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შესავალი 

საჯარო სამსახურში საქმიანობა გულისხმობს საჯარო მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით 

დადგენილი ფუნქციებისა და საჯარო სამსახურის სპეციფიკიდან გამომდინარე 

დაკისრებული ვალდებულებების შესრულებას. საჯარო მოსამსახურის საქმიანობის 

ძირითადი პრინციპები მოიცავს საჯარო მოსამსახურის მიერ კონსტიტუციური 

ღირებულებებისა და სახელმწიფოსადმი ერთგულებას, მიუკერძოებლობასა და ინტერესთა 

კონფლიქტის თავიდან არიდებას, მოქალაქეებთან ურთიერთობისას თანაბრად მოპყრობის 

ვალდებულებასა და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში კანონიერებისა და 

სამართლიანობის პრინციპების დაცვას.  საჯარო მოსამსახურე ასევე ვალდებულია დაიცვას 

საჯარო სამსახურში არსებული ქცევის წესები და ეთიკის ნორმები.  

საჯარო მოსამსახურე საჯარო სამსახურში განხორციელებული საქმიანობის პროცესში 

ანგარიშვალდებულია სახელწიფოსა და საზოგადოების წინაშე. შესაბამისად, საჯარო 

მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით განსაზღვრული მოვალეობების შეუსრულებლობამ ან 

არაჯეროვანმა შესრულებამ შესაძლებელია გამოიწვიოს მისთვის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის დაკისრება. დისციპლინური პასუხისმგებლობა წარმოადგენს საჯარო 

მოსამსახურისათვის პროფესიული საქმიანობის განხორციელების პროცესში გამოვლენილი 

დარღვევებისათვის დადგენილი პასუხისმგებლობის ფორმას, რომლის მიზანია საჯარო 

მოსამსახურის მიერ კანონმდებლობით დადგენილი ფუნქციების ჯეროვნად შესრულების 

უზრუნველყოფა და საქმიანობის პროცესის გაუმჯობესება. საჯარო მოსამსახურის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი დეტალურად უნდა მოწესრიგდეს საჯარო 

სამსახურის მარეგულირებელი კანონმდებლობით, რათა საჯარო მოსამსახურისათვის 

წინასწარ ცნობილი იყოს დისციპლინური გადაცდომის შესაძლო ხასიათი, დისციპლინური 

საქმის წარმოების პროცედურა და უფლების დაცვის საშუალებები. საჯარო 

მოსამსახურისათვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრება არ გამორიცხავს 

საჯარო მოსამსახურის სისხლის-სამართლებრივ ან სამოქალაქო პასუხისმგებლობას 

შესაბამისი ხასიათის დარღვევის არსებობის შემთხვევაში. 

საქართველოში საჯარო მოსამსახურეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობას არეგულირებს 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი, თუმცა არსებული რეგულირება 

ზოგადია და არ მოიცავს დისციპლინურ პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებულ ყველა 
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საკითხს. საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი ასევე 

დამატებით მოწესრიგებულია საჯარო სამსახურებში არსებული შინაგანაწესით, რომელიც 

შესაბამისობაში უნდა იყოს კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან და უზრუნველყოს 

კანონმდებლობაში მოცემული საკითხის დეტალური მოწესრიგება.  

სტატიის მიზანია საჯარო მოსამსახურეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

რეგულირების შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი საქართველოს კანონმდებლობისა და 

საერთაშორისო პრაქტიკის საფუძველზე. სტატიაში განხილულია საჯარო მოსამსახურეთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის მარეგულირებელი ნორმები გერმანიის, ლიტვის, 

სლოვაკეთის, ხორვატიისა, კანადისა და საქართველოს მაგალითზე. საჯარო მოსამსახურეთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის შედარებით-სამართლებრივი ანალიზი მოიცავს შემდეგ 

საკითხებს: დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი პრინციპები, 

დისციპლინური გადაცდომის სახეები და დისციპლინური სახდელის ფორმები, 

დისციპლინური წარმოების პროცედურა და გადაწყვეტილების მიმღები პირის/ორგანოს 

უფლებამოსილების ფარგლები, ასევე დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების 

შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი.  

