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პროექტი 

საქართველოს ორგანული კანონი 

„საქართველოს შრომის კოდექსში“ ცვლილებისა და დამატების შესახებ 

მუხლი 1. „საქართველოს შრომის კოდექსის“ ორგანულ კანონში (საქართველოს 

საკანონმდებლო მაცნე, #4113-რს, 17/12/2010, ს/კ 270000000.04.001.016012) შეტანილ იქნეს 

შემდეგი ცვლილება:  

1. საქართველოს შრომის კოდექსს დაემატოს 91 მუხლი შემდეგი რედაქციით: 

„მუხლი 91: სტაჟირება 

1. სტაჟირება არის განსაკუთრებული შრომითი ურთიერთობა, რომლის დროსაც 

შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში, დასაქმებულის მიერ 

დამსაქმებლისათვის ხდება სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების გარეშე. 

2. სტაჟიორთან შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ, წერილობითი ფორმით, 

დაიდოს სტაჟირების ხელშეკრულება არა უმეტეს 6 თვის ვადით. 

დაუშვებელია ამ ვადის გაგრძელება.  

3. მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია დადგინდეს სტაჟირების ანაზღაურება, 

რომლის ოდენობა და გადახდის წესი, განისაზღვრება ასევე მხარეთა 

შეთანხმებით. 

4. დამსაქმებელს უფლება აქვს, სტაჟირების განმავლობაში, ნებისმიერ დროს 

დადოს დასაქმებულთან შრომითი ხელშეკრულება. 

5. სტაჟირების ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს ერთ-ერთი მხარის 

ინიციატივით, ამ კანონის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში. 

6. სტაჟირების ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაზე, არ ვრცელდება ამ 

კანონის 38-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ სტაჟირების 

ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

7. სტაჟირება ითვლება შრომით შტაჟში“.  

 

მუხლი 2. ეს კანონი ამოქმედდეს 2015 წლის 1 მაისს“.  

 

საქართველოს პრეზიდენტი 

გიორგი მარგველაშვილი  
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განმარტებითი ბარათი 

საქართველოს ორგანული კანონის პროექტზე „საქართველოს შრომის კოდექსი“ 

საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ 

ა) ზოგადი ინფორმაცია საკანონმდებლო წინადადების შესახებ 

ა.ა) კანონპროექტის მიღების მიზეზი: 

მრავალი წელია, რაც ევროკავშირი და შრომის საერთაშორისო ავტორიტეტული 

ორგანიზაციები, საქართველოს მთავრობას მოუწოდებდნენ და ამზადებდნენ 

რეკომენდაციებს, რათა ქვეყანაში მომხდარიყო შრომის კანონმდებლობის ძირეული შეცვლა 

და მისადაგება იმ საერთაშორისო გამოცდილებასთან და სტანდარტებთან, რომლითაც 

გამოირჩევა ევროპის არაერთი ქვეყანა. შრომის უფლებების დაცვა მოწოდებულია, როგორც 

სახელმწიფოს ერთ–ერთი პრიორიტეტული მიმართულება. მიუხედავად ამისა, 

საქართველოს მთავრობამ, 2003–2012 წლებში, ვერ შეძლო შრომის კანონმდებლობის 

სრულყოფა და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოება. სწორედ 2003–2012 წლებში, მოქმედი 

ხელისუფლების საქმიანობის პერიოდში, დამკვიდრდა ტერმინი: „პოლიტიკური ნიშნით 

სამსახურიდან გათავისუფლება“, ხოლო სასამართლო პრაქტიკა ჩამოყალიბდა იმგვარად, 

რომ შრომით დავებში გადაწყვეტილებების უმრავლესობა დამსაქმებელთა სასარგებლოდ 

გამოდიოდა. 

საქართველოში, 2012 წლის 1 ოქტომბრის პოლიტიკურმა ცვლილებებმა, რომელიც 

საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ახალმა აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო 

ხელისუფლებამ მოიტანა, დღის წესრიგში დააყენა შრომის კოდექსის ძირეულად შეცვლის 

საკითხი. 2013 წლის ივნისში, „საქართველოს შრომის კოდექსში“ განხორციელებული 

ცვლილებების შედეგად, დამსაქმებლისა და დასაქმებულის შრომითი ურთიერთობები 

ცალკეული მავალდებულებელი ნორმებით აღიჭურვა. ამით, საქართველოს მთავრობამ 

„საქართველოს შრომის კოდექსში“ ცვლილებების პირველი ეტაპი დასრულებულად 

გამოაცხადა, რამაც მისი იმპლემენტაციის მიმართ, ასევე შრომითი ურთიერთობის კიდევ 

უფრო მეტად მოწესრიგებისათვის, ახალი მიდგომები ჩამოაყალიბა.  

