაფრთხოების დაცვისათვის;  

• ითანამშრომლოს დამსაქმებელთან ან/და შრომის უსაფრთხოების საკითხებში 
დასაქმებულთა წარმომადგენელთან;  

• თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში, მომზადებისა და დამსაქმებლის მიერ 
ჩატარებული ინსტრუქტაჟის შესაბამისად იზრუნოს საკუთარი უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის დაცვაზე, აგრეთვე იმ პირების უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
დაცვაზე, რომლებსაც საკუთარი მოქმედებით ან უმოქმედობით ზიანი მიადგა. 
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შრომის უსაფრთოების ნორმების უზრუნველსაყოფად, შრომის უსაფრთოების კანონის 
მიხედვით, საქართველოს მთავრობას და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაევალა ქვემოთ 
მოცემული კანონქვემდებარე აქტების შემუშავება: 
 

➢ მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი 
სამუშაოების ჩამონათვალი 

 
-საქართველოს მთავრობის დადგენილება №381, 2018 წლის 27 ივლისი, მომეტებული საფრთხის 
შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების 
თაობაზე 
 
,,შრომის უსაფრთოების შესახებ“ კანონიდან გამომდინარე, საქართველოს მთავრობას 
დაევალა მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 
ნუსხის განსაზღვრა, რომელზეც პირველ ეტაპზე გავრცელდა შრომის უსაფრთხოების კანონი. 
ნუსხის შემუშავება მოხდა სამმხრივი  კომისიის ფარგლებში, სადაც აქტიურად იყვნენ 
ჩართული საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და ბიზნეს ასოციაციები.  
   
დადგენილებაში შეტანილ იქნა იმ სამუშაოების ჩამონათვალი, რომელიც შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ კანონის მიზნისთვის, წარმოადგენს მომეტებული საფრთხის 
შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან საქმიანობებს.   
 
სწორედ ზემოხსენებული კანონის ეფექტურად აღსრულებისა და შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტისათვის ერთიანი ბაზის შექმნის  მიზნით დადგენილ ვადაში 
მოცემული საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს დაევალა რეგისტრაცია. რეგისტრაციის 
გავლის გარეშე საქმიანობის განხორციელებისას კი დადგინდა ადმინისტრაციული სახდელის 
სახით ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით. 
 

➢ უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმებისას შერჩევითი კონტროლის წესისა 
და პირობების განსაზღვრა 

-საქართველოს მთავრობის №382 დადგენილება, მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე 
და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმებისას 
შერჩევითი კონტროლის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე 

№381 დადგენილებით განსაზღვრული სამუშაოების დამტკიცების შემდეგ, განისაზღვრა 
შრომის უსაფრთხოების კანონის მიზნებისთვის შესამოწმებელ საწარმოთა შერჩევის წესი და 
პირობები. ამ დადგენილების მიხედვით, ზედამხედველი ორგანო შერჩევით კონტროლს 
ახორციელებს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. შერჩევით კონტროლს ექვემდებარება 
დამსაქმებელი, თუ: 
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ა) ახორციელებს მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოებს; 
ბ) არსებობს ინფორმაცია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მაღალი ალბათობის 
შესახებ; 
გ) არსებობს ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომხდარი უბედური შემთხვევის 
შესახებ; 
დ) არსებობს ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული პროფესიული 
დაავადების შესახებ; 
ე) არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
მიერ მიღებულ იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება. 
 
ზედამხედველმა ორგანომ  შეიმუშავა შერჩევით კონტროლს დაქვემდებარებულ 
დამსაქმებელთა ნუსხა, რომელიც დამტკიცდა მინისტრის ინდივიდუალური 
ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტით. 
 

➢ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამა 
 

-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-25/ნ 2018 წლის 31 ოქტომბერი, შრომის 
უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, განხორციელების 
წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 

შრომის უსაფრთოების კანონის მიხედვით, დამსაქმებელი ვალდებულია შრომის 
უსაფრთოების ნორმების უზრუნველსაყოფად, დანიშნოს ან მოიწვიოს შრომის 
უსაფრთხოების სპეციალისტი/ორგანიზაციები ან შექმნას ამ მიზნით სამსახური. ვინაიდან 
შრომითი ურთიერთობების მიმართულებით ბოლო დეკადებში საქართველოში 
განვითარებულმა მოვლენებმა გამოიწვია შრომის უსაფრთხოების კულტურის დაქვეითება, 
გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე კადრების არსებობას,  
რომლებიც უშუალოდ მოახდენენ შრომის უსაფრთოების ნორმების დაცვას და შრომის 
უსაფრთხოების ორგანიზაციული პოლიტიკის შემუშავებას უშუალოდ სამუშაო ადგილებზე. 

სწორედ ამიტომ, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, 
მინიმალური მოდულების ჩამონათვალი,  მისი განხორციელების წესი და პირობები 
განისაზღვრა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით. 

შრომის უსაფრთოების აკრედიტებული პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს პირის სწავლება 
და მომზადება შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტად. 
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პროგრამის მოქმედება ვრცელდება ყველა პირზე, რომელიც ახორციელებს ან მომავალში სურს 
განახორციელოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის უფლებამოსილება მომეტებული 
საფრთხის შემცველ მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე. 
 
სწავლების განმახორციელებელი ორგანიზაცია ვალდებულია პროგრამის განხორციელების 
უფლების მოპოვების მიზნით,  სასწავლო საქმიანობის რეგისტრაციისათვის სამინისტროს 
მიმართოს განცხადებით და წარუდგინოს სასწავლო პროგრამა, ინფორმაცია/დოკუმენტაცია 
სწავლების განმახორციელებელი პირების, მათი კვალიფიკაციისა და პროგრამის 
განსახორციელებლად აუცილებელი მინიმალური მატერიალური რესურსების თაობაზე; 
 

➢ სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული 
დაავადებების აღრიცხვის წესი 

 

-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-11/ნ, სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური 
შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის 
პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის დამტკიცების თაობაზე 
 
საწარმოო ინციდენტების, უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების 
დადგენისა და შემდგომი პრევენციის მიზნით, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ზუსტი 
სტატისტიკის ქონას. ბოლო დეკადებში განვითარებული მოვლენების შედეგად, ძნელი 
განსასაზღვრია ყოველწლიურად თუ რა ოდენობის ინციდენტი ხდება ქვეყანაში, ვინაიდან 
აღარ არსებობდა  მოკვლევისა და ანგარიშგების ერთიანი მანორმირებელი წესი, რომელიც 
თავს მოუყრიდა და ანალიზსს გაუკეთებდა, თუ რა მიმართულებითაა აუცილებელი 
სახელმწიფოს მხრიდან მეტი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმა და პრევენციული ღონისძიებების 
გატარება. 
 
გარდა ამისა, ნებისმიერი ქვეყნის სტატისტიკური მონაცემების შესწავლის მეშვეობით, 
შესაძლებელია გაანალიზდეს ის ფაქტი, რომ საწარმოო ინციდენტებისა და უბედური 
შემთხვევების კვალდაკვალ, გაცილებით დიდია იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც საწარმოო 
მავნე ფაქტორების გამო ავადდებიან და უვითარდებათ პროფესიული დაავადებები. როგორც 
ზემოთ უკვე აღინიშნა, 2006 წლიდან დაწყეული რეფორმების პარარალურად, გაუქმდა შრომის 
სფეროში მარეგულირებელი ძირითადი საკანონმდებლო მანორმირებელი რეგულაციები, 
შედეგად ქვეყანაში აღარ არსებობს იმ ადამიანთა შესახებ მონაცემები, რომლებიც 
ყოველწლიურად ავადდებიან პროფესიული დაავადებებით. 
 
 სწორედ ამიტომ, ახალი ბრძანებით განისაზღვრა უბედური შემთხვევისა და პროფესიული 
დაავადების მოკვლევის პროცედურები და ამ პროცესში დამსაქმებლის, კომისიის, 
დასაქმებულისა და ზედამხვედველი ორგანოს უფლებამოსილებები. მისიის მიზანია 
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უბედური შემთხვევების მოკვლევა და შემდგომი პრევენცია, აგრეთვე საწარმოში მომხდარ 
შემთხვევაზე ზედამხედველი ორგანოს მიერ მყისიერი რეაგირება. ამასთან, პროფესიული 
დაავადების ჭრილში - ეფექტურად მოახდინოს შესაძლო მწვავე ან ქრონიკული პროფესიული 
დაავადების პრევენცია, ხოლო მათზე ეჭვის მიტანის შემთხვევაში შესაბამის დაწესებულებაში 
დროული მიმართვა. 
 
ბრძანების მიხედვით, დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება, დაუყოვნებლივ მიიღოს პირის 
სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის შემდგომი საფრთხის თავიდან აცილებისათვის 
აუცილებელი ზომები. სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ 
დაუყოვნებლივ აცნობოს ზედამხედველ ორგანოს  მძიმე, ფატალური და მასობრივი უბედური 
შემთხვევებისას, აღრიცხოს სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევები და შექმნას 
უბედური შემთხვევის მოკვლევის კომისია. პასუხისმგებლობა უბედური შემთხვევის დროულ 
მოკვლევასა და აღრიცხვაზე, მისი გამომწვევი მიზეზების აღმოფხვრის ღონისძიებების 
შემუშავებასა და მათ პრევენციაზე ეკისრება დამსაქმებელს. 
 
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი დამსაქმებელს ავალდებულებს პროფესიული 
დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით, უზრუნველყოს ღონისძიებების გატარება 
(მუდმივ რეჟიმში) და მიიღოს პირის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვისათვის 
აუცილებელი ზომები, საწარმოო გარემოსა და სამუშაო პროცესის საფრთხის შემცველი 
ფაქტორების შემცირების მიზნით, აღრიცხოს დადგენილი პროფესიული დაავადებები და 
წარუდგინოს ზედამხედველ ორგანოს.  
 

➢ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმა, მისი შევსება და 
წარდგენის წესი 

 

-საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-1/ნ, საქართვლოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 
მიერ   გამოსაყენებელი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის ფორმის, მისი 
შევსებისა და წარდგენის წესის, სააღსრულებო ფურცლის  ფორმის დამტკიცების შესახებ 

 
შრომის უსაფრთხოების კანონის შესაბამისად, შემუშავდა ადმინისტრაციულ 
სამართალდარვევათა ოქმი, რომელიც ივსება ზედამხედველი ორგანოს წარმომადგენლის 
მიერ, საწარმოს შემოწმებისას აღმოჩენილი შეუსაბამობების გამოსასწორებლად, 
დამსაქმებელთან ერთად, განისაზღვრება გონივრული ვადა და დასტურდება ხელმოწერებით, 
როგორც ზედამხედველი ორგანოს, ასევე დამსაქმებლის მიერ. 
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შრომის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკა  

შრომის უსაფრთხოების კანონის მიზნებიდან გამომდინარე, სამინისტრო, სხვა 
სამინისტროებთან, ინსტიტუტებთან და სოციალურ პარტნიორებთან ერთად შეიმუშავებს 
შრომის უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკას, აგრეთვე უზრუნველყოფს:    
ბრძანებების გამოცემას, შრომის უსაფრთხოების საკითხებზე საზოგადოების ცნობიერების 
ამაღლებას, კვლევების განხორციელებას, ტრენინგების ჩატარებას, შრომის უსაფრთხოების 
სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის დაცვის კონტროლსა და მონიტორინგს. გარდა 
ამისა, აქვეყნებს   შრომის უსაფრთხოების მდგომარეობის  შესახებ ყოველწლიურ ანგარიშს.  
 
შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევისათვის პასუხისმგებლობა განსაზღვრულია  
კანონითა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული 
აქტებით, ხოლო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოებასთან 
დაკავშირებული საკითხები რეგულირდება აგრეთვე საქართველოს ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსით. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე 
ზედამხედველი ორგანოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება საჩივრდება სასამართლოში.  
 

საერთაშორისო თანამშრომლობა        

შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის პროფესიული უნარების განვითარებისა 
და საქართველოში შრომის უსაფრთხოების კულტურის ხელშეწყობის მიზნით  
აქტიურად თანამშრომლობს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან (ILO), 
ევროკავშირთან,  სამუშო ადგილზე ჯანსაღი და უსაფრთხო შრომის პირობების 
ევროპულ სააგენტოსთან (EU-OSHA) და გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ). 
დეპარტამენტის ინსტიტუციური განვითარების უზრუნველსაყოფად, 2018 წელს შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციამ    შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 
უზრუნველყო  პლანშეტური  კომპიუტერებით, რომელშიც ჩაიწერება პროგრამა და 
ინსპექტირების განხორციელებისას მოხდება მისი დაკავშირება ცენტრალურ სერვერთან..  
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გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით  მუშავდება  
სპეციალური  მობილური აპლიკაცია, რომელშიც განთავსებული იქნება ინფორმაცია 
სამშენებლო და მომიჯნავე სექტორში საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
შრომის უსაფრთხოების ნორმები, არსებული მარეგულირებელი დოკუმენტები და 
საერთაშორისო სტანდარტები.  
 
აღნიშნული აპლიკაცია - BG BAUSTEINE სამშენებლო ინდუსტრიაში უბედური შემთხვევის 
დაზღვევასა და პრევენციაზე უფლებამოსილი სადაზღვევო ინსტიტუტის მფლობელობაშია 
(Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft / BG BAU) და  წარმოადგენს ე.წ. ნოუ ჰაუს, რომელიც 
ხელმისაწვდომია მხოლოდ გერმანულ ენაზე. GIZ-თან თანამშრომლობის ფარგლებში მოხდა 
აპლიკაციის ქართულ ენაზე თარგმნა, რაც ხელს შეუწყობს, საქართველოში როგორც შრომის 
ინსპექტორების, ისე დაწესებულებებში შრომის უსაფრთხოების მენეჯერების საქმიანობის 
ეფექტურობის ამაღლებას, გააუმჯობესებს პრაქტიკაში საკანონმდებლო ნორმების დანერგვას, 
ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობას და შრომის კულტურის ჩამოყალიბებას. 
 
აღსანიშნავია, რომ აპლიკაციის ეფექტურობისთვის, GIZ-ის მხარდაჭერით 2019 წლის 
იანვრისთვის იგეგმება  თანამშრომლობის მემორანდუმის გაფორმება  სამშენებლო 
ინდუსტრიაში უბედური შემთხვევის დაზღვევასა და პრევენციაზე უფლებამოსილი 
სადაზღვევო ინსტიტუტთან (BG BAU),  რომელიც მოიცავას BG BAUSTEINE მობილური 
აპლიკაციის ქართულ სივრცეში ადაპტირებას და ტექნოლოგიური სიახლის/ცვლილების 
შემთხვევაში განახლებას,  რაც  ხელს შეუწყობს დაინტერესებულ პირებს, მიიღონ ინფორმაცია 
იმ სტანდარტების შესახებ, რომელიც არსებობს ქართულ და გერმანულ სამშენებლო  
სექტორში. მემორანდუმის მიზანია გააუმჯობესოს ევროპული OSH სტანდარტების შესახებ 
ინფომაციის ხელმისაწვდომობა სამშენებლო სექტორში, როგორც ინდივიდუალური 
დასაქმებულებისთვის და მენეჯმენტის წარმომადგენლებისთვის, ასევე პროფესიული 
კოლეჯებისა და სხვა საგანმანათლებლო ინსტიტუტების პროფესორ/მასწავლებლებისთვის. 
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სოციალური პარტნიორობის ინსტიტუტის გაძლიერება   

                                                                                 
საქართველოში სოციალური დიალოგის 
გაძლიერება და შრომის ინსპექციასთან მისი 
თანამშრომლობა, რეგულარული შეხვედრე-
ბის გზით, ხელს შეუწყობს საწარმოო დო-
ნეზე შრომის უსაფრთხოების და შრომითი 
უფლებების დაცვის სფეროების განვითა-
რებას, საწარმოო ინციდენტებისა და შრო-
მით უფლებებთან დაკავშირებული და-
ვების პრევენციას, რაც საბოლოო ჯამში 
აამაღლებს ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოებას, პროდუქტიულობას და ზოგადად სხვა 
ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. 
 