 

1. დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი პრინციპები 

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხის რეგულირება  უნდა 

განხორციელდეს სამართლებრივი და პროცედურული პრინციპების გათვალისწინებით. 

სამართლებრივი პრინციპები წარმოადგენს დისციპლინური პასუხისმგებლობის შესახებ 

შინაარსობრივი ნორმების განმსაზღვრელ ძირითად საფუძვლებს, ხოლო პროცედურული 

პრინციპები შეეხება დისციპლინური წარმოების პროცესისას გასათვალისწინებელ ძირითად  

საკითხებს.  

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი 

სამართლებრივი პრინციპებია:  

1. კანონიერების პრინციპი - გულისხმობს, რომ საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა მოწესრიგდეს კანონის საფუძველზე. საჯარო 
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მოსამსახურეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი, ძირითადად, 

მოწესრიგებულია საჯარო სამსახურის შესახებ მარეგულირებელი კანონმდებლობით.  

2. დისციპლინური გადაცდომისა და დისციპლინური სახდელის წინასწარ განსაზღვრის 

პრინციპი - გულისხმობს, რომ საჯარო მოსამსახურის მიერ ჩადენილი შესაძლო 

დისციპლინური გადაცდომა და აღნიშნული გადაცდომისათვის დაკისრებული სახდელი 

კანონით წინასწარ უნდა იყოს განსაზღვრული, რათა საჯარო მოსამსახურემ შეძლოს მისი 

ქმედებისა და მოსალოდნელი შედეგების წინასწარი განსაზღვრა.  

3. დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების უკუქცევითი ძალის აკრძალვის პრინციპი - 

გულისხმობს, რომ დისციპლინურ პასუხისმგებლობის მარეგულირებელ ნორმებს არ 

გააჩნიათ უკუქცევითი ძალა, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ახალი ნორმა უფრო 

სასარგებლოა საჯარო მოსამსახურისათვის. აღნიშნული პრინციპი მოქმედებს 

დისციპლინური წარმოების მიმდინარეობის პროცესში და არ გამოიყენება საჯარო 

მოსამსახურისათვის უკვე დაკისრებული დისციპლინური სახდელის  შემთხვევაში.  

4. პროპორციულობის პრინციპი - გულისხმობს, რომ საჯარო მოსამსახურისათვის 

დაკისრებული დისციპლინური სახდელი შესაბამისობაში უნდა იყოს მის მიერ ჩადენილი 

დისციპლინური გადაცდომის სიმძიმესთან და ითვალისწინებდეს დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენისას არსებულ გარემოებებს.  

5. ბრალეულობის პრინციპი - გულისხმობს, რომ დისციპლინური გადაცდომა შესაძლებელია 

განხორციელდეს საჯარო მოსამსახურის მიერ განზრახ ან გაუფრთხილებლობით. საჯარო 

მოსამსახურეს არ უნდა დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა, როდესაც საზიანო 

შედეგი დადგა ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო და საჯარო მოსამსახურეს არ გააჩნდა 

საზიანო შედეგის დადგომის განზრახვა. ბრალეულობის პრინციპის მოქმედება 

მნიშვნელოვანია, როდესაც საჯარო მოსამსახურის მიერ განხორციელებული სადავო 

ქმედების მომწესრიგებელი ნორმები ერთმანეთს არ შეესაბამება ან წინააღმდეგობაშია სხვა 

ნორმებთან. 

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრებისას დისციპლინური 

წარმოების პროცესი უნდა განხორციელდეს შემდეგი პროცედურული პრინციპების დაცვით: 
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6. შეჯიბრობითობის პრინციპი -  გულისხმობს, რომ  საჯარო მოსამსახურეს უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა დისციპლინური საქმის განხილვის პროცესში უპასუხოს დისციპლინური 

გადაცდომის შესახებ არსებულ საჩივარს, წარადგინოს თავის მოსაზრებები, არგუმენტები და 

მტკიცებულებები. საჯარო მოსამსახურეს ასევე უფლება აქვს გამოიყენოს დაცვის უფლება და 

ჰყავდეს წარმომადგენელი. 

