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Abstract 

 
The thesis presents an actual situation in Georgia’s occupational health and 

safety sphere, existing problems, and the ways to solve them. Reforms in the labour 

sphere, starting in 2013, covered issues of protection of occupational health and safety, 

and the process is being developed alongside the requirements of the EU-Georgia 

Association Agreement.  

The thesis presents issues occupational health and safety (OSH) national policy 

is facing and issues that are closely linked to the minimum standards determined by the 

labour law. The thesis deals with the existing problems in managing/implementing 

occupational health and safety policy as well as some conceptual gaps/errors.  

The research topics of the thesis are as follows: 

Specific nature of existing economic and social conditions by local 

characteristics (in labour sphere); 

Content of OSH related legislation and determination of compliance/causality 

with the actual situation; 

Determination of expectations of labour market constituents and consequent 

gaps/errors; 

Analysis of enforcement mechanism and issues related to effective control; 

OSH policy-related situation at workplaces/enterprise-level and improvement 

mechanisms.  

The definitive objective of the doctoral thesis is to identify the possible 

mechanisms/ways to improve OSH management at the national and regional level, as 

well as revealing significant flaws in existing OSH policy and determination of causes 

and specific features.  

Subsequently, specific tasks are being developed, in particular, as a result of the 

legal analysis and assessment of the existing situation, the task is to reveal the attitude 

of employers and employees and representatives of state institutions and determine their 

expectations towards the policy of managing occupational health and safety system. 

Apart from that, the task is to examine the level of engagement of social partners 

and other stakeholders in OSH policy-related issues and to study the impact of 

unfavorable factors on accidents and morbidity of employees. The task also includes an 

analysis of the effectiveness of internal and external supervision instruments on 

occupational risks and working conditions and prioritization of assessment indicators 

of the state supervision system gaps.  

Within the doctoral thesis, an explanatory list of legal norms was elaborated. 

During the research process, a theory was elaborated, and accordingly, the thesis 

presents a theory of the inevitable impact of labour regulations on safe and healthy 

workplaces. As a result of the research, the thesis presents alternative models of dispute 

settlement related to OSH issues, models of engagement of social partners, and the 

structure of mechanisms for lobbying labour market constituents. Furthermore, the 

thesis defines methodological instructions on causal linkages between accidents.  

Stakeholders will be given an opportunity to become aware of and observe the 

actual situation of occupational health and safety national policy/system, problems and 

difficulties, and recommendations on opportunities for field development. Based on the 

doctoral thesis, practical guidelines and OSH policy guide will be elaborated. Both will 

be beneficial for representatives of legal, HR, and OSH divisions of 

enterprises/companies. The thesis will be a solid basis for students to become aware of 

modern standards of OSH management and implement them in practice. Methods 

described in the thesis will give them the possibility to actually and fairly assess the 
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interests of the parties and implement an effective OSH policy in enterprises/companies. 

A package of legislative amendments was also elaborated during the research process 

aim of which is to eliminate the existing legislative gaps. A social policy self-

assessment questionnaire for enterprises/companies has been developed.  

Based on the research/thesis results training modules and forms for hazard 

identification for OSH specialists will be elaborated. The modules will be used to 

develop an effective training/learning process. The research revealed a necessity for a 

preventive information portal that needs to be created within a public-private 

partnership.  

The research results tend to be the best way to achieve the set objective. Those 

results have practical as well as theoretical importance/ meaning. From the practical 

point of view, practical instruments for the development of effective OSH policy at the 

enterprise and sectoral level for enterprises/companies have been elaborated. 

The concluding part of the thesis presents recommendations for labour market 

constituents to be used at national, regional, and enterprise levels. The 

recommendations are developed based on the international labour standards, best 

practices, and theoretical and empirical studies and discussions. In addition, theoretical 

guidelines and specific theories are elaborated. 

 
 

ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 
 

შრომის პოლიტიკა ყველა ქვეყნის საზოგადოების უმნიშვნელოვანესი 

ინტერესის საგანს წარმოადგენს, რადგან იგი ცხოვრებისეული გარდაუვალი 

საჭიროებებიდან გამომდინარე მოქალაქეთა აბსოლუტურ უმრავლესობას 

ეხება. იგი სახელმწიფო მართვის პროცესში საკმაოდ რთული, დინამიკური, 

იმპულსური და იმავდროულად წინააღმდეგობებით აღსავსეა. შრომის 

პოლიტიკა და მასთან დაკავშირებული რეფორმები გამორჩეულია თავისი 

მგრძნობელობით და საზოგადოებაში მრავალმხრივ მღელვარებასა და 

პოლიტიკურ დისკურსს წარმოშობს. შრომის პოლიტიკის გარდაუვალი 

განვითარება, რომელიც შრომის სამართლის ცვლილებებითაა განპირობე-

ბული მნიშვნელოვან იდეოლოგიურ დაპირისპირებას და ინტერესთა 

შეუთავსებლობას იწვევს. აღნიშნული განსაკუთრებით განვითარებადი 

ეკონომიკის ქვეყნებს ეხება. არაერთი განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანა 

აღმოჩნდა შრომის პოლიტიკის რეფორმირებით გამოწვეული მღელვარე 

მოვლენების წინაშე, რაც ძირითადად განპირობებული იყო რეფორმების 

განსახორცილებლად გამოყენებული რადიკალური მიდგომებითა და 

უშუალოდ აღსრულების ეტაპების ფორმებით. XX საუკუნის დასაწყისში, 

შრომითი უფლებების დაცვამ უმრავლეს შემთხვევაში გამოიწვია 
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პოლიტიკური ცვლილებები, რამაც შეცვალა არა მხოლოდ შიდასახელ-

მწიფოებრივი, არამედ რეგიონული დღის წესრიგიც. შრომის პოლიტიკის 

ცვლილებისთვის გასათვალისწინებელია ქვეყნის ისტორიული გამოცდი-

ლება და საზოგადოების პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და 

კულტურული მდგომარეობა. 

შრომის პოლიტიკის მთავარ კომპონენტს შრომის პირობები წარმო-

ადგენს, რომლის ფუნდამენტიც სამუშაო სივრცეში დასაქმებულთა 

ჯანმრთელობა და სიცოცხლის დაცვის მექანიზმებია. დასაქმებულთა 

შრომითი ხასიათის უფლებრივი და ადამიანის საყოველთაო უფლებებისა 

და თავისუფლებების შელახვა შრომის წარმოების პროცესში ნებისმიერმა 

ნეგატიურმა ფაქტორმა შეიძლება გამოიწვიოს. შესაბამისად, სახელმწიფო 

მართვისას ძირითადი ყურადღება უნდა გამახვილდეს ადამიანის 

ფუნდამენტური უფლების - სიცოცხლის უფლების დაცვაზე, რაც 2018 წელს 

მიღებულ საქართველოს კონსტიტუციაში ხაზგასმით აისახა.  

წინამდებარე ნაშრომში გაანალიზებულია ადამიანის უფლებების 

დაცვისა და საზოგადოებაში მისი ღირსეული არსებობისათვის აუცილებე-

ლი ასპექტები, კერძოდ: ადამიანის უფლებათა დაცვის სახელმწიფოებრივი 

გარანტირების მექანიზმები; შრომითი საქმიანობის პარალელურად, 

დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის შესაძლებლობები; შრომის ბაზარზე 

მონაწილეთა ინტერესები. ასევე, გაანალიზებულია შრომის პოლიტიკის 

საკანონმდებლო რეგულაციებით წარმოშობილი არსებული და მოსალოდ-

ნელი შედეგების პრობლემები. ნაშრომში განსაკუთრებული ყურადღება 

ეთმობა საქართველოში ბოლო ათწლეულის განმავლობაში გატარებული 

რეფორმების შინაარსს და არსებული მდგომარეობის მრავალმხრივ 

შეფასებას. ნაშრომში წარმოდგენილია ის პრობლემები, რომელთაც შეიძლება 

გააჩნდეს როგორც მასშტაბური, ასევე ლოკალური ხასიათი.  

ნაშრომში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ევროკავშირთან ასოცირე-

ბის შეთანხმების შესაბამისად საქართველოსათვის აუცილებელი მიმართუ-

ლებებისა და მათი საჭიროებების შეფასებას. აგრეთვე, განსაკუთრებული 

ყურადღება შრომის საერთაშორისო სტანდარტების შინაარსობრივ ანალიზს, 
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მათი დანერგვისა და აღსრულების შედეგებს ეთმობა. გაანალიზებულია 

საქართველოს შრომის კანონმდებლობის სამართლებრივი ნორმები და 

საერთაშორისო სტანდარტებთან მათი შესაბამისობის საკითხები. 

სადისერტაციო ნაშრომში დასახული მიზნების მისაღწევად ჩატარე-

ბულია მრავალმხრივი კვლევა, საკანონმდებლო რეგულირების ფარგლებში 

შრომის ბაზარზე მონაწილე მხარეებისათვის მოსალოდნელი შედეგების 

განსასაზღვრად. ასევე კონკრეტულადაა შესწავლილი ქვეყნის სხვადასხვა 

ეკონომიკურ სექტორში შრომითი ნორმებისა და შრომის უსაფრთხოების 

არსებული მდგომარეობა და მათი კორელაცია. 

სადისერტაციო ნაშრომში წარმოდგენილია რეკომენდაციები, რომ-

ლებიც სახლმწიფოს მიერ ნაკისრ საერთაშორისო ვალდებულებებსა და 

არსებული პრაქტიკის ანალიზს ეფუძნება.  