სოციალური პარტნიორები აქტიურად იყვნენ ჩართულნი „მომეტებული საფრთხის შემცველ, 
მძიმე, მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოთა“ ნუსხის ჩამოყალიბებაში და უბედური 
შემთხვევის დაზღვევის საკითხის განხილვაში. ამ მიმართულებით ცნობიერების ასამაღ-
ლებლად  შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ორგანიზებით ოცამდე შეხვედ-
რა გაიმართა  როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში.  გარდა ამისა, დაგეგმილია სოციალური 
პარტნიორების ჩართულობა ტექნიკურ რეგლამენტებში  არსებითი, არაარსებითი და კრი-
ტიკული დარღვევების განხილვის პროცესში.  
 
გარდა ამისა, სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის მიერ უშუალოდ შრომის 
უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით გაიმართა  ორი შეხვედრა, სადაც განხილულ 
იქნა ტყიბულის შახტასთან დაკავშირებული საკითხები.  შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-
ციის ხელშეწყობით არჩეულ იქნა გერმანული კომპანია (DMT), რომელსაც შრომის უსაფრთ-
ხოების ადგილობრივ ექსპერტებთან ერთად, სამინისტროს გადაწყვეტილებით, დაევალა 
შრომის პირობების შესწავლა და ანგარიშგება ქართულ მხარესთან.  
 
სამმხრივი კომისიის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ორი შეხვედრა შედგა მომეტებული 
საფრთხის შემცველი, მავნე, მძიმე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის 
განსაზღვრასთან  დაკავშირებით. შედეგად,  შემუშავდა  საბოლოო ვერსია ჩამონათვალისა, 
რომელიც შემდგომ დამტკიცდა საქარველოს მთავრობის მიერ N381 დადგენილების სახით. 
 
 
 
 



2018 წლის ანგარიში

18  
 

მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა                                                          

მცირე და საშუალო ბიზნესი წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების მნიშვნელოვან 
მოთამაშეს, თუმცა ადამიანურ და ფინანსურ რესურსებზე შეზღუდული წვდომის გამო, 
მათთან ფიქსირდება საწარმოო ინციდენტების მაღალი მაჩვენებლები. ბევრ ქვეყანაში 
დასაქმებულთა წილის დიდი რაოდენობა მოდის მცირე და საშუალო ბიზნესზე, ხოლო 
საწარმოო ინციდენტებით გამოწვეული დაბალი პროდუქტიულობა ხელს უშლის ქვეყნის 
ეკონომიკის მდგრად განვითარებას. აღნიშნული პრობლემის სათავედ შეიძლება განხილულ 
იქნას რამდენიმე ფაქტორი, მაგალითად  ცნობიერებისა და რესურსების არასაკმარისი დონე, 
მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის დამატებითი ხელშემწყობი ფაქტორების ნაკლოვანება, 
შეზღუდული ფინანსური რესურსები და ა.შ. 
 
რა თქმა უნდა, არ არსებობს ამ სიტუაციიდან უნივერსალური გამოსავალი, რადგან ყველა 
ქვეყანას განსხვავებული გამოცდილება, საუკეთესო პრაქტიკა და სპეციფიკა გააჩნია. ამ 
კუთხით, შრომის ინსპექცია მნიშვნელოვან როლს ასრულებს სამუშაო ადგილზე შრომის 
უსაფრთხოების ხელშეწყობაში, რადგან მცირე და საშუალო ბიზნესის უმეტესობა მოქმედებს 
არაფორმალურ ეკონომიკაში და მათი გამოვლენა სახელმწიფოს ფორმალური 
ინსტიტუტებისთვის სირთულეს წარმოადგენს. ამავდროულად, შრომის ინსპექციის როლი 
შრომის უსაფრთხოების სფეროში ნელ-ნელა იცვლება, რადგან იზრდება კომპანიების 
ვალდებულება შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით. გამომდინარე აქედან, კომპანიები 
ვალდებულნი არიან დაიწყონ  უსაფრთხოების პოლიტიკის სისტემების დანერგვა, რაც შრომის 
ინსპექციის მხრიდან ინსპექტირებამდე მოითხოვს ყურადღების გადატანას პრევენციულ და 
რჩევის მიმცემ ღონისძიებებზე. 
 
მცირე და საშუალო ბიზნესში შრომის უსაფრთხოების ნორმებისა და კულტურის დანერგვა, 
მსხვილ ბიზნესთან შედარებით, მეტ მატერიალურ და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს. ამიტომ, 
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მიზანია, ხელი შეუწყოს 
მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სფეროში მოქმედ მცირე 
და საშუალო ბიზნესს  შრომის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვასა და კულტურის 
ამაღლებაში. 
 
დეპარტამენტის მიერ მოკვლეული იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესში არსებული 
მდგომარეობა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით, რაც საშუალებას გვაძლევს 
განვსაზღვროთ ამ სფეროში არსებული რისკები  და სამომავლოდ გასატარებელი 
ღონისძიებები. 
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ამ მიზნის მისაღწევად, მომართვიანობის შემთხვე-
ვაში, მცირე და საშუალო ბიზნესს შრომის ინსპექცია 
ეხმარება და მომავალშიც დაეხმარება  შრომის 
უსაფრთხოების სისტემის ჩამოყალიბებაში, რაც 
მოიცავს საერთაშორისოდ აღიარებული რისკის შე-
ფასების 5 საფეხურიანი სისტემის დანერგვას. 
აღნიშნული სისტემა მოიცავს საფრთხის იდენტი-
ფიცირების მეშვეობით უსაფრთხოების პოლიტიკის 
განსაზღვრას და დაწესებულების მატერიალური 
შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ე.წ. ჩანაცვლების 
მექანიზმის მეშვეობით მისთვის ოპტიმალური 
უსაფრთხოების პოლიტიკის ჩამოყალიბებას. 

შრომის პირობების ინსპექტირების 

დეპარტამენტის ინსტიტუციური განვითარება 

 

2015 წელს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში შეიქმნა შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტი, რომელიც ზედამხედველობას ახორციელებს სამი 
მიმართულებით: 
 
➢ სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მოთხოვნების 
შესაბამისობაზე; 
➢ შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვაზე; 
➢ იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციაზე; 
 
დეპარტამენტში კონკურსის შედეგად შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმდა 25 მონიტორი, 
შემდგომ 2018 წლის მაისში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ  შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტში შრომითი ხელკრულებით დასაქმებული პირის  ვაკანტურ 
თანამდებობაზე გამოაცხადა ღია ტიპის კონკურსი, რომელიც ჩატარდა ორ ეტაპად,  
განაცხადების გადარჩევა და გასაუბრება, რომლის შედეგად შეირჩა 9 კონკურსანტი.    
ნოემბერში კვლავ გამოცხადდა  კონკურსი, რომლის შედეგადაც შეირჩა ასევე 9 კონკურსანტი. 
ორივე შემთხვევაში საკონკურსო კომისია დაკომპლექტდა სოციალური პარტნიორებითა და 
შესაბამისი დარგის ექსპერტებით. ამ ეტაპზე დეპარტამენტში დასაქმებულია 38 ადამიანი. 
დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის 
უფროსი. 
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დეპარტამენტი დაკომპლექტებულია სხვადასხვა პროფილის წარმომადგენლებით: მშენებე-
ლი-ინჟინრები, სამთო ინჟინრები, ბიზნეს ინჟინრები, სან.ჰიგიენისტები და ზოგადი 
პროფილის ექიმები, იურისტები, სხვა ტექნიკური პროფილის წარმომადგენლები, სოციალ-
პოლიტიკური მეცნიერებების წარმომადგენლები, ევროინტეგრაციისა და საერთაშორისო 
ურთიერთობების სპეციალისტი. 
 
დეპარტამენტის გენდერული ბალანსი წარმოდგენილია დიაგრამაზე N1. 
 

დიაგრამა N1 
                                   შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის გენდერული ბალანსი 

 

 
წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
 
შრომის პირობების ინსპექტირების პროცესის გამჭვირვალობის მიზნით, შრომის საერთა-
შორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით, დეპარტამენტის ფუნქციონირების ეფექტურობის და 
გამარტივების გზით, დეპარტამენტი ინსპექტირების პროცესში იყენებს პლანშეტურ კომპი-
უტერებს და სამხრე კამერებს, რაც ხელს უწყობს კორუფციის რისკების მინიმუმამდე დაყვანას 
და პროცესის გამჭვირვალობას. 
 
ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2017 წელს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სო-
ციალური დაცვის მინისტრის № 01-16/ო ბრძანებით შეიქმნა საზოგადოებრივი ზედამხედვე-
ლობის საბჭო. 2018 წლის დეკემბრის თვეში  საბჭომ გამართა მორიგი შეხვედრა, სადაც შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ წარდგენილ იქნა 2018 წელს განხო-
რციელებული ღონისძიებები, შეფასდა შესაძლო კორუფციული რისკები და განიხილა 2019 
წელს განსახორციელებელი აქტივობები.  
 
დეკემბრის თვეში დეპარტამენტის 20-მა თანამშრომელმა და შრომის პირობების ინსპექ-
ტირების დეპარტამენტის უფროსმა წარმატებით გაიარა სასერტიფიკაციო გამოცდა და 
გადაეცა საერთაშორისო IOSH-ის სერტიფიკატი; 
 

16

22

ქალბატონი მამაკაცი
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დეპარტამენტის ინსტიტუციურ განვითარებას ხელი შეუწყო მატერიალურ-ტექნიკურმა 
აღჭურვამ: 
➢ გადაეცა 5 ერთეული ავტომობილი, რამაც ხელი  შეუწყო ინსპექტირების ორგანოს 
სწრაფი   და ეფექტური რეაგირების განხორციელებისთვის  (მათ შორის უბედური 
შემთხვევების დროს);   
➢ განხორციელდა დეპარტამენტის ბრენდინგი, აღიჭურვა მატერიალურ-ტექნიკური 
საშუალებებით: კომპიუტერებით, სამხრე ვიდეო-კამერებით, პლანშეტებით; 
       
 

                           
 
➢ მუშავდება ე.წ. „დამხმარე სახელმძღვანელო“ შრომის ინსპექტორებისთვის, რომელიც 
ხელს შეუწყობს ინსპექტირების პროცესის ეფექტურობას, გამჭვირვალობას და შედეგებზე 
ორიენტირებას; 
➢ მუშავდება  შრომის ინსპექტორთა ეთიკის კოდექსი, რაც ხელს შეუწყობს 
ინსპექტირების პროცესის გარკვეულ ჩარჩოში მოქცევას, ღიაობას და საერთო სტანდარტის 
დანერგვას. 
 
საერთაშორისოდ აღიარებულია, რომ სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, შესაძლოა 
შრომის ინსპექტორები აღმოჩნდნენ გარკვეული საფრთხეების წინაშე, რისთვისაც არსებობს 
ინსპექტორთა დაცვის ორი მექანიზმი: ფიზიკური და ინსტიტუციური (საკანონმდებლო). 
ფიზიკური დაცვისთვის გამოყენებულ იქნა დეპარტამენტის მიერ შეძენილი 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები და ზემოაღნიშნული მატერიალურ-ტექნიკური 
აღჭურვილობა. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ საჭიროების შემთხვევაში, ინსპექტორის 
ფიზიკური უსაფრთხოების დაცვა შესაძლოა უზრუნველყოს საქართველოს შინაგან საქმეთა 
სამინისტრომ. 
 
„შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონი ითვალისწინებს შრომის 
ინსპექტორების ინსტიტუციურ დაცვას, რაც გულისხმობს მათი საქმიანობისათვის ხელის 
შეშლაზე შესაბამისი ადმინისტრაციული სახდელების გამოყენებას. 
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სასწავლო ვიზიტები და საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება 

 
დეპარტამენტის განვითარებისთვის  მნიშვნელოვანია სასწავლო ვიზიტებისა და 
საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება.  
 
სასწავლო ვიზიტების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ქვეყნის შრომის 
ინსპექტირების მექანიზმების გაცნობა და გამოცდილების გაზიარება. ამ ეტაპზე სხვადასხვა 
ქვეყნის ინსპექციებთან და ინსტიტუტებთან (პოლონეთის შრომის ინსპექცია, ფინეთის 
ქიმიური სააგენტო, დანიის შრომის ინსპექცია, EU-OSHA) აქტიურად მიმდინარეობს 
მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობის მიმართულებით.  
 

თანამშრომლობა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებასთან 

 

 
 
 

სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტო2017 წლის 16 თებერვალი

• გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და
სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ-სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის;

• მხარეები ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, უზრუნველყოფენ:
• სამინისტროს მიერ სამუშაო ადგილზე შემოწმების განხორციელებისას აღმოჩენილ დარღვევებზე
სახელწიფო საწარმოების მიმართ შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას;

• მემორანდუმის მხარეები სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების დარღვევებსა და მის აღმოფხვრასთან
დაკავშირებით საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზებას.

საქართველოს ეკონომოკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო2017 წლის 11 მაისი

• მინისტრების ერთობლივი ბრძანებით შეიქმნა შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტისა და
ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ერთობლივი
მონიტორინგის ჯგუფები.

• ერთობლივი მონიტორინგის ჯგუფი უზრუნველყოფს ინსპექტირებას მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან,
ასევე მომეტებული საფრთხის შემცველ სამუშაო ადგილებზე, რომლებიც შიეცავს მომეტებულ რისკს
ადამიანის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის.