„საქართველოს შრომის კოდექსში“, არც ერთ ეტაპზე, შრომითი ურთიერთობის დროს, 

გამოკვეთილი ადგილი არ დათმობია ახალგაზრდების/სტუდენტების დასაქმების საკითხს. 

განსხვავებით სხვა ქვეყნის კანონმდებლობისაგან, საქართველოში ახალგაზრდების შრომითი 

უფლებების დაცვა, ცალკე პრიორიტეტულ მიმართულებად, კანონმდებლობაში 

უზრუნველყოფილი არ ყოფილა. შრომითი ურთიერთობის პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 

დამსაქმებელსა და ახალგაზრდა დასაქმებულს შორის, პრობლემურ მხარეს წარმოადგენს 

სახელშეკრულებო დოკუმენტის არარსებობა, შესაძლო დავების არსებობის დროს კი 

დასაქმებულის რთული უფლებრივი მდგომარეობა, როდესაც შეუძლებელია საკუთარი 
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მოქმედებების პროფესიული შესაბამისობა, შესრულებული დავალებების ხარისხი და 

შრომით ურთიერთობებში, საკუთარი სტატუსი წარმოაჩინოს.  

„საქართველოს შრომის კოდექსში“, არც ერთი ცვლილების განხორციელების ეტაპზე, არ 

მომხდარა სტაჟირების დეფინიციისა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი 

საკითხების საკანონმდებლო დონეზე დარეგულირება. „საქართველოს შრომის კოდექსში“ არ 

არის მითითებული, პირველ რიგში, სტაჟირების დეფინიცია. შესაბამისად, არ გვაქვს 

განმარტება, თუ რა შეიძლება ჩაითვალოს ასეთ სამუშაოდ. არც სხვა კანონით ან/და 

კანონქვემდებარე აქტით, არ არის დარეგულირებული აღნიშნული საკითხი. ეროვნული 

კანონმდებლობა სტაჟირების განმარტებას არ გვაძლევს, მაგრამ ითვლება, რომ სტაჟირება 

არის არაანაზღაურებადი სამუშაო სწავლის პროცესში, რომელიც გამოუცდელ კადრს 

პროფესიულ განვითარებას სთავაზობს. დამსაქმებელი, ხშირ შემთხვევაში, სტაჟირებას 

განასხვავებს ჩვეულებრივი სამუშაოსგან და არსებობს დისკრიმინაციული პრაქტიკა, 

როდესაც სტაჟიორი დგება ექსპლუატაციის წინაშე. ასეთ ვითარებაში, რთულია შრომითი 

უფლებების დაცვა, ვინაიდან კანონმდებლობაში არ არსებობს შესაბამისი სამართლებრივი 

ბერკეტი. შესაბამისად, საკანონმდებლო წინადადების მიზანია, დაწესდეს კონკრეტული 

იმპერატიული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს სტაჟირების ხელშეკრულება, 

ვინაიდან სტაჟირება არის ჩვეულებრივი სამუშაოსგან განსხვავებული ინსტიტუტი და 

აქედან გამომდინარე, ცალკე საკანონმდებლო რეგულირებას საჭიროებს.  

სტაჟირება და მისი შედეგები, საქართველოში, ახალგაზრდა თაობის მნიშვნელოვანი 

პრობლემაა. სტუდენტები განათლების მისაღებად მნიშვნელოვან ფინანსურ დანახარჯს 

მიმართავენ, მაგრამ უმაღლესი საგანმანათლებლო სისტემა, მხოლოდ თეორიული ცოდნის 

უზრუნველყოფას ახერხებს. იმისთვის, რომ არსებობდეს პროფესიული პრაქტიკა, 

სტუდენტებს დამატებითი კურსებისა და ტრენინგების გავლა უხდებათ, რაც კვლავ 

ხარჯებთანაა დაკავშირებული. განათლების მისაღებად თუ სამსახურისთვის 

მზადყოფნისთვის ამდენი ხარჯის მიუხედავად, სტუდენტების დიდი ნაწილი ან 

დაუსაქმებელია ან/და ანაზღაურების გარეშე სტაჟირებაზე, თანაც განუსაზღვრელი დროით, 

რომელიც, ხშირად, 3-4 წელიწადი გრძელდება. მოქმედი კანონით, დამსაქმებელის 

სუბიექტურ განწყობებზეა დამოკიდებული, სტაჟიორთან გაწყვიტოს შრომითი 

ურთიერთობა და ასეთი გადაწყვეტილებისთვის, სავალდებულო არ არის ახსნა-განმარტება, 

რაც ყოვლად წარმოუდგენელი და მიუღებელია.  