7. საქმის წარმოების დოკუმენტებზე ხელმისაწვდომობა - გულისხმობს, რომ საჯარო 

მოსამსახურეს ან მის დამცველს უფლება აქვთ მიიღონ ყველა დოკუმენტი, რომელსაც 

ეფუძნება საჯარო მოსამსახურის წინააღმდეგ წარდგენილი საჩივარი და რომელიც 

წარდგენილია დისციპლინური საქმის წარმოების პროცესში. დისციპლინური საქმის 

მასალების ხელმისაწვდომობა მნიშვნელოვანია საჯარო მოსამსახურის მიერ დაცვის 

უფლების განსახორციელებლად. 

8. გასაჩივრების უფლება - გულისხმობს, რომ საჯარო მოსამსახურეს უნდა ჰქონდეს 

შესაძლებლობა სასამართლოს წესით გაასაჩივროს დისციპლინური დავის განმხილველი 

პირის/ორგანოს გადაწყვეტილება მისთვის დისციპლინური სახდელის დაკისრების 

თაობაზე.  

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელი ძირითადი 

პრინციპების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საკანონმდებლო რეგულირება უნდა დაეფუძნოს ზემოთ აღნიშნულ 

პრინციპებს, რათა უზრუნველყოფილი იქნას საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის სამართლიანი განხორციელება. 
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2. დისციპლინური გადაცდომის სახეები  

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური გადაცდომის განსაზღვრა მნიშვნელოვანია საჯარო 

მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობის რეგულირებისას. საერთაშორისო 

პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, დისციპლინური გადაცდომის განსაზღვრის ორი 

ძირითადი ფორმა არსებობს: დისციპლინური გადაცდომის ზოგადი დეფინიცია და 

დისციპლინური გადაცდომის სახეების განსაზღვრა. დისციპლინური გადაცდომის ზოგადი 

დეფინიციის შემთხვევაში კანონმდებლობით განსაზღვრულია, რომ საჯარო მოსამსახურე 

პასუხისმგებელია მის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების ბრალეული შეუსრულებლობის 

ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის. მოცემულ შემთხვევაში, კანონმდებლობით არ არის 

დადგენილი დისციპლინური გადაცდომის სახეები საჯარო მოსამსახურის მოვალეობების 

შინაარსის გათვალისწინებით. დისციპლინური გადაცდომის ზოგადი დეფინიცია 

მოცემულია გერმანიის,1 ლიტვისა2 და სლოვაკეთის3 კანონმდებლობებში.  

დისციპლინური გადაცდომის სახეების განსაზღვრის შემთხვევაში, კანონმდებლობით 

გამიჯნულია მსუბუქი და მძიმე დისციპლინური გადაცდომის სახეები და თითოეული 

მათგანი მოიცავს საჯარო მოსამსახურის კონკრეტული მოვალეობების ჩამონათვალს. მსუბუქ 

დისციპლინურ გადაცდომად ძირითადად მიჩნეულია:  საჯარო მოსამსახურის მიერ სამუშაო 

დროის განმავლობაში სამსახურში დაგვიანება ან ადრე წასვლა სათანადო მიზეზის 

არარსებობის შემთხვევაში და ხელმძღვანელის გაფრთხილების გარეშე; სამსახურებრივი 

დოკუმენტების მოუწესრიგებლობა და საჯარო სამსახურის შინაგანაწესით დადგენილი 

მოთხოვნების შეუსრულებლობა. მძიმე დისციპლინურ გადაცდომად მიჩნეულია საჯარო 

მოსამსახურის მიერ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება ან უფლებამოსილების 

გადამეტება; საჯარო სამსახურისათვის შეუფერებელ საქმიანობაში ჩართვა; საიდუმლო ან 

ოფიციალური ინფორმაციის გამჟღავნება; არაკანონიერი შემოსავლისა და სარგებლის მიღება; 