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი2017 წლის 15 თებერვალი

• ერთობლივი ეფექტური ღონისძიებების დაგეგმისა და განხორციელების შესახებ, რომლის ფარგლებშიც
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სტუდენტების სტაჟირებას, ხოლო დეპარტამენტის თანამშრომლები განახორციელებენ სასწავლო ვიზიტებს
უნივერსიტეტის კუთვნილ სასწავლო შახტა-ლაბორატორიებში.
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დეპარტამენტის ღონისძიებები                                                       

➢ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ,  შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მხარდაჭერით, მიმდინარეობს მუშაობა  საქართველოს შრომის უსაფრთხოების 
ეროვნულ სტრატეგიაზე ; 
 
➢ მუშავდება შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის ეთიკის კოდექსი; 
 
➢ დამუშავების პროცესშია მშენებლობის უსაფრთხოების გაიდლაინი ( გზამკვლევი) და 
საგანგებო სიტუაციებში სამოქმედო სამაშველო გეგმა; 
 
➢ ჩამოყალიბდა ინსპექტორთა  2-3 კაციანი  ჯგუფები, გამოიყო ჯგუფის ხელმძღვანე-
ლები- უფროსი ინსპექტორები და გადანაწილდა თემატური (სფეროების) მიმართულებით; 

 
 
➢ ცნობიერების ამაღლების მიზნით, დამზადდა სატე-
ლევიზიო სარეკლამო რგოლები შრომის უსაფრთხოების 
კანონისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების  შესახებ; 
 
➢ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტე-
ბული პროგრამის განმახორციელებელი ორგანიზაციები   
დარეგისტრირების მიზნით აქტიურად მიმართავენ სამი-
ნისტროს;  
 
➢ რეგისტრირებული ორგანიზაციები, პროგრამის გავ-
ლისა და წარმატებით დასრულების შემდეგ სამინისტროს 
მიაწვდიან მონაცემებს შრომის უსაფრთხოების სერტიფიცირებული პირების შესახებ,  რაც 
დეპარტამენტს მისცემს საშუალებას, აწარმოოს შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების 
ერთიანი რეესტრი, რათა თავიდან იქნას აცილებული დაწესებულებებში არაკვალიფიციური 
პირების მიერ შრომის უსაფრთხოების არასწორი სისტემის ჩამოყალიბება;   

 
 
➢ „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-8 პუნქტის 
უზრუნველსაყოფად დეპარტამენტმა შექმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც ჩართულნი იყვნენ 
ბიზნეს ასოციაციის, პროფკავშირებისა  და სადაზღვევო კომპანიების წარმომადგენლები 
(გაიმართა 3 შეხვედრა); 
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➢ სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, შემუშავდა უბედური შემთხვევის დაზღვევის 
მოკლევადიანი კონცეფცია (2019 წლის 1 იანვრამდე) ხოლო შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მხარდაჭერით, 2019 წელს მხარეები გააგრძელებენ მუშაობას იმისთვის, რომ 
2019 წლის 1 სექტემბრამდე შემუშავდეს თანამშრომელთა უბედური შემთხვევის დაზღვევის 
მინიმალური სტანდარტი, რომელიც მორგებული იქნება საქართველოს სოციალურ-
ეკონომიკურ რეალობასა და საუკეთესო საერთაშორისო სადაზღვევო პრაქტიკას. 

  
 

➢  კოორდინაცია სხვადასხვა უწყებასთან და უფლება-მოვალეობის გამიჯვნა 
 
სახელმწიფო, სხვადასხვა მაკონტროლებელი უწყების საშუალებით, ახორციელებს სა-
ხელმწიფო ზედამხედველობას უსაფრთხოების მიმართულებით (მაგ.: საგანგებო სი-
ტუაციების მართვის სამსახური, მუნიციპალიტეტების ზედამხედველობის  სამსახურები, სსიპ 
ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო და ა.შ.). იმისათვის, რომ თავიდან 
იქნას აცილებული ამ უწყებებს შორის უფლებამოსილებების გადაფარვა და 
უზრუნველყოფილ იქნას სამართლიანი ზედამხედველობის სისტემა, შეიქმნა სხვადასხვა 
მაკონტროლებელი უწყების წარმომადგენელთაგან დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფი, 
უფლებამოსილების გამიჯვნისა და  კანონმდებლობის რევიზიის უზრუნველსაყოფად. 
 
უწყებებს შორის სამშენებლო სექტორში შრომის უსაფრთხოების პირობების ინსპექტირების  
თანამშრომლობის ხელშეწყობის მიზნით, 11-13 სექტემბერს შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის (ILO) ხელმძღვანელობით, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, ციხისძირში 
გაიმართა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენ-
ტის, ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოსა და მუნიციპალური 
ინსპექციის წარმომადგენლებისთვის. 
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რაც შეეხება ტექნიკურ რეგლამენტებს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მხარდაჭერით 
შეიქმნება ექსპერტთა ჯგუფი, რომელიც დაკომპლექტდება სოციალური პარტნიორებით, 
ადგილობრივი ექსპერტებითა და   შრომის ინსპექტორებით. აღნიშნული ჯგუფი 
განსაზღვრავს   მთავრობის დადგენილებებით დამტკიცებულ ტექნიკურ რეგლამენტებში  
არსებით, არაარსებით და კრიტიკულ შეუსაბამობებს, რათა უზრუნველყოფილ იქნას შრომის 
უსაფრთხოების რეგულაციებისა და შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ 
მათზე გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სახდელების გამოყენების გამჭვირვალობა.  
 
კანონმდებლობაში არსებითი, არაარსებითი და კრიტიკული შეუსაბამობების განსაზღვრისას 
ექსპერტები იხელმძღვანელებენ  საერთაშორისოდ აღიარებული რისკის შეფასების 
მატრიცით, რომლის საფუძველზეც ხორციელდება შრომის ინსპექტირება მთელ  მსოფლიოში. 
 
 

➢  ცნობიერების ამაღლების კამპანია 
 
როგორც  აღინიშნა, 2006 წლიდან ქვეყანაში მოიშალა შრომის უსაფრთხოების კულტურა და 
სტანდარტები, რის გამოც დღემდე კომპანიების უმეტესობა ძნელად ეგუება შრომის 
უსაფრთხოების სტანდარტებს და ახალ რეგულაციებს.  
 
შრომის პირობების ინსპექტირების მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს უსაფრთხო და 
ღირსეული შრომის პირობები ეროვნულ დონეზე. ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია 
არამარტო ეფექტური აღსრულების მექანიზმის ჩამოყალიბება, არამედ სწორად მართული 
სხვადასხვა სახის საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ეტაპობრივად გაზრდის ცნობადობას და 
აამაღლებს უსაფრთხოების კულტურას დასაქმებულთა და დამსაქმებელთათვის.  
 
ინსპექტირების მექანიზმი ცნობიერების ამაღლების ფუნქციის გარეშე იქნება ზედმეტად 
საკანონმდებლო ჩარჩოებში მოქცეული და შესაბამისად აღმოჩნდება დიდი წინააღ-
მდეგობების წინაშე. ცნობიერების ამაღლება  ხელს უწყობს: 
 
✓ დამსაქმებლების მიერ კანონით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულებას და 
შრომის პირობების მეტი პოზიტიური მიდგომების დამკვიდრებას; 
✓ საწარმოებს შორის ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებას; 
✓ დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის დიალოგს; 
 
კომპანიების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, შრომის პირობების ინსპექტირების 
დეპარტამენტის მიერ დაიგეგმა  და აქტიური შეხვედრები გაიმართა ბიზნეს ასოციაციებთან, 
დასაქმებულთა გაერთიანებებთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან,  
საინფორმაციო კამპანია ჩატარდა: 
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➢ შრომის უსაფრთხოების ახალ რეგულაციებთან, მათ აღსრულებასთან, საწარმოების 
მიერ განსახორციელებელ ღონისძიებებთან, ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მიმარ-
თულებით განსახორციელებელ ცვლილებებთან დაკავშირებით; 
➢ მომეტებული საფრთხის შემცველი, მავნე, მძიმე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებით; 
➢ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის მოცულობის, 
განხორციელების წესისა და პირობების დამტკიცებასთან დაკავშირებით; 
➢ საწარმოში უბედური შემთხვევის დაზღვევასთან დაკავშირებით. 
 
შეხვედრები გაიმართა როგორც თბილისში ასევე რეგიონებში, მუნიციპალიტეტების დონეზე:  
ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაციასთან, იმერეთის მშენებელთა ბიზნეს ასოცია-
ციასთან,  აჭარის მშენებელთა და დეველოპერთა ასოციაციასთან,  ქ. თბილისში  კავშირი მე-
ნაშენეთა ასოციაციასთან, ენერგეტიკისა და გარემოს ეროვნულ ასოციაციასთან, 
ფეროშენადნობი პროდუქციის მწარმოებელთა და მანგანუმის მომპოვებელთა ასო-
ციაციასთან, ქ. რუსთავის,  ქ. გორის,   ქ. ხაშურის,  ქ. ახალციხის,  ქ. ქუთაისის,  ქ. ზუგდიდის,  
ქ. ფოთის  ქ. ოზურგეთის,  ქ. ბათუმის, ქ. თელავის მერიასთან.  
 

 
 
კამპანიისთვის, ცნობიერების ამაღლების მიზნით,  გამოყენებულ იქნა ისეთი მეთოდები, 
როგორებიცაა: სატელევიზიო საინფორმაციო/სარეკლამო საშუალებები და  საქართველოს 
მასშტაბით ღია შეხვედრების გამართვა დაინტერესებულ მხარეებთან.  
 
გარდა ამისა, დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა შემდეგი აქტივობები: 
 
➢ ოქტომბრის თვეში შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის წარმომადგე-
ნლებმა მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 
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(დადგენილება N381, 2018 წლის 27 ივლისი) რეგისტრაციის ვალდებულებების 
აღსრულების/ხელშეწყობის მიზნით ტრენინგი ჩაუტარა  სოციალური მომსახურების  
სააგენტოს სამხარეო (აჭარა, გურია,სამეგრელო, რაჭა-ლეჩხუმი, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო 
ქართლი, კახეთი) და ქ. თბილისის  საქალაქო ცენტრების წარმომადგენლებს;  
➢ ოქტომბრის თვეში დეპარტამენტის უფროსმა, ინფრასტრუქტურის მშენებელთა 
ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში - შრომის უსაფრთხოება - თანამედროვე 
გამოწვევები და საუკეთესო პრაქტიკა,  უშუალოდ გააცნო სამშენებლო სექტორის 
წარმომადგენლებს ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული 
რეგულაციები; 
➢ ოქტომბრის თვეში  შრომის ინსპექტორებს ჩაუტარდა ტრენინგი UN Women-ისა და 
სახალხო დამცველის წარმომადგენლების მიერ იყალთოში თემაზე: გენდერული ნიშნით 
დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში და აღნიშნულ საკითხზე ტრენინგის მეორე 
ორდღიანი ეტაპი ჩატარდა ქ. თბილისში; 
➢ შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის აკრედიტებული პროგრამის  მოცულობის, 
განხორციელების წესისა და პირობების  დამტკიცების შემდეგ (ბრძანება N01-25/ნ, 2018 წლის 
31 ოქტომბერი) დეპარტამენტმა დაიწყო საგანმანათლებლო დაწესებულებებიდან განაცხა-
დების მიღება, რომელსაც  კომპეტენციის  ფარგლებში განიხილავს ამ მიზნით დეპარტამენტში 
შექმნილი 7 კაციანი ჯგუფი; 
➢ 2018 წლის ოქტობრის თვეში დეპარტამენტი, როგორც წამყვანი ბენეფიციარი, ჩაერთო 
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის  მიერ ინიცირებულ პროექტში - შრომით 
ურთიერთობებსა  და შრომის პირობებში  მაღალი სტანდარტების  ხელშეწყობის მიზნით 
შექმნილი  დაძმობილების  პროგრამა - TWINNING FICHE (ასოცირების დღის წესრიგით 
გათვალისწინებული 2020-2022 წლებისთვის მოსამზადებელი დირექტივების  ქართულ 
საკანონმდებლო სივრცეში ადაპტირების  მიზნით); 
➢ ოქტომბრის თვეში  საზოგადოებაში ცნობადობისა და საჯაროობის გაზრდის მიზნით 
შეიქმნა Facebook Page - შრომის  ინსპექცია/Georgian Labour Inspection (1137 მოწონებით, სადაც 
40-ზე მეტ ადამიანს უშუალოდ გაეწია კონსულტაცია შემოსული წერილების საფუძველზე); 
➢ საწარმოში მომხდარი უბედური შემთხვევის  დაზღვევის  ვალდებულებასთან 
დაკავშირებით დეპარტამენტმა  ნოემბერ-დეკემბერის თვეში გამართა შეხვედრა სადაზღვევო 
კომპანიებთან და დამსაქმებელთა ასოციაციებთან. შეხვედრაზე გადაწყდა სამუშაო ჯგუფის 
შექმნა, რომელიც  მოკლევადიან და გრძელვადიან  პერსპექტივაში იმსჯელებს დაზღვევის 
მინიმალურ სტანდარტებზე; 
➢ ნოემბრის თვეში  ევროპის ბიზნეს ასოციაციის  წევრებთან გამართულ შეხვედრაში - 
შრომის უსაფრთხოებასთან  და შრომით სტანდარტებთან დაკავშირებით, შრომის პირობების 
ინსპექტირების  დეპარტამენტის  უფროსმა მოწვეულ სტუმრებს გააცნო ,,შრომის უსაფრთხო-
ების  შესახებ“ საქართველოს კანონით ნაკისრი ვალდებულებები; 
➢ შრომის ინსპექტორებმა დეკემბრის დასაწყისში  გაიარეს  ევროკავშირი საქარ-
თველოსთვის ,,UN Women“-ის მიერ ორგანიზებული ელექტრონული კურსი; 
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➢ დეპარტამენტმა ნოემბრის თვეში გააფორმა ხელშეკრულება DMT ჯგუფთან - 
მინდელის შახტაში შრომის პირობების მოკვლევისა და საერთაშორისო დონის დასკვნის და-
დების მიზნით; 
➢ German Cooperation – GIZ - თან თანამშრომლობის ფარგლებში, სამშენებლო სექტორში 
უნარების განვითარების მიზნით ჩატარდა თემატური ტრენინგ/აქტივობები. 
 

➢ არაფორმალური სექტორის ფორმალიზაციისთვის დაგეგმილი კამპანია 
 
პოლიტიკის შემუშავებისას განსაკუთრებით საინტერესოა არაფორმალური დასაქმების ის 
შემთხვევები, როდესაც დასაქმებულის შრომითი ურთიერთობა არ განისაზღვრება ეროვნული 
შრომითი კანონმდებლობით, საშემოსავლო გადასახადებით, სოციალური დაცვით ან 
კონკრეტული შრომითი ბენეფიტების უფლებით. საკითხი საინტერესო და მნიშვნელოვანია 
იმდენად, რამდენადაც არაფორმალურად დამსაქმებელი კომპანია თავს არიდებს საბიუჯეტო 
გადასახადებს. არაფორმალურ დასაქმებას, მაღალი ალბათობით, ახასიათებს დასაქ-
მებულების ნაკლები დაცულობა ხელფასების გადაუხდელობისგან, სავალდებულო 
ზეგანაკვეთური შრომა, სამსახურიდან დათხოვნა გაფრთხილებისა და კომპენსაციის გარეშე, 
დაუცველი შრომითი პირობები და სოციალური ბენეფიტების არარსებობა.  
 