კვლევის აქტუალობა. გლობალური ეკონომიკის კრიზისი, რა თქმა 

უნდა, უარყოფითად აისახება საზოგადოებასა და, ზოგადად, ადამიანის 

უფლებების დაცვის საკითხებზე. კრიზისული სიტუაციები გავლენას ახდენს 

სამუშაო ადგილების მდგომარეობასა და სამუშაოს მოცულობაზე, რაც იწვევს 

შიდა-სახელმწიფოებრივ მღელვარებებს. აღნიშნული განსაკუთრებით 

შესამჩნევია შრომის პოლიტიკის პირობების ნიველირებისას. სამწუხაროდ, 

ანალოგიურ მდგომარეობას საქართველოს უახლესი ისტორიის არაერთი 

მაგალითიც ცხადყოფს [1. 6-20].  

მოქალაქის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის დაცვა, წარმოადგენს 

სახელმწიფოს მთავარ ფასეულობას. შესაბამისად, მიზანშეწონილია 

სადისერტაციო კვლევისას აქცენტი გაკეთდეს შრომის უსაფრთხოების 

ეროვნული პოლიტიკის ეფექტიანი მექანიზმების გამოყენებასა და მის 

ფარგლებში არსებული პრობლემების გადაჭრის საკითხებზე. 

ბოლო ათწლეულში საერთაშორისო თანამეგობრობაში საქართველოს 

ინტეგრაციის პროცესი შრომის პოლიტიკის საკითხების აქტუალიზაციას 

განაპირობებს. საქართველოში მიმდინარე ევროპული ინტეგრაციის პროცე-

სისა და ევროპული ღირებულებების მიმართ ერთგულების პოლიტიკური 

ნების გაცხადებისას სახელმწიფო მართვის პოლიტიკაში პრიორიტეტული 



7 

გახდა სოციალური და შრომითი უფლებების დაცვა. 2013 წლიდან 

საქართველოში რადიკალურად შეიცვალა ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების, მათ შორის, შრომითი უფლებების დაცვის პოლიტიკის მიმართ 

დამოკიდებულება. სახელმწიფო მმართველობის პოლიტიკური გადაწყვეტი-

ლებების მიღებისას შრომის ეროვნული პოლიტიკის განვითარება 

თანამედროვე საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებსა და საუკეთესო 

პრაქტიკას ეფუძნება [2. 25-42]. კერძოდ, შრომის პოლიტიკის შემუშავების 

ფუნდამენტურ ბაზისად გამოყენებულია გაერთიანებული ერების ორგანი-

ზაციის მიერ განსაზღვრული შრომის, სოციალური და დასაქმების 

საერთაშორისო სტანდარტები და საერთაშორისო დონეზე აღიარებული 

ადამიანის ღირსეული შრომითი და სოციალური უფლებების დაცვის 

პრინციპები [3. 35-40].  

პოლიტიკური ნებისა და ქვეყანაში არსებული მძიმე სოციალური 

ფონის გათვალისწინებით დაწყებულმა შრომის რეფორმირების ეტაპობ-

რივმა პროცესმა, შრომის ბაზრის ფორმირების მონაწილე სუბიექტთა 

ინტერესების დაცვის ბუნებრივი საჭიროება წარმოქმნა. პარალელურად, 

ქვეყნის საერთაშორისო პარტნიორების მიერ წარმოდგენილმა მოთხოვნებმა 

შრომის პოლიტიკის რეფორმირების პროცესი კიდევ უფრო დააჩქარა, რასაც 

ეკონომიკურ სექტორებში არსებული შრომითი ურთიერთობების საკმაოდ 

რთული მდგომარეობა დაემატა. შესაბამისად, მოცემულ ვითარებაში 

საკანონმდებლო დონეზე მიღებულ იქნა შრომითი უსაფრთხოების 

პოლიტიკის მარეგულირებელი გადაწყვეტილებები. გადაწყვეტილებების 

ფარგლებში განისაზღვრა როგორც სტრატეგიული საკანონმდებლო 

ნორმები, ასევე მათი აღსრულების მექანიზმები და კონკრეტული 

ინსტრუმენტები. 2016-2018 წლებში შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკაში 

არსებული მიდგომებით, თამამი გადაწყვეტილებებისა და მკაცრი 

აღსრულების მექანიზმების არ ქონის გამო დასახული მიზნების სრულად 

მიღწევა ვერ განხორციელდა. რაც 2019 წელს საქართველოს ორგანული 

კანონის „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ მიღებისა და 2020 წელს 

საქართველოს ორგანულ კანონში „საქართველოს შრომის კოდექსი “ 
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ძირეული ცვლილებების შეტანის წინაპირობა აღმოჩნდა.  

შრომის პოლიტიკის სფეროში მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა, 

აღმასრულებელი ინსტიტუციების ქმედებებმა მწვავედ დააყენა შრომის 

უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის შეფასების აუცილებლობა. შრომის 

უსაფრთხოების დღეს არსებული პრაქტიკა არაერთგვაროვანია როგორც 

დასაქმებულთა, ასევე დამსაქმებელთა ინტერების მიმართ. შესაბამისად, 

აქტუალური გახდა ზომიერი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების 

აუცილებლობა, რომლებიც შესაძლებელს გახდიან ადგილობრივი 

სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობისა და ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების დაცვის დაბალანსებული პოლიტიკით ჩანაცვლებას.  

საკვლევი საკითხები, პრობლემის დამუშავების ხარისხი. 

საქართველოში 2019 წელს დაწყებულმა შრომის უსაფრთხოების სისტემის 

დანერგვამ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დააყენა მასთან დაკავშირებული 

საკვანძო საკითხების კვლევის აუცილებლობა, კერძოდ: 

მნიშვნელოვანია დამსაქმებელსა და დასაქმებულზე შრომის 

უსაფრთხოების სისტემის ზეგავლენის ხარისხის შეფასება; 

საქართველოს რეგიონებში შრომის უსაფრთხოების აქტივობების 

განვითარების შესაძლებლობების განსაზღვრა;  

შრომითი ნორმების დაცვაზე ზედამხედველობისას სამუშაო 

ადგილების მკაცრი სახელმწიფო კონტროლის მექანიზმების 

ნაცვლად, თანამედროვე აუდიტორული შეფასების სისტემის 

დანერგვის პოტენციალის დადგენა.  

ნაშრომის საკვლევ საკითხებს წარმოადგენს: 

შრომის უსაფრთხოების ეროვნული და საქართველოს რეგიონებში 

შრომის პოლიტიკის ფორმირება; 

შრომის უსაფრთხოების სფეროში არსებული საკანონმდებლო 

რეგულაციები; 

ბიზნესსექტორის, ხელისუფლების ორგანოებისა და დასაქმებულთა 

მოლოდინები შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართ; 

შრომის უსაფრთხოების სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემა; 
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სამუშაო ადგილებზე არსებული შრომის უსაფრთხობის შიდა 

საწარმოო პოლიტიკა; 

კვლევის მიზანი და ამოცანები. სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალო-

ბიდან გამომდინარე, ჩვენს მიზანს წარმოადგენს საქართველოს ეროვნულ და 

რეგიონების დონეზე შრომის უსაფრთხოების მართვის სრულყოფის 

მექანიზმების გზების განსაზღვრა, რომლებიც საქართველოში შრომის 

უსაფრთხოების არსებული პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ხარვეზების 

გამოვლენასა და, მისი წარმომშობი მიზეზებისა და კონკრეტული სპეცი-

ფიკური ასპექტების დადგენას მოიცავს.  

მიზნის განსაზღვრა და ამოცანების დასახვა ემსახურება შრომის 

უსაფრთხოების სფეროში არსებული მდგომარეობის ობიექტური ანალიზის 

ჩატარებასა და კონკრეტული აქტუალური მიმართულებების გამოვლენას.  

 სადისერტაციო კვლევის მიზნიდან გამომდინარე, მიზნის მიღწევის 

ამოცანებია: 

შრომის უსაფრთხოების ეროვნული და საქართველოს რეგიონებში 

შრომის პოლიტიკის შემუშავებასა და განხორციელებაში სამარ-

თლებრივი რეგულირებისა და პოლიტიკის შექმნა/აღსრულებაში 

სოციალური პარტნიორების ჩართულობის ხარისხობრივი 

ანალიტიკური კვლევა; 

სამუშაო ადგილებზე ტრავმატიზმისა და ინციდენტების რაოდენობის 

ზრდის განმსაზღვრელი ფაქტორების იდენტიფიცირება და მათი 

გამომწვევი მიზეზების დადგენა; 

სამუშაო ადგილებზე გარე და შიდა ზედამხედველობის სისტემის 

ეფექტიანობის განსაზღვრისა და საკანონმდებლო რეგულირების 

ფარგლებში აღსრულების მიზანშეწონილობის დადგენა.  

განსაზღვრული ამოცანებიდან გამომდინარეობს შემდეგი ქვე-

ამოცანების გადაწყვეტა:  

1. სამართლებრივი ანალიზისა და არსებული გარემოებების შეფა-

სებების შედეგად დამსაქმებლებისა და დასაქმებულების, აგრეთვე 
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სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენელთა დამოკიდე-

ბულების ხარისხის გამოვლენა და მათი მოლოდინების განსაზ-

ღვრა შრომის უსაფრთხოების სისტემის მართვის პოლიტიკასთან 

მიმართებით; 

2. სოციალური პარტნიორებისა და სხვა დაინტერესებული მხარე-

ების ჩართულობის ხარისხის კვლევა, შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის საკითხებში; 

3.  შრომის პირობების არახელსაყრელი ფაქტორების გავლენის 

შესწავლა დასაქმებულთა ტრავმატიზმსა და ავადობაზე - შედა-

რებითი ანალიზის წარმოება ეკონომიკური დარგების მიხედვით; 

4. სამუშაო პროცესის დროს უბედური შემთხვევების პრევენციის 

პრობლემების ანალიზი; 

5.  პროფესიული რისკებისა და შრომის პირობების შესრულების 

შიდა და გარე ზედამხედველობის ინსტრუმენტების ეფექტიანო-

ბის ანალიზის ჩატარება.  