სახელმწიფოს ქონების პირადი ან მოგების მიღების მიზნით გამოყენება; მოქალაქეების 

არაკვალიფიციური, არასრულყოფილი და არაეთიკური მომსახურება; სამუშაო საათების 

                                                           
1 გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ,,ფედერალური საჯარო სამსახური“, მაისი, 2009, გვ 45. 
ხელმისაწვდომია: www.bmi.bund.de 
2  საჯარო სამსახურის შესახებ ლიტვის კანონი, 2002 წელი, 22 აპრილი, მუხლი 28.  
ხელმისაწვდომია http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN012617.pdf;  
3  საჯარო სამსახურის შესახებ სლოვაკეთის კანონი, 2001 წელი, 2 ივლისი, მუხლი 60 (1).  
ხელმისაწვდომია http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan012614.pdf  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/NISPAcee/UNPAN012617.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan012614.pdf
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განმავლობაში არაფხიზელ მდგომარეობაში გამოცხადება; საპატიო მიზეზის არარსებობის 

შემთხვევაში სამსახურში გამოუცხადებლობა, სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებაზე 

უარის თქმა; სამსახურებრივი მოვალეობების შეუსრულებლობა. დისციპლინური 

გადაცდომის სახეების განსაზღვრა პირდაპირ კავშირშია დისციპლინური გადაცდომისათვის 

შესაბამისი სახდელის შერჩევასთან, რადგან დისციპლინური სახდელის ზომის ერთ-ერთ 

განმსაზღვრელ ფაქტორს წამოადგენს დისციპლინური გადაცდომის ხასიათი და სიმძიმე. 

დისციპლინური გადაცდომის სახეების განსაზღვრის მაგალითს წარმოადგენს ხორვატიისა4 

და კანადის5 კანონმდებლობა.  

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი იყენებს დისციპლინურ გადაცდომის 

ზოგად დეფინიციას და ადგენს, რომ დისციპლინურ გადაცდომად მიიჩნევა საჯარო 

მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივ მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან 

არაჯეროვნად შესრულება, დაწესებულებისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენება ან ასეთი 

ზიანის წარმოშობის საშიშროების ბრალეული შექმნა, ასევე ზოგად ზნეობრივი ნორმების 

წინააღმდეგ ან მოხელისა და დაწესებულების დისკრედიტაციისაკენ მიმართული უღირსი 

საქციელი, განურჩევლად იმისა, სამსახურშია ჩადენილი თუ მის გარეთ.6 დისციპლინური 

გადაცდომის საკანონმდებლო რეგულირება ზოგადია და არ მოიცავს დისციპლინური 

გადაცდომის სახეების დეტალურ ჩამონათვალს საჯარო მოსამსახურის მოვალეობების 

გათვალისწინებით, ასევე მათ კლასიფიკაციას მსუბუქ და მძიმე დისციპლინურ 

გადაცდომად. საჯარო სამსახურების შინაგანაწესების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საჯარო 

დაწესებულებების უმეტესობა შინაგანაწესში დისციპლინური პასუხისმგებლობის 

რეგულირებისას მითითებას აკეთებს ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით 

დადგენილ ნორმებზე და არ ადგენს დისციპლინური გადაცდომის უფრო დეტალურ 

ჩამონათვალს მისი შევსების მიზნით.7 დისციპლინური გადაცდომის სახეების დეტალური 

                                                           
4 საჯარო სამსახურის შესახებ ხორვატიის კანონი, მუხლი 97, მუხლი 98, მუხლი 99; ხელმისაწვდომია: 
http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Civil-Servants-Act.pdf.  
5 საჯარო სამსახურში ეთიკისა და დისციპლინის მოწესიგების თაობაზე კანადის კანონი  , თავი მესამე. 
ხელმისაწვდომია  http://ethics.iit.edu/ecodes/node/4690; 
6 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 78. 
7 საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტრო; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო; 
საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა 
და ლტოლვილთა სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; სასჯელაღსრულებისა, პრობაციისა 
და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო.  

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Civil-Servants-Act.pdf
http://ethics.iit.edu/ecodes/node/4690
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მოწესრიგება მნიშვნელოვანია საჯარო მოსამსახურის მიერ დისციპლინური გადაცდომის 

განჭვრეტადობა და შესაბამისი დისციპლინური სახდელის შეფარდების მიზნით. 