საქართველო განეკუთვნება იმ ქვეყანათა რიგს, რომლებიც ტრანზიციის პროცესში იმყო-
ფებიან. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მნიშვნელოვნად შეიცვალა ქვეყნის ეკონომიკური 
სტრუქტურა. როგორც ტრანზიციის ქვეყნის ეკონომიკებს ახასიათებთ, საკმაოდ მაღალი იყო 
არაფორმალური სექტორი. საქართველოში სამუშაო ძალის 1998-1999 წლის კვლევის შედეგად, 
1998 წელს დასაქმების 56.3% მოდიოდა არაფორმალურ დასაქმებაზე (სოფლის მეურნეობის 
ჩათვლით), 1999 წელს - იგივე მაჩვენებელი 37%-ს შეადგენდა. 2007 წლის მსოფლიო ბანკის 
მონაცმებით კი საქართველოში 62.1% სწორედ არაფორმალურ სექტორზე მოდიოდა. ამ 
მაჩვენებლით საქართველო მსოფლიოს 151 ქვეყნიდან 150-ე ადგილს იკავებდა. 2007 წლის 
საგადასახადო რეფორმამ, სავარაუდოა, რომ გარკვეული გავლენა იქონია ამ სექტორზე. 
 
მიუხედავად ამისა, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული დეპარტმენტის 2017 წლის 
ინფორმაციით, ქვეყანაში მთლიან დასაქმებაში თვითდასაქმებულთა წილი 51.7%  შეადგენს, 
შესაძლებელია ვივარაუდოთ, რომ თვითდასაქმებულების მაღალი რიცხვი არაფორმალური 
სექტორის სიდიდეზეც შეიძლება მიუთითებდეს. თუ ვივარაუდებთ, რომ არაფორმალურად 
დასაქმებულები შესაძლოა შრომითი კონტრაქტების გარეშე მუშაობდნენ, ვიღებთ სიტუაციას, 
როდესაც ქვეყანაში მაღალია შრომითი კანონმდებლობით დაურეგულირებელი დასაქმების 
წილი.  
 
როგორც წესი, არაფორმალური სექტორი ხასიათდება შრომის პირობების და უსაფრთხოების 
კულტურის ნაკლებობით. გამომდინარე იქედან, რომ არაფორმალურ ეკონომიკასთან ბრძოლა 
საკმაოდ კომპლექსურ და დიდ ძალისხმევას მოითხოვს სახელმწიფოსგან, რომელიც უნდა 
განხორციელდეს დიდი სიფრთხილით, რამეთუ არასწორმა პოლიტიკამ შესაძლოა 
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უკუშედეგიც და საზოგადოების მღელვარებაც გამოიწვიოს,   თავდაპირველად  (2019 წლის 
განმავლობაში)  განხორციელდება ცნობიერების ამაღლების კამპანია, როგორიცაა მოკლე 
ვიდეო რგოლები ფორმალური სექტორის უპირატესობის შესახებ, ბუკლეტების გავრცელება 
საზოგადოებაში, სხვადასხვა დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ჯგუფებთან შეხვედრები და 
ა.შ.  ამ მიმართულებით, მნიშვნელოვანია მოხდეს სოციალური პარტნიორების მაღალი 
ჩართულობა, რაც ხელს შეუწყობს განსაზღვრული პოლიტიკის ეფექტურ იმპლემენტაციას და 
ხელშეწყობას. 
 

➢ ტრენინგები 
 

1. 2018 წლის  თებერვალში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შპს ,,იბერია   სტარ-გრუპის“ 
დასაქმებულთათვის სასწავლო ტრენინგი ჩაატარა შემდეგ საკითხებზე: შრომის 
უსაფრთოების კანონპროექტი, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N477 
სიმაღლეზე მუშაობის  უსაფრთხოების მოთხოვნები, საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება N361 მშენებლობის უსაფრთხოების წესები, სამუშაო ადგილზე 
საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება, ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებების პრინციპების შესახებ, ტვირთის ფიზიკური ძალით გადაზიდვა ( 40 
დასაქმებული). 

 
2. 2018 წლის აპრილში სსიპ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა,  

დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდმა საინფორმაციო 
კამპანიის  ფარგლებში  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლებთან ერთად  შეხვედრა გამართა ქ. 
გორში  ევრორეგიონული სასაწავლო უნივერსიტეტის  (ყოფილი სუხიშვილის 
სასწავლო უნივერსიტეტი) სტუდენტებთან და პედაგოგებთან ( 35  მონაწილე). 
ფონდის წარმომადგენელი შეხვედრის მონაწილეებს  ესაუბრა ტრეფიკინგის არსზე, 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკაზე, ტრეფიკინგის  
მსხვერპლთა უფლებებზე და დაცვის გარანტიებზე, ფონდის მომსახურებებზე და 
ტრეფიკინგისგან თავის დაცვის საშუალებებსა და ხერხებზე. მონაწილეებს  დაურიგდა  
ფონდის მიერ დამზადებული ექვსენოვანი ბროშურები, მაისურები და ჩანთები 
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა საკონსულტაციო ცხელი ხაზის  გამოსახულებით. შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის  წარმომადგენლებმა მონაწილეებს გააცნო 
შრომის კანონმდებლობისა და  და შრომის უსაფრთხოებასთან  დაკავშირებული 
საკანონმდებლო სიახლეები, ინსპექტირების ასპექტები, შემოწმების შედეგად 
გამოვლენილ დარღვევებზე რეაგირების მექანიზმები და დაწესებულებაში 
ტრეფიკინგის  და იძულებითი შრომის შესაძლო ნიშნების  გამოვლენის დროს  
გასატარებელი ღონისძიებები. თავის მხრივ, სტუდენტებმა გამოთქვეს მოსაზრებები, 
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დასვეს კითხვები მათთვის საინტერესო საკითხებზე, გაიმართა ღია მსჯელობა 
/დისკუსია. 

 
3. 2018 წლის ივლისში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 

შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტის თანამშრომლებმა შპს საქნახშირის (ჯი-აი-ჯი ჯგუფის) 
ძიძიგურისა, მინდელის სახელობის შახტის თანამშრომლებისთვის (50  დასაქმებული) 
ჩაატარეს ტრენინგი შემდეგ საკითხებზე: საქართველოს კანონპროექტი ,,შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“ და კანონქვემდებარე აქტები, საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება №381 მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიანი სამუშაოების ჩამონათვალის დამტკიცების თაობაზე,   შრომის 
კოდექსი, საქართველოს მთავრობის დადგენილება №449, ნახშირის შახტების 
უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, საქართველოს მთავრობის 
დადგენილება №69 ტექნიკური რეგლამენტი - საწარმოო სათავსების 
მიკროკლიმატისადმი წაყენებული ჰიგიენური მოთხოვნები, საქართველოს შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება №78/ნ მძიმე 
მრეწველობის ზოგიერთი ტიპის საწარმოს მოწყობის, აღჭურვისა და ექსპლუატაციის 
სანიტარიული წესების დამტკიცების შესახებ. 

 
4. 2018 წლის  აგვისტოს  თვეში შრომის ინსპექტორებმა შპს ,,ელემენტ კონტრაქშენის“ 

თანამშრომელებს (15 დასაქმებული) ჩაუტარეს ტრენინგი ,,შრომის უსაფრთოების 
კანონპროექტის“, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N477 სიმაღლეზე მუშაობის  
უსაფრთხოების მოთხოვნების, საქართველოს მთავრობის დადგენილება N361 
მშენებლობის უსაფრთხოების წესები, სამუშაო ადგილზე საფრთხეების 
იდენტიფიცირებისა და რისკების შეფასების  შესახებ. 

 
5. 2018 წლის დეკემბერში შრომის ინსპექტორებმა  ,,ევროპის იურისტ სტუდენტთა  

ასოციაცია თბილისი“-ს ოფისთან თანამშრომლობით მონაწილეობა მიიღეს ასოციაციის 
მიერ ორგანიზებულ ტრენინგში ,,სამართლებრივი კურსი შრომის სამართალში“ და  
აუმაღლეს ცნობიერება  პროექტის 20 მონაწილეს   შემდეგი მიმართულებით: შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის საქმიანობა, საქართველოს კანონი ,,შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“, რისკების შეფასება სამუშაო ადგილზე, პროფესიული 
დაავადებების აღრიცხვის წესი და ფორმა, მოკვლევის პროცედურები და ანგარიშგების 
წესი (ბრძანება№01-11/ნ), დამსაქმებლის  ხარჯით   დასაქმებულის     სავალდებულო       
პერიოდული სამედიცინო შემოწმების შემთხვევათა ჩამონათვალი და 
წესი   (ბრძანება №215/ნ),  იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის 
პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით სახელმწიფო ზედამხედველობის 
განხორციელების წესი (დადგენილება №112). 
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 სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება 

                                                                                                                                                                    
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 
ზედამხედველობას ახორციელებს სამი მიმართულებით: 
✓ სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მოთხოვნების 
შესაბამისობა; 
✓ შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვა; 
✓  იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენცია; 
 
სამივე მიმართულებით შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი ზედამხე-
დველობას ახორციელებს ინსპექტირების გზით. ინსპექტირება  ხორციელდება პროაქტიური 
და რეაქტიური მიმართულებით. პროაქტიური ინსპექტირების მიზანია პრევენცია, ხოლო 
რეაქტიური ინსპექტირება ხორციელდება სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევებისა და 
საჩივრების საფუძველზე. ორივეს მიზანია სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობის დაცვისა და 
უსაფრთხოების სისტემების დანერგვის/დაცვის ხელშეწყობა. 
 
✓ რატომ უნდა დანერგონ და მართონ კომპანიებმა ჯანმრთელობის დაცვისა და შრომის 

უსაფრთხოების სისტემები თავიანთ სამუშაო ადგილებზე?  
 

ჯანმრთელობის დაცვისა და უსაფრთხოების ბრიტანული  სტანდარტი ამ მიზეზებს ყოფს სამ 
მთავარ: მორალურ, იურიდიულ და ფინანსურ კატეგორიად.  პირველ რიგში, აღსანიშნავია, 
რომ დასაქმებულების უსაფრთხოებაზე და ჯანმრთელობაზე ზრუნვა დამსაქმებლის 
მორალური ვალდებულებაა და მათ  აქვთ უფლება ჰქონდეთ უსაფრთხოების გარანტია 
სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების დროს. ასევე, აღსანიშნავია, რომ საქართველოში 
მოქმედი კანონები ყველა კომპანიისგან ითხოვს მინიმალური უსაფრთხოების ნორმების 
არსებობას  და მათ დაცვას. ამ კანონის დარღვევა კი გამოიწვევს კომპანიის წინააღმდეგ 
განხორციელებულ იურიდიულ ქმედებებს და ჯარიმებს.  გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ 
საფრთხეების არასათანადო კონტროლი იწვევს უბედურ შემთხვევებს და ინციდენტებს, 
რომლებიც საკმაოდ ძვირად უჯდება კომპანიებს. ინციდენტებს ხშირად მოჰყვება 
უკონტროლო და გაუთვალისწინებელი ხარჯები, როგორიცაა ტექნიკის და საქონლის 
დაზიანება, თანამშრომლის სხეულის დაზიანების კომპენსაცია, შეკეთების და რემონტის 
ხარჯები, თანამშრომელთა დაკარგვა, და კომპანიის რეპუტაციის დაზიანება.  
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თემატური და სტატისტიკური ანალიზი 

                                                                                 
შრომის ინსპექციის სტატისტიკა სახელმწიფოს ეხმარება შრომის ინსპექციის სფეროში 
ეროვნული პოლიტიკის, სისტემების, პროგრამებისა და სტრატეგიის 
შემუშავებაში. ის მთავრობას საშუალებას აძლევს თვალყური ადევნოს 
შრომის ბაზრის ტენდენციებს და გააანალიზოს კანონმდებლობის 
დაცვის საკითხები6.    
 
შრომის ინსპექციის ძირითადი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ ეხმარება წარმოებებს შრომის 
კანონმდებლობის დაცვაში, ხარვეზების შემთხვევაში კონსულტაციას უწევს დამსაქმებლებსა 
და დასაქმებულებს მოქმედი კანონმდებლობისა და ნორმატიული აქტების  აღსრულებაში.  
 
შრომის სფერო კომპლექსურია და მისი რეგულირების სისტემა რთულია. საწარმოთა, 
შრომითი ურთიერთობების და მართვის მოდელების მრავალფეროვნება, მცირე და 
მიკროსაწარმოების არსებობა, ტექნოლოგიების უწყვეტი ცვალებადობა - ეს ყველაფერი 
საწარმოებისგან და შრომის საკითხების მარეგულირებელი სისტემისგან მოითხოვს მუდმივი 
და დინამიური ევოლუციის ფეხდაფეხ სიარულს. ამიტომ უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის 
სწორი განსაზღვრა, სტრატეგიის შემუშავება და დასკვნების გაკეთება  ზუსტი და სანდო 
სტატისტიკის საფუძველზე, ამიტომ   შრომის ინსპექტორთა უპირობო დაშვება სამუშაო 
ადგილებზე და მათ მიერ ინსპექტირებისას მოპოვებული მასალები უმნიშვნელოვანესია 
შრომის სისტემის მარეგულირებელი ორგანოსთვის და სოციალური პარტნიორებისთვის, 
რომლებიც შეუქმნის მათ სრულ წარმოდგენას შრომის არსებულ პირობებზე და მათი  
გაუმჯობესებისთვის მისაღებ გზებზე. ზუსტი და აქტუალური ინფორმაციის საფუძველზე 
შრომის ინსპექციას ეძლევა შესაძლებლობა, შეიმუშაოს სამოქმედო გეგმა, განსაზღვროს 
გამოვლენილი ტენდენციების შესაბამისი მიდგომები, სტრატეგიული შესაძლებლობები  და 
გადაჭრას გამოვლენილი პრობლემები  საუკეთესო  მეთოდოლოგიური მოდელით. 
გარდა ამისა, სტატისტიკა საშუალებას იძლევა, გამოავლინოს  რისკებთან დაკავშირებული 
არსებული ტენდენციები, რომელიც შემდგომში კომპანიას დაეხმარება შრომის უსაფრთ-
ხოების სტანდარტების სრულყოფაში.  
 
✓ კვლევის მიზანი     

ჩამოყალიბდეს იმ მაჩვენებლების ნაკრები, რომელიც საშუალებას მოგვცემს შეფასდეს 
ინსპექციის ეფექტურობა; 
დასაქმებულთა შრომის პირობების შესწავლის გზით   ეკონომიკური საქმიანობის სხვადასვა 
სფეროში არსებული დარღვევების გამომწვევი მიზეზების გარკვევა და  იმ სფეროების 
გამოვლენა, რომელთა საქმიანობა შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით მოითხოვს 
გაუმჯობესებას. 
 
                                                 
6 Labour Administration, Labour Inspection and Occupational Safety and Health, ILO - 2017 
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✓ კვლევის ამოცანები    
 
დასაქმებულთა შრომის პირობების შესაბამისობის დადგენა  ეროვნული კანონმდებლობასთან 
- საქართველოს კანონთან  ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ და რეგლამენტებთან. 
 
✓ კვლევის მეთოდოლოგია   

 
კვლევის ამოცანებთან დაკავშირებული  მონაცემების მოპოვება ფოტო-ვიდეო გადაღებით, 
დაკვირვებითა და  გამოკითხვით. 
 