6. სახელმწიფო ზედამხედველობის სისტემის ხარვეზების შეფასების 

ინდიკატორების პრიორიტეტულობის განსაზღვრა. 

 ამოცანებიდან გამომდინარე კვლევის სხვა მეთოდებთან ერთად 

მნიშვნელოვანია ექსპერიმენტული კვლევითი ანალიზის გამოყენებაც. 

საკვლევი თემის კონკრეტული ემპირიული მტკიცებულებების გაანალიზე-

ბით თეორიული/ექსპერიმენტული კვლევის დასაბუთებისა და რეკომენ-

დაციული ხედვების ასახვა. კვლევის მიხედვით მოხდა შრომის უსაფ-

რთხოების სისტემის მართვის პოლიტიკასთან დაკავშირებით ობიექტური 

დამოკიდებულებების სიღრმისეულად წარმოჩენა. ასევე ათეული წლების 

განმავლობაში პრაქტიკაში დანერგილი მიდგომების ეფექტიანობის 

შეფასების განსაზღვრა, რის შედეგადაც შეირჩა სადისერტაციო თემაზე 

მუშაობის მეთოდები.  

კვლევის საგანს წარმოადგენს შრომის დაცვის სახელმწიფო 

პოლიტიკის წინაშე მდგარი პრობლემები და მათი გამომწვევი მიზეზები.  

კვლევის ობიექტებია: შრომის ბაზრის ფორმირებაზე პასუხისმგებელი 
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სუბიექტების საქმიანობა, კერძოდ: 

ა) სახელმწიფო მართვის ორგანოების საქმიანობა როგორც ეროვნულ, 

ისე ქვეყნის მასშტაბით რეგიონულ დონეზე;  

ბ) ბიზნეს სუბიექტების საქმიანობა, როგორც მსხვილი და მცირე 

საწარმოების, ასევე სექტორული და რეგიონული კლასიფიცირების თვალ-

საზრისით; 

გ) დასაქმებულების საქმიანობა, როგორც დაქირავებით დასაქმე-

ბულების, ასევე თვითდასაქმებულთა სახით; 

დ) საზოგადოებრივი ორგანიზაციების საქმიანობა, როგორც იდეო-

ლოგიური მრწამსის ერთგულების მხრივ, ასევე ადამიანის ფუნდამენტური 

უფლებების დაცვის მხრივ; 

ე) სოციალური პარტნიორების საქმიანობა ეროვნულ და რეგიონების 

დონეზე; 

ვ) სფეროს ექსპერტებისა და შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების 

საქმიანობა; 

საკვლევი თემის ობიექტის იდენტიფიცირება ლოგიკურად დასაბუ-

თებულია და გამომდინარეობს სადისერტაციო თემის ძირითადი მიზნიდან. 

 დისერტაციის თეორიული საფუძველი და კვლევის სიახლეები. 

სადისერტაციო ნაშრომის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული შრომის უსაფრთხოების 

სფეროში არსებული ფუნდამენტური პრინციპების კონცეპტუალური 

მიდგომები [4. 5-17]. ნაშრომი ეფუძნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-

ციის მიერ შემუშავებულ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის აღიარებულ 

კონცეფციას [5.154-169] და ევროკავშირის შრომის უსაფრთხოებისა და 

ჯანმრთელობის დაცვის სააგენტოს მიერ შემუშავებულ სახელმძღვანელო 

პრინციპებს [6].  

 სადისერტაციო ნაშრომის სიახლე. სადისერტაციო ნაშრომის სიახლეს 

წარმოადგენს ქართულ სივრცეში შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირე-

ბული მთელი რიგი საკითხები, რომლებიც წარმოდგენილია ახლებური 

ხედვით, კერძოდ, შემუშავებულია: 
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1) შრომითი დავის რეგულირების მედიაციის ახალი მოდელი, 

შრომითი ურთიერთობების სრულყოფის მიზნით; 

2) ქართულ რეალობაში მოქმედი სამმხრივი სოციალური პარტნიო-

რობის ე.წ. „ასიმეტრიული პარტნიორობის მოდელისგან“ განსხვავებული 

„დაბალანსებული პარტნიორობის მოდელი“; 

3) შრომის ბაზარზე მოქმედი მხარეების ინტერესების ლობირების 

ახალი მექანიზმები; 

4) შრომის უსაფრთხოების ინფორმაციული სისტემის უზრუნველ-

ყოფის კონკრეტული წყაროები; 

5) შრომის უსაფრთხოების ინციდენტების საპრევენციო დანიშნუ-

ლების ელექტრონული პორტალის პროექტი; 

6) კომპანიებში შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის ეფექტიანობის 

ზრდის მიზნით „საწარმოო საბჭოების“ მხარეთა თანამშრომლობითი 

შინაარსის მქონე სისტემა;  

შემუშავებული თეორიული და პრაქტიკული საკითხები წარმოადგენს 

მნიშვნელოვანი სიახლეებს, რომლებიც განმსაზღვრელია შრომის 

უსაფრთხოების პოლიტიკისა და მისი თეორიული საფუძვლებისთვის. 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა.  

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა: სადისერტაციო ნაშრომის 

ფარგლებში შექმნილია შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო ნორმების 

განმარტებითი პოსტულატების ჩამონათვალი (იხ. დანართი 1), შრომის 

უსაფრთხოების სახელმწიფო საზედამხედველო მოთხოვნების შესახებ. 

კვლევის პროცესში შემუშავდა და სადისერტაციო ნაშრომში განმარტებულია 

თეორიული მიდგომები, სამუშაო გარემოზე შრომითი ორგანიზების 

სამართლებრივი პირობების გარდაუვალი გავლენის დასაბუთების შესახებ. 

კვლევის შედეგად ნაშრომში ასევე ასახულია შრომის უსაფრთხოების 

საკითხებთან დაკავშირებული დავების მოგვარების ალტერნატიული 

მოდელის, სოციალური პარტნიორობის სფეროში მაქსიმალურად ჩართუ-

ლობის მოდელისა და შრომის ბაზრის მონაწილეთა ლობირების მექანიზ-
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მების თერიული ფორმატი. ნაშრომით განსაზღვრულია მეთოდური მითი-

თებები ქვეყანაში მომხდარი უბედური შემთხვევების მიზეზ-შედეგობრივი 

კავშირების შესახებ. შემუშავებულია საწარმოო საბჭოების სახით 

კომპანიებში ურთიერთთანაშრომლობითი მექანიზმის ახალი მოდელი; 

ნაშრომის პრაქტიკული მნიშვნელობა: დაინტერესებულ პირებს 

მიეცემათ შესაძლებლობა ნაშრომის საშუალებით გაეცნონ შრომის 

უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის რეალურ მდგომარეობას, პრობლე-

მატიკასა და რეკომენდაციებს დარგის განვითარების შესაძლებლობების 

შესახებ. სადისერტაციო ნაშრომის საფუძველზე შეიქმნება პრაქტიკული 

დანიშნულების სახელმძღვანელო და შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

გზამკვლევი, რომლებიც დაეხმარებათ კომპანიების იურიდიული სამსახუ-

რების, ადამიანური რესურსების მართვისა და შრომის უსაფრთხოების 

სამსახურების წარმომადგენლებს. სადისერტაციო ნაშრომი სტუდენტებს 

საშუალებას მისცემს გაეცნონ და პრაქტიკაში გამოიყენონ შრომის 

უსაფრთხოების მართვის თანამედროვე სტანდარტები. ასევე, დანერგონ 

ნაშრომში აღწერილი მეთოდები, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემს 

რეალურად და სამართლიანად შეაფასონ მხარეთა ინტერესები და საწარ-

მოებში განახორციელონ ეფექტიანი შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა. 

კვლევისას შემუშავებულია, შრომის კანონმდებლობაში საკანონმდებლო 

ცვლილებების პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს არსებული საკანონ-

მდებლო ხარვეზების აღმოფხვრას. შემუშავებულია საწარმოების 

სოციალური პოლიტიკის თვითანალიზის შეფასების კითხვარი. 

სადისერტაციო ნაშრომის შედეგების საფუძველზე შემუშავდება 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტებისათვის პრაქტიკაში გამოყენებადი 

ტრენინგ-მოდულები და საფრთხეების იდენტიფიცირების ანკეტები. 

მოდულების მეშვეობით მოხდება საწარმოებში დასაქმებულთა ეფექტიანი 

სწავლების პროცესის განვითარება. კვლევის შედეგებიდან გამოიკვეთა 

პრევენციული შინაარსის მატარებელი საინფორმაციო პორტალის აუცილებ-

ლობა, რომელიც უნდა შეიქმნას კერძო-საჯარო პარტნიორობის ფარგლებში.  

ნაშრომის სტრუქტურა. სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 125 გვერდს. 
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იგი შედგება შესავლის, ლიტერატურის მიმოხილვის, სამი თავის, 

ქვეთავებისა და დასკვნისაგან. ნაშრომს ერთვის სამეცნიერო ლიტერატურის 

სია და დანართები. მისი შინაარსი შემდეგია: 

შესავალი 

ლიტერატურის მიმოხილვა 

თავი 1. შრომის უსაფრთხოების სახელმწიფო პოლიტიკის                                      

სამართლებრივი რეგულირება თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის 

პირობებში. 