ა.ბ.) კანონპროექტის მიზანი: 

კანონპროექტის მიზანია სტაჟირების სამართლებრივი რეგულაციის შემოტანა და შრომით 

ურთიერთობებში, დამსაქმებლისა და დასაქმებულს შორის ახალი ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება. კანონპროექტის მიზანია, სტაჟირების დეფინიციისა და მასთან 

დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების საკანონმდებლო დონეზე გადაწყვეტა. შრომის 

უფლება ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებას წარმოადგენს, შესაბამისად სახელმწიფო 
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ვალდებულია ხელი შეუწყოს მის დაცვასა და რეალიზაციას. შრომითი უფლებების დაცვა 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ახალგაზრდებთან მიმართებით, რომლებიც ქვეყნის 

სამუშაო ძალის მნიშვნელოვან ნაწილსა და სახელმწიფოს მომავალ თაობას წარმოადგენენ. 

სტაჟირების პროგრამების სამიზნე ჯგუფი უმრავლეს შემთხვევაში, სტუდენტები არიან, 

რადგან მათ არ აქვთ სათანადო გამოცდილება და მზად არიან იმუშაონ ანაზღაურების 

გარეშეც, გარკვეული ეტაპი. 

საქართველოში, ყოველწლიურად უმაღლეს სასწავლებელს, უამრავი სტუდენტი ამთავრებს. 

სამწუხაროდ, მათ შორის ნახევარსაც არ აქვს დასაქმების შესაძლებლობა. იმის გამო, რომ 

საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს სტაჟირების დეფინიციისა და 

რეგულირების საკითხებს, სამწუხაროდ, დამსაქმებლები არ იცავენ სტაჟიორების უფლებებს 

და ბოროტად იყენებენ თავიანთ პოზიციას, რაც გამოიხატება იმაში, რომ სტაჟირება 

გრძელდება განუსაზღვრელი ვადით და ანაზღაურების გარეშე. კანონმდებლობით არც ის 

არის დარეგულირებული, სტაჟირების პერიოდი შრომით შტაჟში ითვლებოდეს. სამუშაო 

ადგილებს ქვეყნის ეკონომიკური განვითარება უნდა ქმნიდეს, სახელმწიფოს მიერ მოკლე და 

გრძელვადიანი სტრატეგიის შემუშავებითა და შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზის 

სრულყოფით. შესაბამისად, აუცილებელია შეიქმნას მუდმივმოქმედი კანონი და რეგულაცია, 

რომლის შესრულებაც იქნება სავალდებულო, დარღვევის შემთხვევაში კი - ამოქმედდება 

კონკრეტული მექანიზმები.  

შრომით ურთიერთობებში ახალი სტანდარტების დადგენა და არსებულის გაუმჯობესება, 

პასუხობს ქვეყნის მხრიდან ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებების 

შესრულების საკითხსაც. შესაბამისად, აქედან კანონპროექტი, თვისი ხასიათიდან, 

საქართველოს კიდევ უფრო დაახლოვებს საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულების 

ნაწილშიც. 

ა.გ.) კანონპროექტის ძირითადი არსი 

კანონის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ დაარეგულიროს შრომით ბაზარზე არსებული 

სიტუაცია, მოახდინოს როგორც დასაქმებულის უფლებების დაცვა, ასევე ზედმეტად არ 

შეზღუდოს დამსაქმებლის უფლებებიც.  

პირველ რიგში, მნიშვნელოვანია კანონმა უზრუნველყოს იმის განმარტება, თუ რას 

გულისხმობს სტაჟირება. შესაბამისად, პირველი ნაწილით დარეგულირდება სტაჟირების 

დეფინიცია შემდეგნაირად: სტაჟირება არის განსაკუთრებული შრომითი ურთიერთობა, 

რომლის დროსაც შრომის ორგანიზაციული მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ 

დამსაქმებლისათვის ხდება სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების გარეშე. 

იქედან გამომდინარე, რომ დამსაქმებლები ხშირად ბოროტად იყენებენ თავიანთ 

დომინირებულ მდგომარეობას, საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორებს მიგვაჩნია, რომ 

უნდა დაწესდეს კონკრეტული იმპერატიული მოთხოვნები, რომელსაც უნდა 
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აკმაყოფილებდეს სტაჟირების ხელშეკრულება. კონკრეტულად, სტაჟიორთან შესაძლებელია 

მხოლოდ ერთხელ, წერილობითი ფორმით, დაიდოს სტაჟირების ხელშეკრულება არა უმეტეს 

6 თვის ვადით. დაუშვებელია ამ ვადის გაგრძელება.  

მიუხედავად იმისა, რომ სტაჟირება თავის თავში არ გულლისხმობს სავალდებულო 

ანაზღაურების დაწესებას, კანონი ტოვებს შესაძლებლობას დამსაქმებლის კეთილი ნების 

გამოვლენის შემთხვევაში და მხარეთა შეთანხმებით, დადგინდეს სტაჟირების ანაზღაურება, 

რომლის ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება, ასევე მხარეთა შეთანხმებით. 