გამოკითხვისთვის  გამოყენებულ იქნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მიერ 
დამტკიცებული ფორმა - კითხვარი, რომელიც გამოყენებული იყო პროგრამის ფარგლებში 
განხორციელებული ინსპექტირებისთვის. ,,შრომის უსაფრთხოების კანონის“ მიზნებისთვის 
განხორციელებული ინსპექტირებისას კი  დაკვირვება ჩატარდა სამუშაო პროცესზე, მეთოდზე 
და შემოწმდა ის დოკუმენტაცია, რომლის წარმოება ,,შრომის უსაფრთხოების კანონით“ 
სავალდებულოა მეწარმისთვის. გამოყენებულ იქნა ფოტო-ვიდეო მასალა  იმისთვის, რომ 
ანალიზის გზით მიღებულიყო საკვლევი ობიექტის  შესახებ თვისებრივი და რაოდენობრივი 
სურათი.  
 
ორივე შემთხვევაში მონაცემების დაჯგუფება მოხდა  საქართველოს ეროვნული კლა-
სიფიკატორის „სეკ 006-2016„ ეკონომიკური საქმიანობის სახეების მიხედვით.  გამოითვალა 
დარღვევათა (შეუსაბამობათა) ფარდობითი სიხშირეები (პროცენტული განაწილება) . 
 
დამუშავებულ მონაცემებზე და ანალიზზე დაყრდნობით გაკეთდა დასკვნა.  
 
აღნიშნული მეთოდოლოგიის სისწორეზე  იყო დამოკიდებული სტატისტიკური კვლევისა   და 
დასკვნის სიზუსტე. 
 
კანონის ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მიზნებისთვის კვლევის ჩასატარებლად მოხდა 
სამიზნე ჯგუფის არაალბათური შერჩევა. იმისათვის რომ შერჩევა ყოფილიყო 
რეპრეზენტაციული, სამიზნე ჯგუფები შეირჩა გარკვეული წესის დაცვით:  
სამეწარმეო საქმიანობის რეესტრიდან საქართველოს მთავრობის დადგენილების -  №382 2018 
წლის 27 ივლისი მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის შემოწმებისას შერჩევითი 
კონტროლის წესისა და პირობების განსაზღვრის თაობაზე - საფუძველზე გამოიყო რამდენიმე 
ათეული საწარმო, რომლებზეც განხორციელდა ინსპექტირება ,,შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ“ საქართველოს კანონით. ამ დადგენილების მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად 
შეირჩა დამსაქმებელი, თუ: 
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ა) ახორციელებს მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოებს; 
ბ) არსებობს ინფორმაცია შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის მაღალი ალბათობის 
შესახებ; 
გ) არსებობს ინფორმაცია  ბოლო 5 წლის განმავლობაში მომხდარი უბედური შემთხვევის 
შესახებ; 
დ) არსებობს ინფორმაცია ბოლო 5 წლის განმავლობაში დაფიქსირებული პროფესიული 
დაავადებების შეასხებ; 
ე) არსებობს მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი და საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
მიერ მიღებულ იქნა შესაბამისი გადაწყვეტილება. 
 
 
№603 დადგენილების ფარგლებში განხორციელებული ინსპექტირებისთვის შეთანხმება 
მოხდა დამსაქმებელთან. 
 

➢ ინსპექტირება შრომის უსაფრთხოების კანონის საფუძველზე   
 
2018 წლის  1 აგვისტოდან ამოქმედდა საქართველოს კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ. 
ინსპექტირება განხორციელდა მინისტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-
სამართლებრივი აქტი N01_42/ო მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე და 
საშიშპირობებიან სამუშაოებზე შრომის უსაფრთხოების  ნორმების დაცვის შემოწმებისას 
შერჩევით კონტროლს დაქვემდებარებულ დამსაქმებელთა ნუსხის მიხედვით განსაზღვრულ 
და   სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე 58 კომპანიის  87 ობიექტზე.  
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შემოწმება განხორციელდა როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. შემოწმებული ობიექტების 
რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის მიხედვით საქართველოს ეროვნული 
კლასიფიკატორის (სეკ 006-2016) მიხედვით ასახულია დიაგრამაზე N2. 

 
 

დიაგრამა N2 
,,შრომის უსაფრთხოების“ შესახებ კანონით შემოწმებულ  ობიექტთა რაოდენობა სეკ 006-2016 

-ის მიხედვით 
 

         
 

 
შერჩევითი კონტროლის საფუძველზე ეკონომიკური საქმიანობის სახეები სეკ 006-2016-ის 
მიხედვით სამთომოპოვებით მრეწველობასა და კარიერის დამუშავების (B)  სექტორიდან 
შემოწმდა 22 ობიექტი, დამამაუშავებელი მრეწველობის (C) სექტორიდან - 47, 
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდების (D) 
სექტორიდან - 5 ობიექტი, მშენებლობის (F) სექტორიდან -  2 ობიექტი,  ტრანსპორტისა და 
დასაწყობების (H) სექტორიდან - 3 ობიექტი, საბითუმო და საცალო ვაჭრობის ((G) 
ნავთობპროდუქტებით ვაჭრობა) სექტორიდან - 7 ობიექტი, წყალმომარაგების (E) სექტორიდან 
- 1 ობიექტი. 
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შემოწმების შედეგად გამოვლინდა შეუსაბამობები საქართველოს კანონთან ,,შრომის 
უსაფრთხოების შესახებ“ და სხვადასხვა ტექნიკურ რეგლამენტებთან, რომლებზეც 
განხორციელდა შესაბამისი რეაგირება. შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების 
ფარდობითი სიხშირები  ასახულია დიაგრამაზე N3. 
 

დიაგრამა N3 
 ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის ფარგლებში  შემოწმების შედეგად გამოვლენილი 

დარღვევები 
 
 
 
 

წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
 
შეუსაბამობათა პროცენტული წილი ასე გამოიყურება: 
➢ ყველაზე მეტად საწარმოებში არ ხდება რისკების შეფასება (15%), ეს არის მენეჯმენტის 
მართვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპი, რომელიც საშუალებას იძლევა 
ჯანმრთელობისა და შრომის უსაფრთხოების ეფექტურად მართვის  გზით შეამციროს 
პოტენციურ ჯარიმებთან და დაშავებული თანამშრომლების საჩივრებთან დაკაშირებული 
ასანაზღაურებელი ხარჯები, აამაღლოს  დამსაქმებლის რეპუტაცია, იზრუნოს  
თანამშრომლების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, უფრო პროდუქტიული და ბედნიერი 
გახადოს მუშახელი. რისკების შეფასება არის საშუალება, დარწმუნდეს დამსაქმებელი, რომ 
სამუშაოსთან დაკავშირებული  სერიოზული რისკების მართვა ხდება რენტაბელური 

15%

9%

10%

14%12%

11%

10%

10%

9%
რისკების შეუფასებლობა

პირველადი სამედიცინო 
დახმარებისთვის მისაღები ზომების 
უქონლობა
ალკოჰოლზე კონტროლის 
ჩაუტარებლობა

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების 
უქონლობა უქონლობა

საწარმოო გარემო ფაქტორების 
შეუფასებლობა

სწავლებებისა და ინსტრუქტაჟების 
ჩაუტარებლობა

მანქანა დანადგარების 
/ტექ.აღჭურვილობის უსაფრთხოების 
უკონტროლობა
საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების 
გეგმის უქონლობა

კოლექტიური დაცვის საშუალებების 
უქონლობა
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კონტროლის მექანიზმების მეშვეობით. რისკების შეფასება არის ყველაფერი იმის გულდასმით 
შემოწმება, რამაც  შესაძლოა გამოიწვიოს  თანამშრომელთა დაზიანება ან დასნეულება 
სამსახურეობრივი მოვალეობის  შესრულებისას; 
➢ გამოიკვეთა, რომ დასაქმებულები სამუშაო პროცესისას  ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებების გარეშე მუშაობენ (14%). რიგ შემთხვევებში დამსაქმებელი აძლევს და-
საქმებულს ინიდივიდუალური დაცვის საშუალებებს, თუმცა დასაქმებულები არ იყენებენ. 
ამის მიზეზად ასახელებენ იმას, რომ მოუხერხებელია, ხელს უშლით გამოყენება, ასევე მათი 
დიდი ნაწილი არის შეუსაბამო შესასრულებებლ სამუშაოსთან. ნაწილი ამბობს, რომ არ ხდება 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენებაზე კონტროლი და ამიტომ არ ატარებს; 
➢ დარღვევათა დიდი წილი მოდის საწარმოო გარემო ფაქტორების -  ფიზიკური 
ფაქტორების (მათ შორის, ტემპერატურა, ტენიანობა, ჰაერის მოძრაობის სიჩქარე, სითბური 
გამოსხივება, არამაიონებელი გამოსხივება, მაიონებელი გამოსხივება, საწარმოო ხმაური, 
ულტრაბგერა, ინფრაბგერა, ვიბრაცია, უპირატესად ფიბროგენული მოქმედების აეროზოლები 
(მტვერი), არასათანადო განათება, აეროიონები)  და ქიმიური ფაქტორების  (მათ შორის, 
ქიმიური სინთეზით მიღებული, ბიოლოგიური ბუნების მქონე ზოგიერთი ნივთიერება 
(ანტიბიოტიკები, ვიტამინები, ჰორმონები, ფერმენტები, ცილოვანი პრეპარატები) ან/და 
ნივთიერებები, რომელთა კონტროლისათვის ქიმიური ანალიზის მეთოდები გამოიყენება - 
შეუფასებლობაზე (12%); დამსაქმებელი ინსტრუმენტალურად არ ამოწმებს  იმ გარემოს, 
რომელშიც დასაქმებულს უწევს მუშაობა; 
➢  დარღვევათა მორიგ ჩამონათვალშია სწავლება/ტერნინგებისა და ინსტრუქტაჟების 
ჩაუტარებლობა (11%). ინსტრუქტაჟებსა და სწავლებებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
უსაფრთხო მუშაობის პროცედურებში, ის რისკის კონტროლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
შემადგენელი ნაწილია. უსაფრთხო მუშაობის სტანდარტები და წესები შეიცავს ინფორმაციას 
იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს სამუშაო ისე, რომ რისკის დონე მინიმუმამდე  იყოს 
დაყვანილი. საწარმოთა დიდ ნაწილში  დასაქმებულები ინსტრუქტაჟებს არ იცნობენ, ან 
ჟურნალებში უბრალოდ ხელმოწერები არსებობს, მაგრამ რა თემაზე და ვინ ჩაატარა სწავლება, 
უცნობია; 
➢   ჩამონათვალში შემდეგი ადგილი უჭირავს დარღვევას, რომლიც უკავშირდება  მანქანა-
დანადგარების/ტექნიკური აღჭურვილობის უკონტროლობას (10%). საწარმოებში გვხვდება 
ისეთი მანქანა დანადგარები, მათ შორის ამწე მექანიზმები,  რომელთაც არ გააჩნია 
მწარმოებლის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი, ან ტექნიკურად გამართულობის 
დამადასტურებელი დოკუმენტი; 
➢ დარღვევათა  გარკვეული წილი მოდის საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების გეგმის    
უქონლობაზე (10%). რიგ საწარმოს აქვს მხოლოდ ხანძრის სიტუაციაში მოქმედების გეგმა, 
თუმცა სხვა საგანგებო სიტუაციაში მოქმედების გეგმა არ გააჩნია. პერსონამლა არ იცის 
საგანგებო სიტუაციებში ვის დაემორჩილოს და როგორ იმოქმედოს; 
➢ დარღვევათა დიდი წილი (10%) დაკავშირებულია იმასთან, რომ არ ჰყავს ბრძანებით 
დანიშნული პირი, რომელიც  არ დაუშვებს სამუშაოზე ალკოჰოლური, ნარკოტიკული  ან 
ფსიქოტროპული  სიმთვრალის მდგომარეობაში მყოფ დასაქმებულს ან სხვა პირს;   
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➢ საწარმოში კოლექტიური დაცვის საშუალებების უგელებელყოფაზე ან გაუმართაობაზე 
მოდის დარღვევათა 9%. უმეტესად არ არის სავენტილაციო და გამწოვი სისტემები, თუ არის - 
გაუმართავია, მწყობრიდან გამოსულია, ან არ ხდება პერიოდული წმენდა, არ არსებობს 
პერიოდული წმენდის გეგმა-გრაფიკი და მისი შემოწმების დამადასტურებელი დოკუმენტი.   
➢ დარღვევათა 9%-ით განისაზღვრა საწარმოს სიდიდის, საქმიანობის სფეროსა და სხვა 
პირობების გათვალისწინებით   პირველადი სამედიცინო დახმარების  უზრუნველსაყოფად 
აუცილებელი ზომების უგულებელყოფა; 
 
პირველ ეტაპზე  დაფიქსირებული შეუსაბამობებისთვის მეწარმეებს ადმინისტრაციული 
სამართალდარღვევებისთვის ადმინისტრაციული სახდელის ზომად განესაზღვრა 
გაფრთხილება. გაფრთხილება გულისხმობს დამსაქმებლისთვის გონივრული ვადის მიცემას, 
რომლის ოდენობის განსაზღვრა ხდება დამსაქმებელთან შეთანხმებით, არსებული დარღვევის 
სიმძიმიდან გამომდინარე. გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ რეინსპექტირება ჩატარდა 11 
ობიექტზე. ექვსმა სრულად გამოასწორა დარღვევები, ხოლო ხუთს, დარღვევათა 
გამოუსწორებლობების გამო,  კანონის შესაბამისად, ადმინისტრაციული სახდელის ზომად 
განესაზღვრა ჯარიმა 2000-5000 ლარის ოდენობით და ისევ მიეცა ვადა შეუსაბამობათა 
გამოსასწორებლად. 
 

➢ მთავრობის N 603 დადგენილების საფუძველზე ჩატარებული ინსპექტირება  
 
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №603, 2017 წლის 29 დეკემბერი, ქ. თბილისი, შრომის 
პირობების ინსპექტირების 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში ინსპექტირება 
ჩატარდა 109 კომპანიის 224 ობიექტზე. 
ინსპექტირება  განხორციელდა როგორც დედაქალაქში, ასევე რეგიონებში: აჭარა, სამეგრელო, 
იმერეთი, შიდა ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, მცხეთა-მთიანეთი, კახეთი. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39

2018 წლის ანგარიში

 
 

შემოწმებული ობიექტების რაოდენობა ეკონომიკური საქმიანობის სახეები მიხედვით 
ასახულია დიაგრამაზე N4. 

დიაგრამა N4 
N603 დადგენილებით შემოწმებულ  ობიექტთა რაოდენობა სეკ 006-2016 -ის  

 
 
შემოწმებული ობიექტების ფარდობითი სიხშირეები თბილისსა და რეგიონებზე გადა-
ნაწილდა ისე, როგორც დიაგრამა N5-ზეა ნაჩვენები. 
 