1.1. შრომის უსაფრთხოების საკანონმდებლო ნორმების ანალიზი 44 

1.2. შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართ შრომის ბაზრის 

მონაწილეთა დამოკიდებულებები 

1.3. შრომის პოლიტიკის რეგულირება და მცირე ბიზნესის                               

პრობლემები 

თავი 2. შრომის საერთაშორისო სტანდარტები, სამუშაო ადგილებზე 

უბედური შემთხვევების პრევენციის მექანიზმები 

2.1. შრომის უსაფრთხოების სფეროში შრომითი ორგანიზების           

პირობებისა და უბედური შემთხვევების   ურთიერთდამოკიდებულება 

2.2. შრომის ორგანიზების პირობებში სამოტივაციო სისტემის გავლენა 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე 

2.3. სამეცნიერო ექსპერიმენტი - სამუშაო პროცესის ინტენსივობის 

ფაქტორის დამოკიდებულება საწარმოში ტრავმატიზმის მონაცემებზე 

თავი 3. საჯარო მართველობის სრულყოფის გზები შრომის                         

უსაფრთხოების სფეროში, შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის                        

შეფასების მექანიზმები 

3.1. საწარმოს შრომის უსაფრთხოების სისტემის შიდა შეფასება 

3.2. შრომითი უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროს ეფექტიანობის 

ინდიკატორები და უცხოური ქვეყნების გამოცდილება 

3.3. შრომითი ნორმების აღსრულებაზე ზედამხედველობის სისტემა 

და პრობლემები 

3.4 სახელმწიფო ზედამხედველობის პრობლემები შრომის 
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უსაფრთხოების პოლიტიკის რეალიზების პროცესში 

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურის ნუსხა 

 

ნაშრომის მოკლე შინაარსი 

ნაშრომის შესავალში მიმოხილულია საკვლევი თემის ძირითადი ასპექტები და 

გამოწვევები. მოცემულია შესაბამისი არგუმენტები თემის აქტუალობის შესახებ, 

ჩამოყალიბებულია კვლევის მიზანი, ამოცანები, კვლევის საგანი და ობიექტი, 

სიახლე, თეორიულ-პრაქტიკული  მნიშვნელობა და სხვა. 

ლიტერატურის მიმოხილვა მოიცავს იმ მონოგრაფიების, სამეცნიერო თუ 

საინფორმაციო სტატიების, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების 

ანგარიშების, რეკომენდაციების თუ ღია ინტერნეტ სივრცეში განთავსებული 

ფაქტობრივი მასალის ანალიზს, რომლებიც გამოყენებული იქნა სადისერტაციო 

თემაზე მუშაობის პროცესში.  

ნაშრომზე მუშაობისას შესწავლილი იქნა სხვადასხვა მოსაზრებები და არსებული 

პრაქტიკა. დაკვირვებამ აჩვენა, რომ არ არსებობს ერთი კონკრეტული მოდელი, 

რომელიც განაპირობებს შრომის უსაფრთხოების ეფექტიანი სისტემის განსაზღვრას. 

არსებობს სხვადასხვა წარმატებული ქვეყნის საინტერესო პრაქტიკა, რომლებიც 

შესაძლოა საქართველოსთვისაც იყოს მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების 

პროცესში.  

საკვლევი თემისათვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა შრომის საერთაშორისო 

ორგანიზაციისა და ევროპული ორგანიზების  მიერ მომზადებული გზამკვლევები 

და ანგარიშები, რადგან ისინი ემყარება შრომის უსაფრთხოების მართველობის 

საერთაშორისოდ აღიარებულ პრინციპებს, სხვადასხვა ქვეყნის  გამოცდილებას, 

ექსპერტებისა და დარგის მეცნიერების რეკომენდაციებს და ობიექტურად ასახავს 

აქტუალურ პრობლემებსა და არსებულ საჭიროებებს. 

ნაშრომის პირველ თავში წარმოდგენილია შრომის უსაფრთხოების სახელმწიფო 

პოლიტიკის სამართლებრივი რეგულირების ძირითადი ასპექტები და პოლიტიკა 

გაანალიზებულია თანამედროვე საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. თავში 

კონკრეტულადაა გაანალიზებული საქართველოში ბოლო წლებში მიღებული 
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სამართლებრივი აქტები, რომელთა მიღება გარდაუვალ აუცილებლობას 

წარმოადგენდა სფეროში არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე.  

სამართლებრივი ანალიზისას ყურადღება გამახვილდა მაკონტროლებელი 

ორგანოების ფუნქციურ დამოკიდებულების სამართლებრივი რეგულირების 

ხარვეზებზე, ასევე უწყებრივი დაქვემდებარებისას ინტერესთა კონფლიქტის 

მნიშვნელოვან გამოწვევებზე. სამართლებრივი რეგულირების მნიშვნელოვან 

საკითხად წარმოჩინდა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა საგანმანათლებლო 

მოწესრიგების არათანმიმდევრული სამართლებრივი რეგულირების საკითხები. 

საკონსტიტუციო ნორმებისა და ევროპის სოციალური ქარტიის მარეგულირებელი 

დებულებების ანალიზისას ნათლად წარმოდგინდა შრომის პოლიტიკის 

ჰოლოსტიკური ხასიათი, რის საფუძველზეც  თანაბრმნიშვნელოვან ასპექტად 

გამოიკვეთა ადამიანის შრომითი და სამეწარეო თავისუფლების საკითხები.  

საკანონმდებლო რეგულირების ანალიზისას დეტალური ყურადღება გაამახვილა 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებული საერთაშორისო შრომის 

სტანდარერების განმსაზღვრელი კონვენციებისა და რეკომენდაციების შინაარსზე. 

პირველ თავში დიდი ყურადღება დაეთმო „ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ერთის 

მხრივ, საქართველოსა და მეორეს მხრივ, ევროკავშირს და ევროპის ატომური 

ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებს“ შორის შეთანხმების 

შინაარსობრივ დატვირთვასა და საქართველოს შიდა სამართლებრივი 

რეგულირების მოდიფიცირების პრობლემატიკას. სამართლებრივ ანალიზს 

დაექვემდებარე სახელმწიფოებრივი ხედვისა და ასოცირების შეთანხმების 

დებულებების პრაქტიკაში აღსრულების დეკლარირებულ გამოვლინებად 

ჩათვლილი „საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის“ 

დებულებები. განსაკუთრებული მნიშვნელობის იყო „შრომის უსაფრთხოების 

შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის დებულებების ანალიზი, რის 

შედეგადაც ერთ-ერთ ხარვეზად მიჩნეულ იქნა მისი არაკონცეფციური ხასათის, 

არამედ ტექნიკური ხასიათის მატარებელი შინაარსის საკითხი.  საკანონმდებლო 

ანალიზმა ასევე მოიცვა შრომის პოლიტიკის საკითხების რეგულირების საკითხი 

კერძო სამართლის სუბიექტებსა და საჯარო სამართლის სუბიექტებისათვის, რის 

საფუძველზეც აშკარაა, რომ შრომის პოლიტიკის დაუსაბუთებელი და ბუნდოვანი 

დიფერენცირებული დამოკიდებულება არსებობს. სამართლებრივი შეფასებისას 

ცალსახად დადგინდა, რომ შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა ნაკლებად 
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ინტეგრირებადია საამრთალდამცავი ორგანოების საქმიანობაში, რაც შრომის 

ეროვნული პოლიტიკისათვის სრულებით მიუღებელია. ზემოაღნიშნული 

სამართლებრივი ანალიზიდან გამომდინარე, ასევე გამოიყო არსებული 

პოლიტიკური ხედვის შემდეგი მნიშვნელოვანი ხარვეზები, რომელიც 

ჩამოყალიბდა შემდეგი შინაარსით: შრომის უსაფრთხოების არსებული პოლიტიკა 

ძირითადად ორიენტირებულია ბაზარზე მოქმედ მხარეთა ტექნიკური და 

ადმინისტრაციული ხარვეზების პრევენციაზე და არ მოიცავს პრობლემათა 

გადაჭრის კომპლექსურ ხასიათს. ასევე, პოლიტიკა უმეტეს წილად 

ორიენტირებულია ბიზნესსექტორზე და ფაქტობრივად, განსაკუთრებით 

პრაქტიკის ნაწილში, საჯარო სექტორის რეგლამენტირებას გამორიცხავს. 

შრომის უსაფრთხოების სამი წლის განმავლობაში მიღებულ შედეგებზე 

დაკვირვებით, პირველ თავში ჩამოყალიბებულია ჰიპოთეზა: „კანონმდებლობით 

განსაზღვრული რიგი ფუნდამენტური მიდგომების პრაქტიკაში განხორციელება 

ვერ უზრუნველყოფს კანონით განსაზღვრულ მიზნებს“. ჰიპოთეზის 

დადასტურების ან უარყოფის მიზნით მნიშვნელოვანი გახდა შრომის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის მიმართ შრომის ბაზრის მონაწილეთა 

დამოკიდებულებების გამოკითხვა, რითაც დადგინდა მონაწილეთა მხრიდან 

პოლიტიკის მიმართ ცალსახად არერთგვაროვანი დამოკიდებულების ხასიათი. 