 

3. დისციპლინური სახდელის ფორმები და მისი განსაზღვრის წესი 

საჯარო მოსამსახურეს დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში ეკისრება 

შესაბამისი დისციპლინური სახდელი. დისციპლინური სახდელი წარმოადგენს 

დისციპლინური ზემოქმედების ღონისძიებას, რომელიც საჯარო მოსამსახურის მიერ 

ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის სიმძიმის პროპორციული უნდა იყოს. 

დისციპლინური სახდელის ფორმები და მისი შეფარდების წესი უნდა განისაზღვროს 

კანონმდებლობით, რათა საჯარო მოსამსახურეს ჰქონდეს ინფორმაცია მის მიერ ჩადენილი 

ქმედების შესაძლო შედეგების შესახებ.  

საერთაშორისო პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, ძირითადად გამოიყენება 

დისციპლინური სახდელის შემდეგი ფორმები: შენიშვნა, გაფრთხილება, ფულადი ჯარიმა 

საჯარო მოსამსახურის ანაზღაურების 10-15% პროცენტის ოდენობით, დაწინაურების 

შესაძლებლობის შეზღუდვა გარკვეული პერიოდით, წახალისების შესაძლებლობის 

შეზღუდვა გარკვეული პერიოდით, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისგან დროებით 

ჩამოშორება ხელფასის გაცემის შეჩერებით, უფრო დაბალი რანგის თანამდებობაზე 

გადაყვანა, სავალდებულო პენსიაზე გასვლა, სამსახურიდან გათავისუფლება,  საპენსიო 

უფლების შეზღუდვა ან ჩამორთმევა. დისციპლინური სახდელის აღნიშნული ფორმები 

არსებობს გერმანიის, ლატვიის, სლოვაკეთის, ხორვატიისა და კანადის საჯარო სამსახურში. 

მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობით განისაზღვროს დისციპლინური სახდელის 

შეფარდების წესი და ის გარემოებები, რომელიც უფლებამოსილმა პირმა ან ორგანომ უნდა 

გაითვალისწინოს დისციპლინური სახდელის შეფარდების პროცესში. საერთაშორისო 

პრაქტიკის ანალიზის საფუძველზე, დისციპლინური სახდელის შერჩევისას 

გათვალისწინებული უნდა იყოს შემდეგი გარემოებები: დისციპლინური გადაცდომის 

ხასიათი და სიმძიმე, საჯარო მოსამსახურის მიერ დაკავებული თანამდებობა და 

პასუხისმგებლობის ხარისხი, დისციპლინური გადაცდომის მიერ დამდგარი ზიანი და 

საჯარო მოსამსახურის განზრახვა აღნიშნული ზიანის დადგომასთან დაკავშირებით, საჯარო 



9 
 

მოსამსახურის მიერ წარსულში ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის ხასიათი, საჯარო 

მოსამსახურის მიერ წარსულში განხორციელებული საქმიანობა და ქცევა, დისციპლინური 

სახდელის შემაკავებელი ეფექტი და მისი შესაბამისობა ჩადენილ დისციპლინურ 

გადაცდომასთან, ასევე დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის სხვა შემამსუბუქებელი და 

დამამძიმებელი გარემოებები.  

დისციპლინური სახდელის შეფარდების ძირითად წესს წარმოადგენს ერთი დისციპლინური 

გადაცდომისათვის მხოლოდ ერთი დისციპლინური სახდელის შეფარდება. საჯარო 

მოსამსახურეს დისციპლინური სახდელი შესაძლებელია დაეკისროს დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენიდან ან მისი აღმოჩენიდან მხოლოდ განსაზღვრული პერიოდის 

განმავლობაში. აღნიშნული პერიოდის გასვლის შემდეგ, საჯარო მოსამსახურის 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხი არ განიხილება. საერთაშორისო პრაქტიკის 