დიაგრამა N5 
№603 პროგრამით შემოწმებული ობიექტების პროცენტული წილი რეგიონების მიხედვით 

 

 
წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

68%

5%

2%

4%

7%

7%
3% 2% 2%

თბილისი აჭარა შიდა ქართლი სამცხე-ჯავახეთი სამეგრელო

იმერეთი მცხეთა-მთიანეთი ქვემო ქართლი კახეთი

A - სოფლის, სატყეო და თევზჭერის მეურნეობა;
B - სამთომოპოვებითი მრეწველობა და 

კარიერის დამუშავება;
C - დამამუშავებელი მრეწველობა;
D - ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და 

კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება;
E - წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების 

მართვა;
F - მშენებლობა;
G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა;
I - განთავსების საშუალებებით 

უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების 
საქმიანობები;

J - ინფორმაცია და კომუნიკაცია;
K - საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები;
O - სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა;
P - განათლება; 
Q - ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების 

საქმიანობები;
R - ხელოვნება, გართობა და დასვენება;
S - სხვა სახის მომსახურება
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უმეტესად შემოწმდა თბილისის ობიექტები (68%), გაცილებით ნაკლებია იმ რეგიონთა წილი, 
რომელთა საწარმოებზეც განხორციელდა  დეპარტამენტის ზედამხედველობა და გაიცა 
შესაბამისი რეკომენდაციები: სამეგრელო -  7%, იმერეთი - 7%, აჭარა - 5%, სამცხე-ჯავახეთი - 
4%, მცხეთა-მთიანეთი - 3%, კახეთი - 2%, ქვემო ქართლი - 2%, შიდა ქართლი - 2%. 
 
N603 პროგრამით შემოწმების საფუძველზე დაფიქსირებულ დარღვევათა ფარდობითი 
სიხშირეები ასახულია დიაგრამაზე N6. 
 

დიაგრამა N6 
N603 პროგრამის საფუძველზე შემოწმების შედეგად დაფიქსირებულ დარღვევათა 

ფარდობითი სიხშირეები 

 
წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
ჩატარებული კვლევის ფარგლებში გამოიკვეთა ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები: 
რისკების შეუფასებლობა, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოუყენებლობა, 
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6%

2%

3%
2%

8%

რისკების შეუფასებლობა

ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებების გამოუყენებლობა

კოლექტიური დაცვის საშუალებების 
უქონლობა

უსაფრთხოების სპეციალისტი არ ჰყავს

კუსტარული დანადგარების გამოყენება

სახანძრო უსაფრთხოების დაუცველობა

ელექტრო უსაფრთხოების დაუცველობა

ტრავმატიზმის აღურიცხაობა

სწავლება/ტრენინგების ჩაუტარებლობა

პირველადი სამედიცინო დახმარების 
უქონლობა

საგანგებო სიტუაციებში მოქმედების 
გეგმის უქონლობა

წინასაწარი და პერიოდული სამედიც. 
შემოწმების ჩაუტარებლობა

მანქანა-დანადგარების გაუმართაობა

მიკროკლიმატის პარამეტრების 
უკონტროლობა

მაფრთხილებელი ნიშნების 
გამოუყენებლობა

სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების 
უგულებელყოფა
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კოლექტიური დაცვის საშუალებების უქონლობა, უსაფრთხოების სპეციალისტის არ ყოლა, 
კუსტარული დანადგარების გამოყენება, სახანძრო უსაფრთხოების დაუცველობა, ელექტრო 
უსაფრთხოების დაუცველობა, ტრავმატიზმის აღურიცხაობა, სწავლება/ტრენინგების 
ჩაუტარებლობა, პირველადი სამედიცინო დახმარების უქონლობა, საგანგებო სიტუაციებში 
მოქმედების გეგმის უქონლობა, წინასაწარი და პერიოდული სამედიცინო შემოწმების 
ჩაუტარებლობა, მანქანა-დანადგარების გაუმართაობა, მიკროკლიმატის პარამეტრების 
უკონტროლობა, მაფრთხილებელი ნიშნების გამოუყენებლობა, სანიტარულ-ჰიგიენური 
ნორმების უგულებელყოფა.  
 
თითოეული შემოწმებული საწარმოსთვის დაიწერა ანგარიში და გაიცა შესაბამისი რეკო-
მენდაციები. 
 
გონივრული ვადის გასვლის შემდეგ 104 ობიექტზე მოხდა რემონიტორინგი როგორც 
თბილისში, ასევე რეგიონებში: სამეგრელო, აჭარა, გურია, სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი, 
რაჭა-ლეჩხუმი, კახეთი, იმერეთი, შიდა ქართლი, თბილისი.  რეგიონების პროცენტული წილი, 
რომელთა საწარმოებშიც განხორციელდა რემონიტორინგი, ასახულია დიაგრამაზე N7. 

 

დიაგრამა N7 
პროცენტული წილი რეგიონებისა, რომელთა საწარმოებშიც განხორციელდა 

რემონიტორინგი 
 

 
წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
რეკომენდაციებზე რეაგირებისთვის გამოიყო ოთხი ცვლადი: რეკომენდაცია გაითვალისწინა, 
ნაწილობრივ გაითვალისწინა და არ გაითვალისწინა. აგრეთვე ერთი დამატებითი ცვლადი- 

23%

9%

14%

7%11%

1%

17%

3%

13%
2%

თბილისი

სამეგრელო

აჭარა

გურია

სამცხე-ჯავახეთი

ქვემო ქართლი

რაჭა-ლეჩხუმი

კახეთი 

იმერეთი 

შიდა ქართლი
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სხვა მიზეზი, რომელშიც გაერთიანდა კომპანიები, რომელთაც რემონიტორინგის პროცესში 
უკვე დასრულებული ჰქონდათ სამუშაოები, ან გაუქმდა.  
 
რეკომენდაციებზე რეაგირების ფარდობითი სიხშირეები ასახულია  დიაგრამაზე N8. 
 
 

დიაგრამა N8 
                                                                      რეკომენდაციებზე რეაგირების ფარდობითი 

სიხშირეები 
 

                     
                                                                                                 

წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
მონაცემებზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ საწარმოთა 63%-მა ნაწილობრივ 
გაითვალისწინა რეკომენდაცია, ეს იმას ნიშნავს, რომ დარღვევათა ნაწილი აღმოფხვრა, 
ნაწილი დარღვევებისა გამოუსწორებელია. 15%-მა რეკომენდაციები არ გაითვალისწინა, 9%-
მა გაითვალისწინა, ანუ ყველაზე მცირეა იმ დამსაქმებელთა წილი, რომელმაც სრულად 
გაითვალისწინა რეკომენდაციები. 13% განაწილდა იმ დამსაქმებელზე, რომელმაც თავისი 
საქმიანობა გააუქმა ან პროფილი შეცვალა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9%

15%

63%

13%

გაითვალისწინა

არ გაითვალისწინა

ნაწილობრივ გაითვალისწინა

ახვა მიზეზი



43

2018 წლის ანგარიში

 
 

➢ უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილზე 
 
,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის მუხლი 16, პუნქტი 4-ის შესაბამისად 
ზედამხედველი ორგანო აკონტროლებს შრომის უსაფრთხოების ნორმების აღსრულებასა და 
გამოყენებას, ახორციელებს სამუშაო ადგილზე მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და 
პროფესიული დაავადებების შემთხვევების მოკვლევას და აღრიცხავს მათ საქართველოს 
კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად. 
 
თავის მხრივ, ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის მუხლი 15-ის 
ქვეპუნქტი გ.გ)-ს  შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია  ზედამხედველ ორგანოს 
აცნობოს უბედური შემთხვევის შესახებ  საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება N01-11/ნ   
სამუშაო სივრცეში მომხდარი უბედური შემთხვევებისა და პროფესიული დაავადებების 
აღრიცხვის წესის და ფორმის, მოკვლევის პროცედურებისა და ანგარიშგების წესის 
შესაბამისად.  
 
საწარმოში უბედური შემთხვევის შესახებ შეტყობინება გაკეთდა  10 კომპანიის მიერ. ორმა 
საწარმომ შეტყობინება არ გამოაგზავნა, რის გამოც ადმინისტრაციული სახდელის ზომად 
გაფრთხილება იქნა გამოყენებული.  
 
გარდა ამისა ,,საქართველოს  შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს  
სტრუქტურული ქვედანაყოფების  დებულებების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2015 წლის 6 იანვრის №01-1/ნ 
ბრძანების მუხლი 2, პირველი პუნქტის  ,,ა,, და ,,ა.გ.,, ქვეპუნქტების შესაბამისად 
დეპარტამენტის ფუნქციაში შევიდა ორგანიზაციაში მომხდარი უბედური შემთხვევების 
გამოკვლევა და აღრიცხვა. 
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გამოკვლეულ იქნა 32 უბედური შემთხვევა. იმ საწარმოთა რაოდენობა, რომლებშიც მომხდარი 
ინციდენტები მოკვლეულ იქნა დეპარტამენტის მიერ, სეკ 006-2016-ის სფეროების მიხედვით 
ასახულია დიაგრამაზე N9. 
 

დიაგრამა N9 
                                          დეპარტამენტის მიერ მოკვლეული საწარმოო ინციდენტების 

რაოდენობა  
                                                                                                                      სეკ 006-2016-ის მიხედვით 

 

 
 
მოკვლეულ საწარმოო ინციდენტთა დიდი წილი ნაწილდება მშენებლობის სექტორზე (F)- 11, 
ამ სექტორში გაერთიანებულია როგორც  საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი  შენობებისა 
და ნაგებობების მშენებლობა, ასევე სამოქალაქო მშენებლობა, როგორიცაა გვირაბებისა და 
ავტობანების მშენებლობა. სამუშაო ადგილზე უბედური შემთხვევების რაოდენობით დიდი 
ადგილი უჭირავს დამამუშავებელ მრეწველობას (C)  - 9 და სამთომოპოვებით  მრეწველობასა 
და  კარიერის დამუშავებას (B)-  7. დანარჩენი წილი მოდის სოფლის მეურნეობის (A) - 1, 
ელექტროენერგიის წარმოება-მიწოდების (D) - 1, წყალმომარაგების (E)- 1, ბუნებრივი აირით 
ვაჭრობის (G) - 1 და დასაწყობების (H) - 1 სექტორებზე. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A - სოფლის, სატყეო და თევზჭერის მეურნეობა;
B - სამთომოპოვებითი მრეწველობა და 

კარიერის დამუშავება;
C - დამამუშავებელი მრეწველობა;
D - ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და 

კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება;
E - წყალმომარაგება, კანალიზაცია, ნარჩენების 

მართვა;
F - მშენებლობა;
G - საბითუმო და საცალო ვაჭრობა;
H - ტრანსპორტთან დაკავშირებული 

სამუშაოები
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დეპარტამენტის მიერ მოკლვლეული საწარმოო ინციდენტების მიხედვით დაშავებულთა და 
დაღუპულთა თანაფარდობა მოცემულია დიაგრამაზე N10. 
 
 

დიაგრამა N10 
დეპარტამენტის მიერ მოკვლევის შედეგად საწარმოო ინციდენტებისას დაშავებულთა და 

დაღუპულთა თანაფარდობა 
 

 
                                                                                          წყარო: შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
უბედური შემთხვევის მოკვლევის ანგარიშებიდან გამოიკვეთა, რომ  საწარმოო ინციდენტების 
მიზეზი უმეტესად არის: უსაფრთხოების პროცესების არაეფექტური მართვა  და 
მონიტორინგი, სწავლება-ტრენიგების უგულებელყოფა, სამუშაოების არასწორი დაგეგმარება, 
საგანგებო სიტუაციებში მართვის გეგმის უგულებელყოფა, გარემოს ფიზიკური 
მახასიათებლების უკონტროლობა, უსაფრთხოების წესების დარღვევა, ინდივიდუალური  და 
კოლექტიური დაცვის საშუალებების უგულებელყოფა.  
  
მოკვლეული უბედური შემთვევები ვერ იძლევა საწარმოო პროცესში დაღუპულთა და 
დაშავებულთა შესახებ სრულ სურათს, ვინაიდან ამ ეტაპისთვის ყველა დამსაქმებელს, გარდა 
მომეტებული საფრთხის შემცველი, მძიმე, მავნე  და საშიშპირობებიანი სამუშაოების 
განმახორციელებლისა,   არ აქვს  ვალდებულება, შეატყობინოს შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტს მომხდარი უბედური შემთხვევის შესახებ.    
 

➢ ანალიზი 
 

ადამიანური, სოციალური  და ეკონომიკური დანაკარგები, რაც დაკავშირებულია სამუშაო 
ადგილზე მომხდარ უბედურ შემთხვევებთან, ტრავმებთან, დაავადებებთან და საწარმოო 
კატასტროფებთან, უკვე დიდი ხანია მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ყველა დონეზე, 
როგორც ინდივიდუალური საწარმოებისთვის, ისე ეროვნულ თუ საერთაშორისო დონეზე. 
ტექნოლოგიური და ეკონომიკური პროგრესის პარალელურად, მუდმივად ხდება გარკვეული 
ზომებისა და სტრატეგიების შემუშავება და დანერგვა, რათა თავიდან იქნას აცილებული, 

29

30

დაშავებული დაღუპული 
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გაკონტროლდეს, შემცირდეს ან სულაც აღმოიფხვრას პროფესიული საფრთხეები და რისკები. 
მიუხედავად ამისა, გაუმჯობესების ტემპი ნელია, ხოლო სამუშაო ადგილზე მომხდარი 
უბედური შემთხვევები ძალიან ხშირია. მათი შედეგი გამოიხატება როგორც ადამიანებისთვის 
მიყენებულ ტკივილსა და ზიანში, ისე ეკონომიკისთვის მიყენებულ ზარალში. 
 
უბედური შემთხვევების და ფატალური ინციდენტების ეკონომიკური ხარჯი კოლოსალურია 
როგორც ცალკეული საწარმოსთვის, ისე ქვეყნისა და საერთაშორისო დონეზე. თუ ამ 
დანახარჯის გამოთვლისას გავითვალისწინებთ კომპენსაციებს, დაკარგულ სამუშაო დროს, 
წარმოების პროცესში შექმნილ შეფერხებებს, პროფესიული მზადებისა და გადამზადების 
ხარჯებს, სამედიცინო მომსახურების ხარჯებს და ასე შემდეგ, ეს დანახარჯები შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის 2015 წლის  გამოანგარიშებით ყოველწლიურად, 
გლობალურად 2.680 მლრდ ევროს უტოლდება, რაც მსოფლიო GDP-ის 3.9%-ს შეადგენდა. 
ევროპაში კი ამ მიმართულებით დანახარჯები 476 მლრდ ევროს უტოლდება, რაც ევროპული 
GDP-ის 3.3%-ია. დანახარჯების თანაბარდობა კი  ფატალური და არაფატალური 
შემთხვევებისას  თითქმის თანაბარია.7 
 
პროფესიული და საწარმოო უბედური შემთხვევების უმეტესობის თავიდან აცილება 
შესაძლებელია, ამისთვის საჭიროა მხოლოდ უკვე ცნობილი და ხელმისაწვდომი 
ღონისძიებების დანერგვა. ამის ნათელი შედეგია ინდუსტრიულ ქვეყნებში არსებული 
უბედური შემთხვევების შემცირების უწყვეტი ტენდენცია.8 შესაბამისად, პრევენციული 
ღონისძიებების დანერგვას შედეგად მოაქვს მნიშვნელოვანი ადამიანური და ეკონომიკური 
სარგებელი.   
 