ჩატარებული გამოკითხვის შედეგების საფუძველზე შემოთავაზებული ჰიპოტეზა 

დადასტურდა, რადგან კანონმდებლობით განსაზღვრული პოსტულატების 

აღსრულება პრაქტიკაში საკმაოდ რთულია და იგი სახელმწიფო პოლიტიკისათვის 

მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. შესაბამისად, აუცილებელია შრომის ბაზრის 

მონაწილე სუბიექტების ეფექტიანი თანამშრომლობისთვის შეიქმნას შრომის 

ბაზრის ე.წ. „დაბალანსებული პარტნიორობის მოდელი“, რაც ნაშრომის ერთ-ერთ 

მნიშვნელოვან სიახლეს წარმოადგენს. იგი გულისხმობს შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკაში რეალურად მონაწილე სუბიექტების იდენტიფიცირებას და სამმხრივი 

(ტრიპარტიული) თანამშრომლობის ახალი რეგლამენტის განსაზღვრას; იგივე 

მოდელი უნდა ამოქმედდეს რეგიონულ დონეზეც - ბიზნესის, 

მუნიციპალიტეტებისა და დასაქმებულების მონაწილეობით თანამშრომლობის 

გასაუმჯობესებლად. აქვე პირველ თავში წარმოდგენილია, რომ შემუშავებული 

მოდელის პრაქტიკაში რეალიზებისათვის აუცილებელია ორი ძირითადი 

მდგენელის არსებობა: პირველი - ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური ნების 
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გამოხატვა საკანონმდებლო რეგულირებით და მეორე, ბიზნესისა და 

დასაქმებულთა წარმომადგენლობითობის კონკრეტული და სამართლიანი 

კრიტერიუმების დადგენა, რომელთა მიხედვითაც პარტნიორობის სისტემაში 

უფლებამოსილი წარმომადგენლები განისაზღვრებიან. ამ შემთხვევაში ბაზრის 

მონაწილე სამივე მხარის მიერ უნდა იქნას შეფასებული თანამშრომლობის 

მოდელის რეალური მნიშვნელობა, რაც არსებულ ვითარებაში, წლების 

განმავლობაში, მხოლოდ ფორმალური ხასიათისაა. ამასთან, როგორც ეროვნულ, 

ასევე, რეგიონულ დონეზე აუცილებელია მოდელის მუშაობის რეგლამენტირება და 

მისი დამტკიცება შესაბამისი უფლებამოსილი სახელმწიფო ხელისუფლების 

ორგანოს მხრიდან. აღნიშნული პრინციპითვე უნდა განისაზღვროს ბიპარტიული 

(ორმხრივი) თანამშრომლობის მოდელი ეკონომიკური სექტორებისათვის, 

რომელიც კონკრეტულ ეკონომიკურ სექტორში არსებულ რეალურ საჭიროებებს 

უპასუხებს. 

ნაშრომის პირველ თავში შესწავლილია შრომის პოლიტიკის ზეგავლენა ბიზნესსექ-

ტორზე, რის საფუძველზეც ჩამოყალიბებულია ჰიპოტეზა: „შრომის პოლიტიკის 

რეგულირების ზრდის ხარისხი დადებითად აისახება ბიზნესსექტორის 

განვითარებაზე, განსაკუთრებით მცირე და საშუალო საწარმოებისთვის“. 

ჰიპოთეზის დასადასტურებლად, ბიზნესსექტორში ეკონომიკური და სოციალური 

პარამეტრები გაანალიზდა, ასევე გაანალიზდა მაკონტროლებელი უწყების - 

„შრომის ინსპექციის სამასახურის“ ინსპექტირებების შედეგები. შრომის 

ინსპექტირების სამსახურის მონაცემებით ძირითადი საჯარიმო მექანიზმები მის 

მიერ ძირითადად მსხვილი და საშუალო საწარმოების მიმართ გამოიყენება. 

განმეორებითი ინსპექტირებისას კი, მაღალია ხარვეზების აღმოუფხვრელობის 

მაჩვენებელი (დაახლოებით 60%), რაც ძირითადად განპირობებულია 

მითითებული დარღვევების გამოსწორებისათვის საჭირო რესურსების სიმცირით. 

შესაბამისად, დაკისრებული ვალდებულების შესრულება ბიზნესისათვის ხშირად 

რთულია და ინსპექტირების სამსახური არჩევანის წინაშე დგება გამოიყენოს 

საჯარიმო სანქციები ან შეეგუოს არსებული ხარვეზების მცირედ გამოსწორებას და 

ფაქტობრივად, უგულებელყოს პოლიტიკის ფუნდამენტური მიზნის მიღწევადობა. 

მსხვილი და საშუალო კომპანიებისთვის საკანონმდებლო მოთხოვნების 

შესრულების სირთულეს თუ ვაღიარებთ, მაშინ ადვილად წარმოსადგენია მცირე და 

მიკრო ბიზნესისათვის საკანონმდებლო რეგულირების იმპლემენტაცია რა 
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პრობლემის მომასწავლებელი იქნება. ამ შემთხვევაში გამართლებულია ვისაუბროთ 

მცირე და მიკრო ბიზნესის მიერ არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების 

შესრულების სირთულეზე და შესაბამისად არსებული ჰიპოთეზის უარყოფასე. 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის რეგულირების ფარგლებში საქართველოში 

ამოქმედებულმა ახალმა სამართლებრივმა ნორმებმა ე.წ. „მოწყვლადი“ ადამიანური 

რესურსის (არასრულწლოვანები, ორსულები, შშმ პირები, ოჯახურ ვალდებულების 

სტატუსის მქონე პირები), წვდომა შრომის ბაზარზე კიდევ უფრო 

მარგინალიზებული გახადა. ამ პირთა წრის მიმართ შრომის ბაზარზე დადგენილი 

ინტეგრირების ფორმალური მოთხოვნები არა მხოლოდ ფიქტიური სახისაა, არამედ 

როგორც საწარმოებისთვის, ასევე თავად ამ პირებისათვისაც უარყოფითი შედეგის 

მომტანიცაა. აღნიშნულის დასტურს წარმოადგენს საქართველოში სხვადასხვა 

სექტორში ფუნქციონირებადი მსხვილი, საშუალო და მცირე კომპანიების 

გამოკითხვის შედეგები. ბიზნეს სექტორის განწყობები ამ პირების დასაქმების 

თაობაზე ცალსახად უარყოფითი დამოკიდებულებით გამოირჩევა დაშედეგიც 

ცალსახად ნეგატიურია. 

ნაშრომის მეორე თავში წამოდგენილია შრომის უსაფრთხოების სფეროში შრომითი 

ორგანიზების პირობებისა და უბედური შემთხვევების 

ურთიერთდამოკიდებულების პრობლემატიკა. აღნიშნული საკითხის ფარგლებში 

გაანალიზებულია შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო სამსახურის მიერ ბოლო 

წლებში კომპანიებში გამოვლენილი ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევების 

ხასიათი და გამომწვევი მიზეზები. ნაშრომის ფარგლებში კომპანიებისა და 

დასაქმებულთა წარმომადგენლების გამოკითხვის მონაცემებზე დაყრდნობით 

ცხადია, რომ შრომის ორგანიზების პირობებში ე.წ. „სამოტივაციო სისტემის“ 

გავლენა შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე მნიშვნელოვნად ასახვადია. 

აღნიშნულ მიდგომა კიდევ უფრო გაამყარა სამი საწარმოს მაგალითზე აღწერითი და 

ანალიტიკური კვლევის ჩატარებამ, რომელიც შერჩეულ იქნა შრომის შიდა 

საწარმოო სტანდარტების დარღვევით დანერგილი ე.წ. „სამოტივაციო სისტემების“ 

უარყოფითი ზეგავლენის ხასიათის შესაბამისად. სამი საწარმოს შედარებითი 

ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა, რომ პირველ ორ საწარმოში ბოლო ერთი წლის 

განმავლობაში მომხდარი უბედური შემთხვევების ან ავადობის შემთხვევების 

რაოდენობა მესამესთან შედარებით თითქმის ორჯერ მეტია. საწარმოში არსებული 

დოკუმენტების (საავადმყოფო ფურცლების, გაცდენების, ჯანმრთელობის გამო 
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სამუშაოდან დროზე ადრე წასვლა, უბედური და საშიში შემთხვევების მოკვლევისა 

და სხვ.) ანალიზისა და დასაქმებულთა ზეპირი გამოკითხვის შედეგად დადგინდა 

უბედური შემთხვევების გამომწვევი ძირითადი მიზეზი - ე.წ. „ბონუსურ“ 

სამოტივაციო სისტემაში დასაქმებულთა ნებაყოფლობითი ჩართულობა. როგორც 

ზემოთ აღინიშნა, ანაზღაურების ეს სისტემა განაპირობებს „სამუშაოების მაღალი 

ტემპით შესრულებას, მეტი ანაზღაურების გამომუშავების მოტივაციის გამო“. 

შესაბამისად, მეორე თავში გაკეთებულია დასკვნა, რომ დასაქმებულთა 

ეკონომიკურის ინტერესი ხშირ შემთხვევაში სამუშაოების შესრულების პროცესში 

უგულებელყოფს შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვას. აქვე აღსანიშნავია, რომ 

ამგვარი მოტივაციის ხელშემწყობად - გვევლინება დამსაქმებელი, რადგან მის 

ეკონომიკურ ინტერესს დასაქმებულის მიერ ცვლის განმავლობაში მეტი სამუშაოს 

შესრულება წარმოადგენს. ამასთანვე, უნდა აღინიშნოს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი 

გარემოება, რომ სამივე საწარმოში შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკა და შიდა 

მონიტორინგის სისტემის მიდგომები დოკუმენტური მოწესრიგება ერთმანეთსადმი 

იდენტურია. ამ სურათიდან გამომდინარე, გამოითქვა ვარაუდი, რომ შრომის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის გათვალისწინების გარეშე, შრომის ანაზღაურების 

სისტემის დანერგვა შესაძლებელია მაღალი რისკის შემცველი გახდეს. შესაბამისად, 

კონკრეტული კვლევის შედეგები შესაძლოა განზოგადდეს, მაგრამ შეფასების დროს 

აუცილებლად სხვა სპეციფიკის მქონე ცვლადებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული 

(ამ შემთხვევაში შრომის ანაზღაურების სისტემის სპეციფიკა). 