თანახმად, აღნიშნული პერიოდი შესაძლებელია იყოს 3 თვიდან 2 წლამდე დისციპლინური 

გადაცდომის ხასიათის გათვალისწინებით. მნიშვნელოვანია, რომ დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის განმსაზღვრელ თანამდებობის პირს ან ორგანოს შეუძლია საჯარო 

მოსამსახურეს ვადამდე ადრე მოუხსნას დისციპლინური პასუხისმგებლობა, თუ იგი არ 

ჩაიდენს ახალ გადაცდომას და თავს გამოიჩენს როგორც კეთილსინდისიერი მოსამსახურე.8 

საერთაშორისო პრაქტიკით, დისციპლინური პასუხისმგებლობის ხანგრძლივობა ერთი წლის 

ვადას მოიცავს. თუ საჯარო მოსამსახურეს აღნიშნული პერიოდის მანძილზე არ შეეფარდა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ახალი ზომა, იგი ითვლება დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის არმქონედ. 9  

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი ადგენს დისციპლინური სახდელის 

ფორმებს, რომელიც შეიძლება დაეკისროს საჯარო მოსამსახურეს დისციპლინური 

გადაცდომის ჩადენისას. 10 კანონმდებლობით დისციპლინური სახდელის სახეებია: შენიშვნა, 

გაფრთხილება, არა უმეტეს ათი სამუშაო დღის ხელფასის დაკავება, სამსახურებრივი 

მოვალეობის შესრულებისაგან ჩამოშორება ხელფასის გაცემის შეჩერებით - არა უმეტეს ათი 

სამუშაო დღისა, უფრო დაბალი თანრიგის თანამდებობაზე გადაყვანა - არა უმეტეს ერთი 

წლისა; სამსახურიდან განთავისუფლება ამ კანონის საფუძველზე. საქართველოს 

                                                           
8  საჯარო სამსახურის შესახებ ლიტვის კანონი, მუხლი 31 (1).  
9  საჯარო სამსახურის შესახებ სლოვაკეთის კანონი, 62 (3). 
10 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი. მუხლი 79.  
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კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელიც 

უფლებამოსილმა პირმა უნდა გაითვალისწინოს  საჯარო მოსამსახურისათვის კანონით 

დადგენილი დისციპლინური სახდელის შეფარდებისას, რაც მნიშვნელოვანია საჯარო 

მოსამსახურისათვის პროპორციული დისციპლინური გადაცდომის პროპორციული 

სახდელის შეფარდებისათვის. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია 

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური პასუხისმგებლობისაგან ვადამდე გათავისუფლება,11 

ხოლო დისციპლინური სახდელის გაქარწყლების პერიოდად  განსაზღვრულია ერთი წელი.12 

 

4. დისციპლინური წარმოების პროცესი 

საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური წარმოების პროცესის რეგულირება მოითხოვს 

დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველის განსაზღვრას, დისციპლინური წარმოების 

პროცედურისა და დისციპლინური წარმოების ვადების დადგენას, საჯარო მოსამსახურის 

უფლებების განსაზღვრას დისციპლინური წარმოების პროცესში, გადაწყვეტილების მიმღები 

პირის/ორგანოს შერჩევასა და გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმის განსაზღვრას 

დისციპლინური ან/და სასამართლო წესით.  

საჯარო მოსამსახურის მიმართ დისციპლინური წარმოების დაწყების საფუძველი 

შესაძლებელია გახდეს საჯარო მოსამსახურის უშუალო ხელმძღვანელის ან საჯარო 

დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი მოთხოვნა, საჯარო მოსამსახურის ახსნა-

განმარტება, სხვა საჯარო მოსამსახურის მიერ ან მოქალაქის მიერ წარდგენილი საჩივარი.  

წარდგენილი საჩივარი უნდა შეიცავდეს განმცხადებლის ვინაობასა და საკონტაქტო 

ინფორმაციას; იმ საჯარო მოსამსახურის ვინაობას, რომლის მიმართ არის წარდგენილი 

საჩივარი; განმცხადებლის მოთხოვნას; გარემოებებს, რომელსაც ეფუძნება მოთხოვნა; 

საჩივარზე თანდართული საბუთების ნუსხას; განმცხადებლის ხელმოწერასა და თარიღს. 