 როგორც უკვე აღინიშნა, გლობალიზაციის პარალელურად გაჩნდა ,,ფორმალური“ და 
,,არაფორმალური“ სექტორი, რაც დაკავშირებულია  თავისუფალი სავაჭრო  ზონების 
ფორმირებასთან და არაფორმალური სექტორის როლის ზრდასთან. ფორმალური სექტორი 
მოითხოვს დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის ფორმალურ ურთიერთობებს, 
არაფორმალური სექტორი კი  სახელმწიფო რეგულაციებისგან  და ყოველგვარი 
მონიტორინგისგან  თავისუფალი სივრცეა. აქედან გამომდინარე, არ არიან  
უზრუნველყოფილნი ჯანმრთელობის  დაზღვევით, მუშაობენ სიცოცხლისთვის საშიშ 
პირობებში და იღებენ დაბალ ანაზღაურებას9. 
 
ამ მიმართულებით ჩატარებული კვლევები აჩვენებს, რომ   არაფორმალურად დასაქმებულთა  
რიცხვი მეტია მშენებლობაზე10, ამიტომ ისინი რჩებიან შრომის ფუნდამენტური უფლებების 

                                                 
7 სამუშაოსთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევებისა და ავადობის საერთაშორისო  შედარეგა: 
www.osha.europa.eu 
8  შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 2017 წლის სტატისტიკური მონაცემები; 
9. შრომის ახალი საერთაშორისო დანაწილება: არაფორმალური სექტორი. გურამ მამფორია. 
10.შრომის პირობები და უსაფრთხოება საქართველოს სამშენებლო სექტორში ფორმალური და  არაფორმალური 
დასაქმების პირობებში,  სალომე ქაჯაია, ბექა ფერაძე. 
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მიღმა, ვერ სარგებლობენ იმ სიკეთეებით, რაც შრომის უსაფრთხო პირობებთან და 
ჯანმრთელობის დაცვასთანაა დაკავშირებული.  
 
შრომის ინსპექციის მანდატი ამ ეტაპზე შრომით უფლებებზე არ ვრცელდება (მხოლოდ 
სარეკომენდაციო ხასიათისაა) და შესაბამისად, მაჩვენებლები ამ კუთხით არ გვაქვს. 
 
შრომის უსაფრთხოების კუთხით შესწავლილ იქნა მძიმე მრეწველობის რამდენიმე 
სტრატეგიული ობიექტი, რომლებიც ეკონომიკის ფორმალურ სექტორს წარმოადგენს, რადგან 
დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს შორის არსებობს შრომითი ხელშეკრულება, მათზე 
სახელმწიფო რეგულაციები მოქმედებს, მათი რაოდენობა ოფიციალურად ცნობილია, თუმცა 
ჯანმრთელობის დაზიანებისა და გარდაცვალების მაჩვენებლები აქაც მაღალია. 
 
ამას ემატება გაუხმაურებელი ინციდენტები.   ამის გარდა, თუ გარდაცვალების ფაქტი 
უშუალოდ სამუშაო ადილზე არ დაფიქსირდა, ის ოფიციალურად არ აღირიცხებოდა  
საწარმოო შემთხვევის საფუძველზე სიკვდილის შემთხვევად და შესაბამისად, არ ხვდებოდა 
სტატისტიკურ მონაცემებში. უმეტეს შემთხვევაში არ ხდება აღრიცხვა არც არშემდგარი 
უბედური შემთხვევისა, ანუ ისეთი ინციდენტისა, რომელსაც შეეძლო დასაქმებულის 
ჯანმრთელობისთვის  ზიანის მიყენება. შრომის უსაფრთხოების კანონი  უკვე ავალდებულებს 
დამსაქმებელს, აღრიცხოს  საწარმოში მომხდარი ყველა ინციდენტი და შესაბამისი 
საკონტროლო ღონისძიებები გაატაროს  მსგავსი შემთხვევის შემდგომში თავიდან 
ასაცილებლად.   
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შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ მოკვლეული მასალებისა და 
პროფესიული კავშირების მიერ მოწოდებული მონაცემების საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ 
საწარმოო ინციდენტების უდიდესი წილი ფიქსირდება მშენებლობაზე და მძიმე 
მრეწველობაში. 2017-2018 წლების პერიოდში თანაფარდობა მშენებლობაზე და მძიმე 
მრეწველობაში მომხდარი ინციდენტებისა ასახულია  დიაგრამაზე N11. 
 

დიაგრამა N11 
მშენებლობაზე და მძიმე მრეწველობაში მომხდარი საწარმოო ინციდენტების რიცხობრივი 

თანაფარდობა 
 

 
                     წყარო: საქართველოს პროფესიული კავშირები, შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 
მოცემული შედეგების ანალიზი იძლევა საფუძველს იმისათვის, რომ ვთქვათ: არსებული 
პრობლემები დასაქმებულთა უსაფრთხოების მხრივ განპირობებულია უსაფრთხოების 
ნორმების უგულებელყოფით ან დარღვევით, უმეტესად არ არის უსაფრთხოების დაცვის  
კოლექტიური (სართულები არ არის დაცული მოაჯირებით, ღიობები, კიბის უჯრედები, 
ლიფტის შახტები არ არის დაფარული ერთგვაროვანი ფენილებით და არ არის 
იზოლირებული მოაჯირებით, მაღალია სიმაღლიდან ვარდნის საფრთხე) და 
ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები (არ აქვთ ან არ იყენებენ სიმაღლეზე მუშაობისთვის 
განკუთვნილ უსაფრთხოების ღვედებს). უნდა აღინიშნოს, რომ  ,,შრომის უსაფრთხოების 
შესახებ“ კანონის ამოქმედების შემდეგ შემოწმებულ ობიექტებზე სურათი ამ მხრივ შეიცვალა. 
გარდა იმისა, რომ დამსაქმებელმა დასაქმებული უნდა უზრუნველყოს ინდივიდუალური 
დაცვის საშუალებებით, ასევე უნდა გააკონტროლოს მათი გამოყენებაც. დასაქმებულები 
გასაუბრებისას აღნიშნავენ, რომ მათ მიეწოდათ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, 
მაგრამ რიგ შემთხვევებში არ იყენებენ.   
 
დიდია იმ დასაქმებულთა რიცხვი, რომლებიც არ არიან ინფორმირებულნი, თუ რა 
უსაფრთხოების ნორმები და პროცედურები უნდა დაიცვან მუშაობის პროცესში, არ 
უტარდებათ წინასწარი ინსტრუქტაჟი, თუმცა რიგ შემთხვევებში ხელმოწერები ჟურნალებში 
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დაფიქსირებულია. ეს იძლევა საფუძველს იმისა, რომ ვივარაუდოთ, სწავლება ფორმალურ 
ხასიათს ატარებს. გასაუბრებისას ვერ ასახელებენ, თუ რა შინაარსის  სწავლება/ტრენინგი 
გაიარეს. შრომის უსაფრთხოების კანონი ავალდებულებს დამსაქმებელს ამ სტანდარტის 
დაცვას და იმასაც, რომ გააცნოს დასაქმებულს ყველა ის საფრთხე და რისკი, რომელიც 
დაკავშირებულია  შესარულებელ სამუშაოსთან. უფრო მეტიც, პრევენციული ღონისძიებების  
დოკუმენტის შემუშავებაში დასაქმებულიც უნდა მონაწილეობდეს.   
 
უბედურ შემთხვევებს ხელს უწყობს ისიც, რომ არ ხდება დასაქმებულთა წინასწარი 
სამედიცინო შემოწმება (გამონაკლისების გარდა). დამსაქმებლისთვის უცნობია, შეუძლია თუ 
არა დასაქმებულს  ამა თუ იმ სამუშაოს შესრულება ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან 
გამომდინარე.  
 
შრომის პირობების ინსპექტირების  დეპარტამენტისა და  საქართველოს პროფესიული 
კავშირების  მიერ აღრიცხული საწარმოო ინციდენტების - დაღუპულთა და დაშავებულთა 
რაოდენობის ტენდენცია  2010-2018 წლების მიხედვით ასახულია დიაგრამაზე N12. 
 

დიაგრამა N12 
2010-2018 წლებში დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობა 

 
 

 
წყარო: საქართველოს პროფესიული კავშირები,  შრომის პირობების  ინსპექტირების დეპარტამენტი 

 

დიაგრამაზე ასახული მრუდი დაღმავალია, ე.ი. დაფიქსირებული საწარმოო ინციდენტების 
რაოდენობა 2018 წელს კლებადია. 
 
შენიშვნა: 
უნდა აღინიშნოს, რომ 2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სტატისტიკური მონაცემების აღრიცხვიანობა 
მკვეთრად გააუმჯობესა. ეს ეხება სისხლის სამართლის მთელ კოდექსს და არა მხოლოდ რამდენიმე მუხლს. 
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აღრიცხვიანობის მკვეთრად გაუმჯობესებაში   იგულისხმება თითოეული მცირე მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, 
მათ შორის, საწარმოში მომხდარი უმნიშვნელო დაზიანება/დაშავების  აღრიცხვაც.  

შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოებული სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2018 წელს შრომითი 
მოვალეობის შესრულებისას დაშავდა 199 , ხოლო გარდაიცვალა 59. 

 შესაბამისად, არ იქნება რელევანტური, საწარმოო უბედური შემთხვევების 2018 წლის მონაცემები შევადაროთ წინა 
წლების მონაცემებს. ამიტომ, N12 დიაგრამაზე წარმოდგენილია საქართველოს პროფესიული კავშირებისა და 
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ აღრიცხული საწარმოო  ინციდენტები. 

აღრიცხვის ახალი მეთოდოლოგიით დათვლილი  2019 წლის მონაცემები შემდგომ შეედრება  2018 წლის 
მონაცემებს. 

 
სამუშაო ადგილზე დაშავების/დაღუპვის სიხშირე შეიძლება გამოითვალოს საერთაშორისო 
ორგანიზაციის მიერ აღიარებული  ფორმულით: 
 
                                                                  მოცემულ პერიოდში (წელიწადში)  
                                                                 დაშავების/დაღუპვის რაოდენობა 
დაშავების/დაღუპვის სიხშირე=  ----------------------------------------------------------- X 100 000 
                                                                  მოცემულ პერიოდში დასაქმებულთა 
                                                                 საერთო რაოდენობა 

 
ეს საკმაოდ მოხერხებული მეთოდია წლიური მაჩვენებლების  ერთმანეთთან შესადარებლად, 
როგორც ორგანიზაციის შიგნით, ასევე ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი წლიური 
სტატისტიკური მაჩვენებლების შესადარებლად, ტენდენციის დასანახად.  
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საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის,   საქართველოს
 

პროფესიული
 კავშირებისა და შრომის პირობების  ინსპექტირების დეპარტამენტის  მიერ  აღრიცხული

 საწარმოო ინციდენტების - დაღუპულთა და დაშავებულთა რაოდენობის  მიხედვით  გამოითვალა
 ყოველ 100 000 დასაქმებულზე  დაღუპულთა და  დაშავებულთა რაოდენობა 2010-2018 

წლებში. წლების მიხედით ინციდენტების ტენდენცია ასახულია  დიაგრამაზე N13. 

 დიაგრამა 13 
2010-2018 წლებში საწარმოო ინციდენტების რაოდენობა ყოველი 100 000 დასაქმებულის მიხედვით 

 

წყარო: საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,   შრომის პირობების   ინსპექტირების დეპარტამენტი

 
შედარებით ზუსტი სურათი იქნება მაშინ, როცა შრომის ინსპექციას უპირობო დაშვება ექნება 
ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სექტორზე. 
უნდა აღინიშნოს, რომ კვლევა არ არის სრულყოფილი იმის გამო, რომ გეგმით 
გათვალისწინებულის გარდა შრომის ინსპექცია სასამართლოს ნებართვის გარეშე ვერ შედის 
სხვა ობიექტებზე, თუმცა წარმოდგენილი სურათი რეალურია. 
შრომის  ინსპექცია ვერ ახდენს საწარმოთა ინსპექტირებას დასაქმებულთა შრომითი 
უფლებების მიმართულებით. ვერ ამოწმებს რამდენად მოდის დასაქმებულთა შრომითი 
პირობების თანხმობა შრომის კანონმდებლობასთან. მხოლოდ პროგრამის ფარგლებში ხდება 
რეაგირება დეპარტამენტში შემოსულ საჩივრის წერილებზე. 
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დასკვნა 

 
შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტი მიერ მოპოვებული მაჩვენებლების 
ანალიზის  შედეგად გამოვლინდა შრომის უსაფრთხოების კუთხით დამსაქმებელთა საქ-
მიანობის  პრინციპული ნაკლი:  უსაფრთხოების მართვის სისტემების - რისკების შეფასების, 
პრევენციული ღონისძიებების - უგულებელყოფა/უსუსურობა. გამოიკვეთა ეკონომიკური 
საქმიანობის ის ორი ძირითადი სფერო - მშენებლობა და მძიმე მრეწველობა - რომელიც 
მოითხოვს შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით მდგომარეობის გაუმჯობესებას.  
 
აღნიშნული პრობლემების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია შრომის ინსპექციის მანდატის 
გავრცელება ეკონომიკური საქმიანობის ყველა სფეროზე და შრომით უფლებებზე.  
 
გამოყენებული მეთოდოლოგიური გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობა დადასტურდა 
კვლევის შედეგების ანალიზით.  
 
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ ამ ეტაპზე 
ვრცელდება მხოლოდ  მომეტებული საფრთხის შემცველ, მავნე, მძიმე და საშიშპირობებიან 
სამუშაოებზე, ამ მიმართულებით შრომის პირობების დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული 
ინსპექტირება, რომლის მიზანია  შრომის უსაფრთხო და ჯანსაღი გარემოს შექმნის მიზნით 
ზედამხედველობა გაუწიოს  დამსაქმებლის მიერ სამუშაო ადგილზე გატარებულ პრევენციულ 
ღონისძიებებს,   შეეხო დაახლოებით 11 000 დასაქმებულს.   
 

➢ იძულებითი შრომისა და შრომითი ესპლუატაციის პრევენციისა და მათზე 
რეაგირების მიზნით სახელწიფო ზედამხედველობის წესის განხორციელების 
პროგრამა 

 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 7 მარტის №112  დადგენილებით, იძულებითი შრომისა 
და შრომითი ესპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების მიზნით დამტკიცდა 
სახელწიფო ზედამხედველობის განხორციელების წესი. წესის მიხედვით, შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტი განისაზღვრა საზედამხედველო ორგანოდ, რომელიც 
იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის გამოვლენისა და შემდგომი რეაგირების 
მიზნით ახორციელებს გეგმურ და არაგეგმურ ზედამხედველობას.  
➢  გეგმიური ზედამხედველობა ხორციელდება მინისტრის ინდივიდუალურ 
ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით (საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის მინისტრის 2018 წლის 29 იანვრის  ბრძანება N01-29/ო   იძულებითი 
შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის  პრევენციის და მათზე რეაგირების მიზნით  
სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელების  2018 წლის გეგმისა და შერჩევის 
კრიტერიუმების დამტკიცების თაობაზე)   დამტკიცებული ყოველწლიური გეგმის მიხედვით. 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის N112 დადგენილების საფუძველზე ინსპექცია  
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იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის პრევენციისა და მათზე რეაგირების 
მიზნით ახორციელებს სახელმწიფო  ზედამხედველობას, რომლის საფუძველზეც   2018 წელს   
შეამოწმა   154 კომპანია.  
არაგეგმური ზედამხედველობა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით მინიჭებული 
უფლებამოსილების ფარგლებში გონივრული ეჭვის არსებობისას, რაც დასტურდება 
იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის შესახებ განცხადებით, საჩივრით ან ცხელ 
ხაზზე დატოვებული შეტყობინებით.  
152 ობიექტზე განხორციელდა გეგმური, ხოლო 2-ზე არაგეგმური შემოწმება. არაგეგმური 
შემოწმება მოხდა ცხელ ხაზზე შემოსული ზარის და დეპარტამენტში შემოსული წერილის 
საფუძველზე. 
შემოწმების შედეგად  კომპანიებში არ გამოვლინდა იძულებითი შრომისა და შრომითი ექს-
პლუატაციის შესაძლო ნიშნები.    
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების 
საერთაშორისო ცენტრის ერთობლივი ორგანიზებით, 2018 წლის ივნისის თვეში თბილისში 
გაიმართა უწყებათაშორისო შეხვედრა თემაზე „შიდაუწყებრივი სააგენტოს კოორდინაციის 
მნიშვნელობა ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში“, 
რომელსაც ესწრებოდნენ წარმომადგენლები საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან, 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და 
სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტიდან, 
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტიდან, 
საქართველოს პროკურატურიდან და სოციალური მომსახურების სააგენტოდან. 
 