მეორე თავმა ასევე მოიცვა სამეცნიერო ექსპერიმენტი, რომელსაც უნდა დაედგინა 

ტრავმატიზმის მონაცემების კავშირი სამუშაო პროცესის ინტენსივობის 

ცვლილებაზე. კვლევის ფარგლებში საქართველოში მოქმედი კომპანიების 

მაგალითზე მოხდა შრომის პირობების კონკრეტულ მახასიათებლებზე დაკვირვება, 

მონაცემების გაზომვა და ანალიზი. ექსპერიმენტისათვის შეირჩა შრომის 

უსაფრთხოების მიზნების მოდელირებისათვის ქვეყანაში ფართოდ გავრცელებული 

სექტორის - მომსახურება/ვაჭრობის სფეროში მომუშავე 6 კომპანია, მათგან 3 - 

საცალო სავაჭრო სექტორის სუპერმარკეტების სახით, ხოლო 3 - საზოგადოებრივი 

კვების სექტორის სარესტორნო კომპანიების სახით, ასევე მათი საქმიანობა 

სხვადასხვა სეზონზე. ექსპერიმენტის ფარგლებში თეორიული და პრაქტიკული 

კვლევის შედეგების შეჯერებამ ღირებული დასკვნების გამოტანის საშუალება 

მოგვცა. ჩატარებული კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ უარყოფითი შედეგების 
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მაქსიმალურად გამორიცხვის მიზნით, საწარმოებში დასაქმებულთა სამოტივაციო 

სისტემის დანერგვამდე მისი დეტალური ანალიზი და რისკიანობის შეფასება უნდა 

მოხდეს. საწარმოს მენეჯმენტი საწარმოს სამუშაო მოცულობების ზრდისა და 

სპეციფიკის ცვლილებისთვის შრომის პირობების ორგანიზების შემუშავების დროს 

ანალოგიური მიდგომით უნდა ხელმძღვანელობდეს, მაგალითად, სეზონური 

სამუშაობის ან/და სადღესასწულო დღეებში მუშაობის ეფექტიანად დაგეგმვა. 

ნაშრომის მესამე თავმა მოიცვა შრომის უსაფრთხოების სფეროში საჯარო 

მართველობის სრულყოფის გზების განსაზღვრისა და შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის შეფასების მექანიზმების შემუშავების საკითხები. აღნიშნულის 

ფარგლებში გაანალიზებულია და შეფასებულია საქართველოში ფუნქციონირებადი  

საწარმოებში არსებული შიდა და გარე შეფასების სისტემის რეალური 

მდგომარეობა. წარმოდგენილი ანალიზის შედეგად შესაძლებელი გახდა 

დაგვედგინა, რომ ქვეყანაში მიღებულია და მოქმედებს შრომის უსაფრთხოების 

საკანონმდებლო მოთხოვნები საწარმოების მიმართ შიდა და გარე შეფასების 

საკითხებთან დაკავშირებით, რომელთა იმპლემენტაციის ხარისხი პრაქტიკაში 

საკმაოდ დაბალია. 

მესამე თავის ფარგლებში მნიშვნელოვან პრობლემად წარმოდგინდა შრომითი 

უსაფრთხოების პოლიტიკის სფეროს ეფექტიანობის შეფასების ინდიკატორების 

საკითხი, რაც უცხოური ქვეყნების გამოცდილების ჭრილში იქნა განხილული. 

აღნიშნულთან დაკავშირებით მნიშვნელოვნად მივიჩნიეთ, საქართველოსა და 

ევროპის რიგ ქვეყნებში (საფრანგეთი, მალტა, ლატვია, ესტონეთი) რიგი 

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების ანალიზისა და ურთიერთშედარებითი 

მეთოდის გამოყენება. სტატისტიკური ანალიზისთვის გამოყენებულია 

ევროკავშირის სტატისტიკის ორგანოსა (Eurostat) და მსოფლიო ბანკის მონაცემები 

და საქართველოში შრომის უსაფრთხოების მარეგულირებელი უწყების - შრომის 

ინსპექტირების სამსახურის ყოველწლიური ანგარიშები. ეს ყოველივე შესწავლილ 

იქნა ორი ძირითადი მიმართულებით, კერძოდ: პირველი, უბედური შემთხვევების 

სიმძიმის ხარისხის (დაშავებულებისა და გარდაცვალების შემთხვევები) მიხედვით 

და  მეორე, ბიზნესსექტორში არსებული ინციდენტების ზოგადი რაოდენობის 

მიხედვით. ქვეყნების წარმოდგენილი მაჩვენებლების ანალიზის შესაბამისად, 

შეიძლება დავასკვნათ, რომ სხვა ქვეყნების მაკროეკონომიკური პარამეტრების 

ანალიზით ცხადია მათი ეკონომიკური აქტივობების სხვაობა საქართველოსთან. 
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ფატალური უბედური შემთხვევების რაოდენობის მხრივ, ქვეყნების მონაცემები 

თანაბარია, ხოლო რაც შეეხება არაფატალურ უბედურ შემთხვევებს - განსხვავება 

შეუდარებლად უარყოფითია. ამ მცირე სტატისტიკური ანალიზიდან მკაფიოდ ჩანს, 

რომ ეკონომიკური აქტივობების დაბალი მაჩვენებლის მიხედვით, სტატისტიკური 

მონაცემები სავარაუდოდ რეალურ მდგომარეობას არ ასახავს და მნიშვნელოვანი 

იქნება ამ მხრივ სათანადოდ შინაარსობრივად გაანალიზებული დასკვნების 

გამოტანა. 

სადისერტაციო ნაშრომისათვის მნიშვნელოვანიგახდა, დადგენილიყო შრომის 

უსაფრთხოების სისტემის გარე ზედამხედველობის მიდგომების ხასიათი, რისი 

ანალიზიც მოიცვა ასევე მესამე თავმა. გაანალიზდა სახელმწიფო 

ზედამხედველობის პრობლემები შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის რეალიზების 

პროცესში. აქვე გამოიკვეთა საქართველოში უბედური შემთხვევების 

აღრიცხვიანობის სისტემური ხარვეზების მიზეზები. ჩატარებული ანალიზის 

მიხედვით, დადასტურდა თავად დამსაქმებლის მიერ უბედური შემთხვევების 

თაობაზე ინსპექტირების სამსახურსათვის ზუსტი და რეალური ინფორმაციის 

მიუწოდებლობის პრობლემა. კვლევის პროცესში მთელი სიმწვავით წარმოჩინდა 

შრომის ინსპექტირების სახელმწიფო სამსახურის დამოუკიდებლობისა და 

მიუკერძოებლობის პრობლემა. რაც ძირითადად, ინტერესთა კონფლიქტსა და 

კონკურენტულობის პრინციპების ხელყოფაში გამოიხატება. ამასთანავე, დღემდე 

გადაუწყვეტელია ინსპექტირების სამსახურის მუშაობის ეფექტიანობის შეფასების 

საკითხი, რაც განპირობებულია მის მაკონტროლებელ უწყებასთან, 

სამინისტროსთან ქვემდებარეობის საკითხით.  ნაშრომის ამ თავში კრიტიკულად 

ფასდება, რიგ ეკონომიკურ დარგში (სამედიცინო, სატრანსპორტო, საამშენებლო და 

სხვ.) სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა შეთავსებით მუშაობა, რაც რისკების, 

მძიმე და ფატალური შედეგების ზრდას იწვევს.  

დასკვნა 

 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველ თავში დასახული ამოცანების 

ნათელსაყოფად ჩატარებული კვლევების შედეგად, მივიღეთ შედეგები 

რომლებიც შემდეგ განსჯას ექვემდებარება: 
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შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის მარეგულირებელი სამარ-

თლებრივი ბაზა პრაქტიკაში განხორციელებული და მიღებული შედეგების 

მნიშვნელოვან რევიზიას მოითხოვოს. კვლევის შედეგების შესაბამისად, 

ცალსახად დასტურდება პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღების 

სავალდებულო შესრულების აუცილებლობა იმასთან დაკავშირებით, რომ 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის რეგულაციების ამოქმედებას წინ 

„რეგულაციების ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ კვლევის ჩატარება უნდა 

უსწრებდეს. „რეგულაციების ზემოქმედების შეფასების შესახებ“ კვლევის 

ჩატრების მიზანი აუცილებლად კონკრეტულ მოსალოდნელ შდეგებზე უნდა 

ფოკუსირდეს და წარდგენილ ინიციატივებში შესაბამისი კორექტირებები 

მყისიერად მოხდეს.  