დისციპლინური წარმოების მწარმოებელმა პირმა/ორგანომ უნდა უზრუნველყოს საჯარო 

მოსამსახურისათვის ინფორმაციის/საჩივრის მიწოდება და მისი ჩართვა დისციპლინურ 

წარმოებაში.  

                                                           
11 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 80 (2). 
12 საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი, მუხლი 80 (3). 
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საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური საქმის 

განხილვა საჯაროა. დისციპლინური წარმოების პროცესის დახვეწის მიზნით, 

კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს დისციპლინური წარმოების მხარეთა უფლებები და 

მოვალეობები; მხარეთა ახსნა-განმარტებების, მოწმეების დაკითხვისა და მტკიცებულებების 

გამოკვლევის პროცესი; დისციპლინური დავის მწარმოებელი პირის/ორგანოს მიერ 

დისციპლინური წარმოების დაწყებაზე უარის თქმის, დისციპლინური წარმოების შეჩერებისა 

და შეწყვეტის საფუძვლები. კანონმდებლობით უნდა განისაზღვროს საჯარო მოსამსახურის 

პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით ჩატარებული დისციპლინური წარმოების ვადები. 

საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით, აღნიშნული ვადა შესაძლებელია შეადგენდეს 

დისციპლინური წარმოების დაწყებიდან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთ თვეს. 

საჯარო მოსამსახურეს დისციპლინური წარმოების პროცესში უნდა ჰქონდეს შემდეგი 

უფლებები: ისარგებლოს დაცვის უფლებით, წარადგინოს ახსნა-განმარტებები და 

მტკიცებულებები, მოითხოვოს მოწმის დაკითხვა, მიიღოს დისციპლინური წარმოების 

პროცესში არსებული ყველა ინფორმაცია და დოკუმენტი, გაასაჩივროს გადაწყვეტილება. 

დისციპლინური წარმოების პროცესში, საჯარო მოსამსახურე შესაძლებელია დროებით 

ჩამოაშორონ სამსახურებრივი საქმიანობის განხორციელებას საბოლოო გადაწყვეტილების 

მიღებამდე.  

საერთაშორისო პრაქტიკის თანახმად, საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საკითხის განხილვა შესაძლებელია განხორციელდეს: იმ თანამდებობის 

პირის ან დაწესებულების მიერ, რომელსაც აქვს საჯარო მოსამსახურის თანამდებობაზე 

დანიშვნის უფლება;13 თითოეულ საჯარო დაწესებულებაში შექმნილი დამოუკიდებელი 

დისციპლინური კომისიის მიერ,14 ყველა საჯარო მოსამსახურისათვის საჯარო სამსახურის 

ფარგლებს გარეთ შექმნილი დამოუკიდებელი დისციპლინური კომისიის15 და სასამართლოს 

მიერ.16 დისციპლინური კომისიის შექმნის შემთხვევაში მის შემადგენლობაში უნდა შევიდნენ 

საჯარო მოსამსახურეები.  

                                                           
13 საჯარო სამსახურის შესახებ ლიტვის კანონი, მუხლი 30 (5). 
14 საჯარო სამსახურის შესახებ ხორვატიის კანონი, მუხლი 100 (2). 
15 საჯარო სამსახურის შესახებ სლოვაკეთის კანონი, მუხლი 64 (1).  
16 გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ,,ფედერალური საჯარო სამსახური“, მაისი, 2009, გვ 45.  
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,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონში არ არის მოცემული საჯარო მოსამსახურეთა 

დისციპლინური წარმოების პროცესის რეგულირება, გარდა იმ მითითებისა, რომ 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის გამოყენების უფლება აქვს იმ თანამდებობის 

პირს ან დაწესებულებას, რომელსაც აქვს მისი თანამდებობაზე დანიშვნის უფლება. 17 

კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული დისციპლინური წარმოების დაწყების 

საფუძველი, დისციპლინური დავის განხილვის პროცედურა, დისციპლინური წარმოების 

ვადები, საჯარო მოსამსახურის უფლებები დისციპლინური წარმოების პროცესში და მისი 

გასაჩივრების მექანიზმი დისციპლინური ან სასამართლო წესით. ასევე, არ არსებობს საჯარო 

მოსამსახურეთა დისციპლინური დავის განმხილველი დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც 

უზრუნველყოფს დისციპლინური წარმოების პროცესის საჯაროობასა და გამორიცხავს 

ხელმძღვანელი პირების მიერ სუბიექტური გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობას.  