➢ მონიტორინგი შრომის კანონმდებლობით  
 

2018 წელს საქართველოს მთავრობის N603 დადგენილების მუხლი 2, პუნქტი 2-ის  
შესაბამისად  შრომის კანონმდებლობით  შემოწმება განხორციელდა  8 კომპანიის 46 
ობიექტზე.  
დამსაქმებლებთან, დასაქმებულებთან გასაუბრებით, სხვადასხვა სახის დოკუმენტაციის 
გაცნობისა და შესწავლის შემდგომ აღნიშნულ კომპანიებში გამოვლინდა შრომის კანონ-
მდებლობით გათვალისწინებული ნორმების დარღვევა, რაზედაც დეპარტამენტის მიერ 
კომპანიებს მიეცათ შესაბამისი რეკომენდაციები. 
 

➢ რეაგირება წერილებსა და შემოსულ ზარებზე 
 
2018 წელს შრომის პირობების ინსპქტირების დეპარტამენთში შემოსულია 16 საჩივარი 
საქართველოს ორგანიული კანონის - შრომის კოდექსით გთვალისწინებული შრომის 
უფლებების შესაძლო დარღვევასთან დაკავშირებით. საქართველოს მთავრობის N603 
დადგენილების მუხლი 2, პუნქტი 2-ის  შესაბამისად მოხდა რეაგირება აღნიშნულ საჩივრებზე. 
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შრომითი უფლებების შესაძლო დარღვევის ფაქტები დაფიქსირდა ეკონომიკური საქმიანობის 
სხვადასხვა სექტორში: 
➢ განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის საქმიანობები -  2 
➢ ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები - 3 
➢ მშენებლობის საქმიანობები -5 
➢ საბითუმო და საცალო ვაჭრობის საქმიანობები - 1  
➢ გართობის საქმიანობები - 1 
➢ ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები - 3 
➢ დამამუშავებელი მრეწველობის საქმიანობები - 1 
 
აღნიშნული საჩივრებიდან: 
✓ 9 ეხებოდა სახელფასო დავალიანებას (გამოსაცდელი ვადით შესაბამისი ანაზღაურების, 

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თვიური ანაზღაურების და შრომის 
ხელშეკრულების დარღვევით სამსახურიდან განთავისუფლებისას შესაბამისი 
კუთვნილი ანაზღაურების გადაუხდელობა) შრომის უუნარობით გამოწვეული 
ანაზღაურების გადახდას,   

✓ 2 -სამსახურიდან უკანონო განთავისუფლებას,  
✓ 4 - შრომის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნორმების: სამუშაო საათების, 

ზეკანაკვეთური ანაზღაურების, ანაზღაურებადი და ანაზღაურების გარეშე 
შვებულების  გამოყენების წესის დარღვევას. 

✓ საჩივარი  სახელფასო დავალიანების შესახებ დასაქმებულებთან გასაუბრებისას 
გამოიკვეთა  შესაძლო თაღლითობის ფაქტი, შეხვედრის ჩაწერა განხორციელდა 
ვიდეოკამერით და აღნიშნული მასალა გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს 
შესაბამისი რეაგირებისათვის.  

✓ ორმა კომპანიამ უარი განაცხადა თანამშრომლობაზე და შესაბამისად, აღნიშნულ 
კომპანიებში ვერ მოხდა დასაქმებულთა შრომის უფლებების შესწავლა. 

✓ საჩივრებზე რეაგირების შდეგად ორ კომპანიას მიეცა რეკომენდაციები შრომის 
უფლებებთან დაკავშირებით. 

✓ ერთმა კომპანიამ თავიანთ სამუშაო პოზიციაზე დააბრუნა სახელფასო დავალიანების 
შემდგომ  განთავისუფლებული 12 თანამშრომელი. 

✓ სამ საჩივართან დაკავშირებით მოხდა სახელფასო დავალიანების გადახდა. 
✓ ორ საჩივართან დაკაშირებით მიმდინარეობს სასამართლო დავა. 
✓ დარჩენილ საჩივრებზე მიმდინარეობს დამსაქმებლებთან მოლაპარაკება. 

 
გარდა ამისა, დეპარტამენტის მიერ რეაგირება მოხდა სხვადასხვა შინაარსის მქონე წერილებსა 
და ზარებზე, რომლებიც ძირითადად დაკავშირებული იყო მომეტებული საფრთხის შემცველ, 
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიანი საქმიანობის რეგისტრაციასთან, სამუშაო ადგილზე 
უბედური შემთხვევის დაზღვევის ვალდებულებასთან, შრომის უსაფრთხოების 
სპეციალისტთა აკრედიტებულ პროგრამასთან. ამავე საკითხებზე დეპარტამენტი სექტემბერ-
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ოქტომბრის თვეში ინტენსიურად გასცემდა რეკომენდაციებს ცხელი ხაზის (15 - 05) 
თანამშრომლებთან ერთად. 
 
24-მა დასაქმებულმა გამოთქვა სურვილი, პირადად მიეღო კონსულტაცია შრომის უფ-
ლებებთან დაკავშირებით შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტში. მათ გაეწიათ 
შესაბამისი დახმარება. 
აღსანიშნავია, რომ დეპარტამენტში შემოსული განცხადების საფუძველზე თანამშრომლებმა 
შპს ,,ნიკორა ტრეიდი“-ში განახორციელეს შრომის უსაფრთხოებისა და შრომის კანონ-
მდებლობის შემოწმება. შემოწმების შედეგად აღმოჩენილ დარღვევებზე კომპანიას მიეცა 
შესაბამისი რეკომენდაციები. შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები 
კომპანიის მხრიდან იქნა გათვალისწინებული, კერძოდ, მოხდა არსებული სამუშაო გრაფიკის 
შეცვლა კანონმდებლობით გათვალისწინებული დროის შესაბამისად, ასევე კომპანიამ თა-
ნამშრომელთა გარკვეულ კატეგორიას გაუზარდა ხელფასი.   

 

სამომავლო გეგმები                      

                                                                                                
➢ ზემოაღნიშნული მაჩვენებლების  დამუშავების შედეგად  
დეპარტამენტი სექტორების მიხედვით მიიღებს უსაფრთხოების 
სფეროში არსებული პრობლემების სრულყოფილ სურათს, რაც 
აისახება დეპარტამენტის მიერ მომზადებულ წლიურ ანგარიშ(ებ)ში და გამოყენებული იქნება 
სამომავლო ინსპექტირების დაგეგმვის, სტრატეგიის, უსაფრთხოების პოლიტიკისა  და 
სამოქმედო გეგმების შემუშავების პროცესებში ისევე, როგორც ამ ეტაპზე მოხდა.  

რეპრეზენტატული ანალიზის მეშვეობით, მოხდება მომდევნო წლისთვის სწორი ანალიზისა 
და პოლიტიკის დაგეგმვა, ვინაიდან სტატისტიკური ანალიზის საშუალებით გამოვლინდება 
ის გამოწვევები, რაც სახელმწიფოს მხრიდან საჭიროებს მეტ ძალისხმევას არსებული 
პრობლემის გადაჭრისთვის. 
 
აღსანიშნავია, რომ ამ პერიოდიდან შემუშავებული სტატისტიკა იქნება გაცილებით 
სრულყოფილი, ვინაიდან  შრომის ინსპექციას მანდატორულად ექნება შეხება სხვადასხვა 
კომპანიასთან ქვეყნის მასშტაბით, რაც მის მიერ შედგენილ სტატისტიკასა და ანალიზს  
რეპრეზენტატულს გახდის. 
  

➢ შემუშავდება მოკლევადიანი და გრძელვადიანი  განვითარების სტრატეგია, რომელიც 
მუდმივი რევიზიის ფარგლებში შესაბამისობაში მოვა ევროდირექტივებთან და სხვა მაღალი 
საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საკითხებთან;   

➢ დეპარტამენტი გადავა ელექტრონული საქმისწარმოების პროცესზე, რაც გულისხმობს 
პროგრამულ უზრუნველყოფასა და ცენტრალურ სერვერთან დაკავშირებას: რაც ასევე მოიცავს 
შრომის ინსპექტორების სამხრე კამერებისა და პლანშეტების აღიჭურვას პროგრამული 
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უზრუნველყოფით, ხოლო ინსპექტირების პროცესის დროს  მოხდება კამერების  სერვერთან 
დაკავშირება და პროცესის  სერვერზე განთავსება; 
➢ მუშავდება სამუშაო ადგილზე დასაწყობების რეგულირებისთვის წესი; 
➢ 2019 წელს დაიწყება ევროკავშირის დაძმობილების ინსტრუმენტის (TWINNING FICHE) 
2019-2022 წლების პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც ევროკავშირის დახმარებით შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო უწყებებთან  და სოციალურ 
პარტნიორებთან აქტიური თანამშრომლობით დამუშავდება ტრანსპოზიციის მიზნით საქა-
რთველოს კანონმდებლობაში დამუშავდება და მომზადდება ასოცირების შეთანხმებით 
განსაზღვრული ევროდირექტივების ქართული თარგმანის პროექტები, მათი ტრანსპო-
ზიციისთვის განსაზღვრული ვადების შესაბამისად; 
➢ 2019 წელს გაგრძელდება შრომის პირობების ინსპექტირების სახელმწიფო პროგრამა, 
რომლის ფარგლებშიც განხორციელდება სახელმწიფო ზედამხედველობა იმ სფეროებში 
მოქმედ კომპანიებზე, რომლებსაც არ არეგულირებს საქართველოს კანონი ,,შრომის უსაფრთ-
ხოების შეასხებ“; 
➢ შეიქმნება სპეციალური ვებ გვერდი და მობილური აპლიკაცია, რომელიც 
მნიშვნელოვნად გაამარტივებს საზოგადოებასთან ურთიერთობას და მათი ინფორმირების 
დონის გაზრდას; 
➢  იძულებითი შრომისა და შრომითი ექსპლუატაციის მიზნით შრომის ინსპექ-
ტორებისგან და  შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტდება 
ერთობლივი ჯგუფები ინსპექტირების განსახორციელებლად; 
➢ ჩამოყალიბების პროცესშია  ორი სამმართველო: ინსპექტირების სამმართველო და 
ზედამხედველობის სამმართველო; 
➢ დეპარტამენტმა საერთაშორისო თანამშრომლობის მიმართულებით, კომუნიკაცია 
დაამყარა და მომავალშიც დაგეგმილია თანამშრომლობა რეგიონული და ევროპული 
ქვეყნების შესაბამის უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან  (დანიის, პოლონეთის, 
უკრაინის შრომის ინსპექცია, ფინეთის ქიმიური უსაფრთხოების სააგენტო, შრომის უსაფრთ-
ხოების  ევროპული სააგენტო EU-OSHA); 
➢ გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) თანამშრომ-
ლობით მზადდება სპეციალური დამხმარე აპლიკაცია შრომის ინსპექტირებისა და 
კომპანიების შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისთვის, სადაც განთავსებული იქნება  
სამშენებლო სფეროში შრომის უსაფრთხოების მოქმედი კანონმდებლობა და საერთაშორისო 
სტანდარტები. 
➢ სასწავლო ვიზიტების ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა ქვეყნის შრომის 
ინსპექტირების მექანიზმების ადგილზე გაცნობა და გამოცდილების გაზიარება.  
 
გარდა აღნიშნული კანონისა, ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულება შრომის უსაფრთ-
ხოების სფეროში მოიცავს 26 დირექტივას შრომის უსაფრთხოების მინიმალურ მოთხოვნებთან 
დაკავშირებით. 26 დირექტივიდან  დამუშავებული და ტრანსპოზიციისთვის მომზადებულია 
8 დირექტივა:   
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✓ დირექტივა 89/654/EEC სამუშაო ადგილზე უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის 
მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. ვადა: საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები 
უნდა შესრულდეს 2019 წლის 1-ელ სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა 2009/104/EC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ სამუშაო მოწყობილობების 
გამოყენებისათვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. 
ვადა: საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს 2019 წლის 1-ელ 
სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა  90/270/EEC მონიტორიან დანადგარებთან მუშაობისთვის უსაფრთხოებისა 
და ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. ვადა: საქართველოს მიერ ამ  
დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს 2019 წლის 1-ელ სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა 89/656/EEC სამუშაო ადგილზე მუშაკთა მიერ პერსონალური დამცავი 
აღჭურვილობის გამოყენებისთვის უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის მინიმალური 
მოთხოვნების შესახებ. ვადა: საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა 
შესრულდეს 2020 წლის 1-ელ სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა 92/58/EEC სამუშაოზე უსაფრთხოებასა და/ან ჯანმრთელობასთან 
დაკავშირებული ნიშნების განთავსების მიზნით მინიმალური მოთხოვნების შესახებ. ვადა: 
საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს 2020 წლის 1-ელ 
სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა 92/57/EEC დროებით ან მოძრავ სამშენებლო უბნებზე უსაფრთხოებისა და 
ჯანმრთელობის მინიმალური მოთხოვნების იმპლემენტაციის შესახებ. ვადა: საქართველოს 
მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს 2021 წლის 1-ელ სექტემბრამდე. 
✓ დირექტივა 1999/92/EC ფეთქებადი ატმოსფეროს გამო პოტენციური რისკის ქვეშ მყოფ 
მუშაკთა უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მინიმალური 
მოთხოვენების შესახებ. ვადა: საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა 
შესრულდეს 2022 წლის 1-ელ სექტემბრამდე.  
✓ დირექტივა 90/269/EEC ტვირთის ხელით აწევის დროს, მუშაკთა მიერ განსაკუთრებით 
ზურგის დაზიანების საფრთხის არსებობის პირობებში, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების 
მინიმალური მოთხოვნების შესახებ.  
 
საქართველოს მიერ ამ  დირექტივის დებულებები უნდა შესრულდეს 2022 წლის პირველ 
სექტემბრამდე. შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტში დაგეგმილია დარჩენილ 
დირექტივებზე მუშაობის ეტაპობრივად დაწყება, მათი ტრანსპოზიციის ვადების გათვა-
ლისწინებით. 
 

                                      