სადისერტაციო თემის პირველი ამოცანის ფარგლებში განხილულ 

იქნა და დადგინდა წინმსწრები შეფასების გარეშე მიღებული რეგულაციების 

შედეგები:  

 სოციალური პარტნიორობის არსებული სისტემის ნაკლოვანებები 

შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკაზე ახდენს ზეგავლენას; 

 საგანმნათლებლო საფეხურის დადგენის ნაწილში შრომის უსაფ-

რთხოების საკვალიფიკაციო დონის განმსაზღვრელი მოცემულობა 

შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტთა პროფესიისათვის მნიშ-

ვნელოვანი ხარვეზია; 

 სამართლებრივი დამოკიდებულება საჯარო და კერძო სექტორში 

დასაქმებულთა უფლებრივი დაცვის ნაწილში დისკრიმი-

ნაციულია; 

 შრომის უსაფრთხოების პირობებზე ზედამხედველი ორგანოს 

ადგილი საჯარო მმართველობის სისტემაში არასაწორადაა განსაზ-

ღვრული; 

 ე.წ. „ძალოვან სისტემაში’ დასაქმებულების შრომითი უფლებების 

დაცვა შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის დაცვის მიღმაა;  

 პოლიტიკის შედეგების მოლოდინებთან დაკავშირებით, შრომის 

ბაზრის მონაწილეთა მოსაზრებებს შორის მნიშვნელოვანი 
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განსხვავებაა; 

 მცირე და საშუალო მეწარმეთა მდგომარეობა რეგულაციების 

აღსრულებიდან მოსალოდნელი ნეგატიური შედეგების დადგომის 

თვალსაზრისით, ჯეროვნად შეფასებული არ არის; 

 ე. წ. „მოწყვლადი“ შრომითი რესურსი დასაქმების შესაძლებლო-

ბებისგან კიდევ უფრო მარგინალიზებულია; 

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავში ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე შესაძლებელია გავაანალიზოთ ნაშრომის მეორე ამოცანის 

ფარგლებში მიღებული შედეგები, რომლებიც შემდეგ მსჯელობას 

ექვემდებარება: 

კვლევის შედეგად დადასტურდა შრომის უსაფრთხოების სისტემის 

ეფექტიანობის დადებითი გავლენა კომპანიების პროდუქტიულობის 

ზრდაზე. ამავე დროს გამოიკვეთა, ბიზნესსექტორის შრომის უსაფრთხოების 

სისტემის დანერგვის აუცილებლობაში დასარწმუნებლად სათანადო მეთო-

დებით ეფექტიანი საინფორმაციო კომუნიკაციის საჭიროება. ბიზნესსექ-

ტორში, განსაკუთრებით მცირე ბიზნესში, შრომის სტანდარტების მიმართ 

არსებული სკეპტიკური დამოკიდებულება უბედური შემთხვევებისა და 

ტრავმატიზმის ფაქტების ზრდის წინაპირობას წარმოადგენს. 

ნაშრომით განსაზღვრული მეორე ამოცანის ფარგლებში განსაკუთ-

რებული ყურადღება გამახვილდა სამუშაოების კლასიფიცირებაზე, სამუშაო 

პროცესებისა და სამუშაო გარემოს სპეციფიკის მიხედვით. საწარმოო 

პოლიტიკის ფორმირებისას სამეწარმეო სუბიექტებისთვის მნიშვნელოვანია, 

შრომის უსაფრთხოებასთან რისკიანობის დეტალური შეფასება. აღნიშ-

ნულიდან გამომდინარე, გაანალიზდა საწარმოებში შრომის უსაფრთხოების 

შიდა და გარე კონტროლის მექანიზმების დადებითი მახასიათებლები.  

შრომის ინსპექტრების სამსახურის მიერ ჩატარებული ინსპექტირე-

ბების შედეგად გამოვლენილი ტიპური დარღვევების ანალიზმა საშუალება 

მოგვცა ძირითადი ყურადღება უბედური შემთხვევების წარმომშობი 

მიზეზების კონკრეტულ გარემოებებსა და ფაქტორებზე გაგვემახვილებინა. 
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სადისერტაციო ნაშრომის განსაკუთრებულ ღირებულებას ჩატარე-

ბული სამეცნიერო ექსპერიმენტი და მიღებული შედეგები წარმოადგენს. 

გამოვლინდა, საწარმოებში უბედური შეთხვევების ზრდის დინამიკაზე 

შრომის ორგანიზების პირობების ზოგიერთი ცვლილების უარყოფითი 

გავლენის ფაქტები. ექსპერიმენტის პარალელურად, გაანალიზდა კომპანიაში 

სამუშაო პროცესები და სამუშაო გარემო პირობები, ასევე დადგენილი შიდა 

მარეგულირებელი დოკუმენტები. თეორიული და პრაქტიკული კვლევის 

შედეგების შეჯერებამ ღირებული დასკვნების გამოტანის საშუალება მოგვცა. 

ჩატარებული კვლევა-ძიების შედეგად დადგინდა, რომ უარყოფითი 

შედეგების მაქსიმალურად გამორიცხვის მიზნით, საწარმოებში დასაქმე-

ბულთა სამოტივაციო სისტემის დანერგვამდე მისი დეტალური ანალიზი და 

რისკიანობის შეფასება. საწარმოს მენეჯმენტი საწარმოს სამუშაო მოცულო-

ბების ზრდისა და სპეციფიკის ცვლილებისთვის შრომის პირობების ორგანი-

ზების შემუშავების დროს ანალოგიური მიდგომით უნდა ხელმძღვანე-

ლობდეს, მაგალითად, სეზონური სამუშაობის ან/და სადღესასწულო 

დღეებში მუშაობის ეფექტიანად დაგეგმვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავში ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე შესაძლებელია გავაანალიზოთ ნაშრომის მეორე ამოცანის 

ფარგლებში მიღებული შედეგები, რომლებიც შემდეგ მსჯელობას 

ექვემდებარება: 

სადისერტაციო ნაშრომის ერთ-ერთი ძირითადი მიგნება შრომის 

უსაფრთხოების პოლიტიკის მმართვის პრობლემებია. შრომის უსაფრთხო-

ების პოლიტიკის მართვის სახელმწიფო და საწარმოო დონეზე გამოვლე-

ნილი ხარვეზები კომპლექსური ხასიათისაა და მთავარ პრობლემას წარმო-

ადგენს, შესაბამისად, მათი მოგვარება მრავალმხრივ მიდგომას საჭიროებს.  

კვლევიდან გამომდნარე, შრომის უსაფრთხოების სისტემის განვითა-

რებისათვის მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, საერთაშორისო სტანდარტების 

დანერგვა და პრინციპების გაზიარება. ამასთან, საგულისხმოა, რომ საქარ-

თველოს კანონმდებლობა აღნიშნულს ითვალისწინებს, თუმცა სასურველია 

მოხდეს მათი დეტალურად და მეტად გასაგებად განმარტება. 
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კვლევისას გამოიკვეთა საქართველოში უბედური შემთხვევების 

აღრიცხვიანობის სისტემური ხარვეზი. ჩატარებული ანალიზის მიხედვით, 

დადასტურდა თავად დამსაქმებლის მიერ უბედური შემთხვევების თაობაზე 

ინსპექტირების სამსახურსათვის ზუსტი და რეალური ინფორმაციის მიუწო-

დებლობა. ჩვენ მიერ მიზეზად სახელდება დამსაქმებლის შიში, ინფორმა-

ციის მიწოდების საფუძველზე, ობიექტის გარდაუვალი ინსპექტირების 

ჩატარებასთან დაკავშირებით. ინსპექტირება დიდი ალბათობით გამოავ-

ლენს უბედური შემთხვევების გამომწვევ წინაპირობებს და შესაძლო სანქცი-

ების ზომას, რაც დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანი ზინის მომტანი იქნება.  

კვლევის პროცესში მთელი სიმწვავით წარმოჩინდა შრომის ინსპექ-

ტირების სახელმწფო სამსახურის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებ-

ლობის პრობლემა. რაც ძირითადად, ინტერესთა კონფლიქტსა და კონკურენ-

ტულობის პრინციპების ხელყოფაში გამოიხატება. ამასთანავე, დღემდე 

გადაუწყვეტელია ინსპექტირების სამსახურის მუშაობის ეფექტიანობის 

შეფასების საკითხი, რაც განპირობებულია მის მაკონტროლებელ 

უწყებასთან, სამინისტროსთან ქვემდებარეობის საკითხით.  

კრიტიკულად შეფასდა, რიგ ეკონომიკურ დარგში (სამედიცინო, 

სატრანსპორტო, საამშენებლო და სხვ.) სამუშაო ადგილებზე დასაქმებულთა 

შეთავსებით მუშაობა, რაც რისკების, მძიმე და ფატალური შედეგების ზრდას 

იწვევს. 

რაც შეეხება სახელმწიფო საზედამხედველო პოლიტიკის მიმართუ-

ლებას, ინსპექტირებისას გამოვლენილი დარღვევების გამოსასწორებლად 

გაცემული მითითებების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით მწვავე 

ვითარებაა. შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით სტატისტიკური და 

ანალიტიკური ინფორმაცია, თავად ინსპექტირების ორგანოს მხრიდან, 

საკმაოდ ზოგადია და მოკლებულია კონკრეტიკას, რამაც არ მოგვცა 

ჩაღრმავებული კვლევის შესაძლებლობა. 

სადისერტაციო ნაშრომში დასახული მიზნებისა და ამოცანების 

მისაღწევად ჩვენ მიერ ჩატარებულმა კვლევამ ცხადყო, რომ შესაძლებელია 
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საქართველოში შრომის უსაფრთხოების ეროვნული პოლიტიკის სრულ-

ყოფის მექანიზმების რელიზება როგორც, ეროვნულ და რეგიონულ, ასვე 

სექტორულ და საწარმოო დონეზე. კვლევის შედეგებიდან გამომდინარე, 

ნაშრომის დასკვნების ჩამოყალიბებისათვის გამოყენებულ იქნა საერთაშო-

რისო დონეზე აღიარებული შრომის სტანდარტების თაობაზე არსებული 

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სარეკომენდაციო მასალები და 

დარგში შექმნილი სამეცნიერი ნაშრომები [66]. 

კვლევის შედეგად გამოტანილი რეკომენდაციებია:  

1. ტექნოგენური უსაფრთხოების მართვის, საწარმოო საქმიანობის 

ნეგატიური შედეგებისგან ადამიანისა და ბუნების კომპლექსური დაცვის 

სისტემის შექმნა. 

 2. შრომისა და გარემოს დაცვის, ეკონომიკური და სოციალური 

საქმიანობის კოორდინაციის მექანიზმის შექმნა.  