საჯარო სამსახურების შინაგანაწესების ანალიზი გვიჩვენებს, რომ საჯარო დაწესებულებების 

უმეტესობა შინაგანაწესში დისციპლინური პასუხისმგებლობის წესის რეგულირებისას 

მითითებას აკეთებს ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით დადგენილ 

ნორმებზე და არ ადგენს უფრო დეტალურ პროცედურებს მისი შევსების მიზნით.18 

შინაგანაწესების ანალიზმა ასევე გვიჩვენა, რომ შესაძლებელია მათ მიერ დადგენილი 

ნორმები წინააღმდეგობაში იყოს „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონთან და 

საჭიროებდეს კანონით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანას.19 

 

 

 

 

                                                           
17 „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონი. მუხლი 79.  
18 საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო; საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი 
განვითარების სამინისტრო; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო; საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტრო; საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, 
განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო; სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; 
სასჯელაღსრულებისა, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტრო.  
19მაგ: აღსრულების ეროვნული ბიუროს შინაგანაწესით (მუხლი 23.2) დადგენილია რომ ერთი 
დისციპლინური გადაცდომისათვის შესაძლებელია გამოყენებული იქნას დისციპლინური 
პასუხისმგებლობის რამდენიმე ფორმა, რაც ეწინააღმდეგება ,,საჯარო სამსახურის შესახებ“ 
საქართველოს კანონს (მუხლი 79.2.). 
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რეკომენდაციები 

საერთაშორისო პრაქტიკისა და ეროვნული კანონმდებლობის ანალიზის საფუძველზე, 

წარმოგიდგენთ შემდეგ რეკომენდაციებს საქართველოში საჯარო მოსამსახურეთა 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის რეგულირების გაუმჯობესების მიზნით: 

 კანონმდებლობით განისაზღვროს დისციპლინური წარმოების ძირითადი 

პრინციპები;  

 კანონმდებლობით განისაზღვროს დისციპლინური გადაცდომის სახეები საჯარო 

მოსამსახურის ფუნქციებისა და ვალდებულებების გათვალისწინებით;  

 კანონმდებლობით განისაზღვროს დისციპლინური სახდელის დაკისრების წესი და ის 

გარემოებები, რომელიც დისციპლინური დავის მწარმოებელმა პირმა/ორგანომ უნდა 

გაითვალისწინოს საჯარო მოსამსახურისათვის დისციპლინური სახდელის 

შეფარდების პროცესში; 

 კანონმდებლობით განისაზღვროს დისციპლინური წარმოების პროცედურა და 

საჯარო მოსამსახურის უფლებები დისციპლინური წარმოების პროცესში; 

 საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ შეიქმნას დისციპლინური დავის განმხილველი 

დამოუკიდებელი ორგანო, რომელიც განიხილავს დისციპლინურ დავებს ყველა 

საჯარო მოსამსახურის მიმართ;  დისციპლინური დავის განმხილველი ორგანო 

დაკომპლექტდეს საჯარო მოსამსახურეებით; 

 საჯარო სამსახურებმა  უზრუნველყონ შინაგანაწესის შესაბამისობაში მოყვანა 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონთან საჯარო მოსამსახურის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის საკითხებთან დაკავშირებით. 

ზემოთ აღნიშნული რეკომენდაციების გათვალიწინება უზრუნველყოფს საჯარო 

მოსამსახურეთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის მომწესრიგებელი საკანონმდებლო 

ნორმების გაუმჯობესებასა და აღნიშნული ნორმების პრაქტიკაში დანერგვას, რაც ხელს 

შეუწყობს ანგარიშვალდებული საჯარო სამსახურის შექმნას.  