3. სამეურნეო-საწარმოო ციკლების მაქსიმალური იზოლირება 

ეკოგარემოსგან.  

4. სამეურნეო წრებრუნვაში გამოყენებული ბუნებრივი რესურსების 

უტილიზაციის და რეუტილიზაციის რეგიონალური სისტემების შექმნა 

(რაჭა, ჭიათურა, ზესტაფონი).  

5. საწარმოო გარემოს ჰიგიენური პარამეტრების შემუშავება და 

სოციალურ-ფსიქოლოგიური ფაქტორების განსაზღვრა.  

6. შრომის დაცვის დარგში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის 

გააქტიურება.  

7. შრომის დაცვის დარგში საქმიანობის კოორდინაცია საერთაშორისო 

თანამშრომლობის ფარგლებში.  

8. აუცილებელია ეროვნულ და რეგიონულ დონეზე შემუშავდეს და 

მიღებულ იქნას შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის კონცეფცია და 

გრძელვადიანი სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა; 

9. საქართველოს კანონმდებლობაში ევროკავშირის ზონაში დადგე-

ნილი შრომის სტანდარტების ასახვისას სავალდებულოა გათვალისწინებულ 

იყოს საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სპეციფიკა და 
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საკანონმდებლო რეგულირება ეფუძნებოდეს «ბაზარზე რეგულირების 

ზეგავლენის შეფასების” სავალდებულოდ ჩასატარებელ დამოუკიდებელ 

კვლევებს; 

10. შრომის პოლიტიკის ტრიპარტიული მოწყობის საკანონმდებლო 

რეგულაციები მიზანშეწონილია გათვალისწინებული იყოს სადისერტაციო 

ნაშრომში შემუშავებული ტრიპარტიული მოწყობის ახალი მოდელით. 

(განსაკუთრებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში); 

11. საქართველოს რეგიონების დონეზე ტრიპარტიულ სისტემაში 

მონაწილეობა უნდა დაეფუძნოს მხარეთა რეალური წარმომადგენლო-

ბითობისა და ინტერესთა ლობირების დაცვის პრინციპს;  

12. შრომის კანონმდებლობაში არსებული სამართლებრივი ხარვეზე-

ბის აღმოფხვრის მიზნით მიზანშეწონილია, სადისერტაციო ნაშრომის 

ფარგლებში შემუშავებული საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელება; 

13. სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში შემუშავებული სოციალური 

პარტნიორების ლობირების ახალი მოდელის გამოყენებით მიზანშეწინილია, 

წახალისდეს ლობირების მექანიზმები;  

14. რეკომენდირებულია საქართველოში შრომის უსაფრთხოების 

პოლიტიკის მდგომარეობისა და ანალიტიკური საინფორმაციო პორტალის 

შექმნა საჯარო გამოყენებისათვის; 

15. რეკომენდირებულია, რომ შრომის ინსპექტირების სისტემა დაე-

ფუძნოს ნაშრომით გათვალისწინებულ აუდიტურ პროცედურებს, სარეკო-

მენდაციო მიდგომებს და მხოლოდ სადამსჯელო ღონისძიებების შინაარსს ა-

რ უნდა მოიცავდეს;  

16. შრომის პოლიტიკის ფორმირებისას სავალდებულოდ უნდა იყოს 

გათვალისწინებული დამსაქმებლის მიმართ სახელმწიფოს ხელშემწყობი და 

პრევენციული და არა მხოლოდ მკაცრად მარეგულირებლი როლი; 

17. საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების გზით, უნდა 

აღმოიფხვრას მოქალაქეთა თანაბრობის პირობების დარღვევის 

(დისკრიმინაციული) მიდგომები და საჯარო და კერძო სექტორში 

დასაქმებულ პირთა მიმართ ერთიანი მიდგომები უნდა ჩამოყალიბდეს. 
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18. შრომის კანონმდებლობის შესრულებაზე ეფექტიანი ზედამხედ-

ველობს მიზნით, შრომის ინსპექციის სამსახურს, მაქსიმალურად დამოუკი-

დებელი და მიუკერძოებელი საქმიანობისათვის, საჯარო მმართველობის 

სისტემაში სათანადო ადგილი კანონმდებლობით უნდა განესაზღვროს; 

19. კანონმდებლობით მკვეთრად უნდა გაიმიჯნოს შრომის უსაფ-

რთხოების პოლიტიკის მაკონტროლებელი ორგანოების კომპეტენციები 

მათი ურთიერთკოორდინირებული მუშაობის მექანიზმების ეფექტიანი 

გამოყენებით. 

სადისერტაციო ნაშრომის მიზნისა და მიღებული შედეგების მიხედ-

ვით, ასევე არსებული სიტუაციის რეალური შეფასების შედეგად ნაშრომის 

დასკვნა მოიცავს საწარმოო დონეზე შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის 

შემდეგ მიმართულებებს:  

20. რეკომედირებულია საწარმოში შრომისა და სოციალური პოლი-

ტიკის (სექტორში) განვითარებისათვის დაინერგოს სადისერტაციო ნაშრო-

მის ფარგლებში შემუშავებული ინსტრუმენტის - თვითშეფასების ანკეტის 

გამოყენება (თან ერთვის სადისერტაციო ნაშრომს დანართი 7-ის სახით). 

21. კომპანიებში გამოსაყენებლად სადისერტაციო ნაშრომში შემუშავე-

ბულია შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის სტანდარტული სარეკომენდა-

ციო ხასიათის ჩარჩო დოკუმენტი - პოლიტიკის ტიპური დოკუმენტი; 

22. შრომითი უფლებებისა და შრომითი უსაფრთხოების საკითხების 

დაცვის მიზნით, სადისერტაციო ნაშრომში შემუშავებულია საწარმოს ინ-

სპექტირებისას დოკუმენტური მზაობის უზრუნველსაყოფად განმარტებითი 

დოკუმენტი;  

23. სადისერტაციო ნაშრომის ფარგლებში ჩატარებული კვლევების 

საფუძველზე უნდა შეიქმნას საწარმოს სტრუქტურულ ერთეულებს შორის 

კოორდინაციისა და საწარმოს შრომის პოლიტიკაში დასაქმებულების ჩარ-

თულობის მოტივაციის ზრდის განმსაზღვრელი სახელმძღვანელო 

დოკუმენტი; 

24. სადისერტაციო თემის ფარგლებში შემუშავებელია შრომის 
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უსაფრთხოების პოლიტიკის უზრუნველსაყოფად საფრთხეების იდენტიფი-

ცირების უნიფიცირებული სარეკომენდაციო ხასიათის კითხვარები, 

რომლებიც გამომდინარეობს საწარმოში არსებული სამუშაო პროცესებიდან 

და სამუშაო გარემოდან; 

25. საწარმოების დონეზე გამოსაყენებელია შრომითი დავების მოგვა-

რებისა და შრომითი მედიაციის ახალი მოდელი, რომელიც ძირითადად 

ორიენტირებულია საწარმოში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტსა და 

საწარმოს მენეჯმენტს შორის წარმოშობილი დავების გადაწყვეტაზე;  

26. ჩატარებული კვლევებიდან გამომდინარე, საწარმოების დონეზე 

დასანერგია დასაქმებულთა საინსტრუქტაჟო-სატრენინგო მოდულები, რო-

მელთა გამოყენება ასევე შესაძლებელია შრომის უსაფრთხოების სპეციალის-

ტების, საწარმოს მენეჯმენტის, საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ.  
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ნაშრომის აპრობაცია 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი დებულების შესახებ დაცულ იქნა 

ორი თემატური სემინარი და  სამი კოლოქვიუმი:  

 

I კოლოკვიუმი – „შრომის დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა საბაზრო 

ეკონომიკის პირობებში“;  

II კოლოკვიუმი – „საერთაშორისო შრომის სტანდარტები და საქართველოს 

გამოწვევები“; ადგილმდებარეობა:  

III კოლოკვიუმი – „შრომის დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა და შრომის 

უსაფრთხოების მართვის სრულყოფა საქართველოს რეგიონებში”; 

ადგილმდებარეობა:; 

 

სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შედეგები გამოქვეყნებულია შემდეგ 

პუბლიკაციებში: 
 

სტატიები: 

1. კორძახია მ. „შრომის უსაფრთხოების მართვის პოლიტიკა 

დამსაქმებლის სამეწარმეო აქტივობის ზრდისა და დასაქმებულთა 

უფლებების დასაცავად“. სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება“ №4 (56)  2020“, გვ 62-70;  

2. კორძახია მ. „ქართული და საერთაშორისო სამართლებრივ ანალიზზე 

დაფუძნებული შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემის 

მართვის ასპექტები“; სამეცნიერო ჟურნალი „ხელისუფლება და 

საზოგადოება“, №3 (55)  2020, გვ 44-53;  

3. კორძახია მ. „საქართველოში შრომის ბაზრის სახელმწიფო 

კონტროლის გაძლიერება პანდემიური კრიზისის პირობებში“. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ბიზნეს ინჟინერინგი“, №3-4, 

2021, გვ 146-149;  
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კონფერენცია: 

1. კორძახია მ. შრომის უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემის მართვის 

სამართლებრივი მიდგომები. ხელისუფლება და საზოგადოება XIV 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2020 წელი. თბილისი, 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი; 

2. კორძახია მ. საქართველოში შრომის ბაზრის სახელმწიფო კონტროლის 

გაძლიერება პანდემიური კრიზისის პირობებში. საერთაშორისო 

სამეცნიერო კონფერენცია, 2021 წელი. თბილისი, საქართველოს 

ტექნიკური უნივერსიტეტი; 

 