გარდა ამისა, აუცილებელია კანონი ითვალისწინებდეს სტაჟირების ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შესაძლებლობას ვადამდე ან/და მის გარდაქმნას ჩვეულებრივ შრომით 

ხელშეკრულებად. შესაბამისად, ერთ-ერთი სიახლე იქნება ის, რომ დამსაქმებელის უფლება 

აქვს, სტაჟირების განმავლობაში, ნებისმიერ დროს დადოს დასაქმებულთან შრომითი 

ხელშეკრულება. ასევე, სტაჟირების ხელშეკრულება შესაძლებელია შეწყდეს ერთ-ერთი 

მხარის ინიციატივით, შრომის კოდექსის 37-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, 

თუმცა, ისევე, როგორც ეს არის დარეგულირებული გამოსაცდელი ვადით დადებული 

შრომითი ხზელშეკრულების შემთხვევაში, სტაჟირების ხელშეკრულების შეწყვეტის 

შემთხვევაზეც არ ვრცელდება ამ კოდექსის 38-ე მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნები, 

თუ სტაჟირების ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, სტაჟირება ჩაითვლება შრომით შტაჟში და ეს იქნება კანონის 

იმპერატიული ნორმით დაწესებული. შესაბამისად, იმისდა მიუხედავად, რომ დღევანდელი 

ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, კანონით ვერ დარეგულირდება 

სტაჟირება სავალდებულო ანაზღაურებით, თუმცა, მიღებული გამოცდილება სტაჟიორებს 

ჩაეთვლებათ სამუშაო გამოცდილებაში.  

ბ) კანონპროექტის ფინანსური დასაბუთება 

ბ.ა) კანონპროექტის მიღებასთან დაკავშირებით აუცილებელი ხარჯების დაფინანსების 

წყარო:  

კანონპროექტის მიღება არ არის დამატებით ფინანსურ ხარჯებთან დაკავშირებული. 

კანონპროექტი არ წარმოშობს სახელმწიფოს ახალ ფინანსურ ვალდებულებებს. 

ბ.ბ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის შემოსავლის ნაწილზე: 

კანონპროექტის მიღება გავლენას არ მოახდენს ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილზე.  

ბ.გ) კანონპროექტის გავლენა ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე: 
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თუკი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, სტაჟირების მოქმედების პერიოდში არ იქნება 

შეთანხმებული ანაზღაურებადი შრომითი ურთიერთობა, კანონპროექტის მიღება გავლენას 

არ მოახდენს ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილზე.   

ბ.დ) სახელმწიფოს ახალი ფინანსური ვალდებულებები: 

კანონპროექტის მიღება არ ითვალისწინებს სახელმწიფოს მიერ ახალი ფინანსური 

ვალდებულებების აღებას. 

ბ.ე) კანონპროექტის მოსალოდნელი ფინანსური შედეგები იმ პირთათვის, რომელთა 

მიმართაც ვრცელდება კანონპროექტის მოქმედება: 

თუკი დამსაქმებელსა და დასაქმებულს შორის, სტაჟირების მოქმედების პერიოდში არ იქნება 

შეთანხმებული ანაზღაურებადი შრომითი ურთიერთობა, კანონპროექტის მიღება გავლენას 

არ მოახდენს იმ პირთა ფინანსურ მდგომარეობაზე, რომელთა მიმართაც ვრცელდება მისი 

მოქმედება. 

ბ.ვ) კანონპროექტით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

ოდენობა და ოდენობის განსაზღვრის პრინციპი: 

კანონპროექტი არ ითვალისწინებს გადასახადის, მოსაკრებლის ან სხვა სახის გადასახდელის 

შემოღებას. 

გ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო სამართლებრივ სტანდარტებთან 

გ.ა) კანონპროექტის მიმართება ევროკავშირის დირექტივებთან: 

კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის დირექტივებს. კანონპროექტი 

პასუხობს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის 2014 წლის ივნისში გაფორმებულ 

ასოცირების ხელშეკურლების პრინციპებსა და უზრუნველყოფს დოკუმენტით ნაკისრი 

ვალდებულებების იმპლემენტაციას.  

გ.ბ) კანონპროექტის მიმართება საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს წევრობასთან 

დაკავშირებულ ვალდებულებებთან: 

კანონპროექტის მიღება არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ საერთაშორისო 

ორგანიზაციებში წევრობასთან დაკავშირებით აღიარებულ ვალდებულებებს.  

გ.გ) კანონპროექტის მიმართება საქართველოს ორმხრივ და მრავალმხრივ 

ხელშეკრულებებთან: 

კანონპროექტის მიღება არ არღვევს და არ ეწინააღმდეგება საქართველოს მიერ დადებულ 

ორმხრივ და მრავალმხრივ საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებს. 
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გ.დ) კანონპროექტის მიღებისათვის ხმათა საჭირო რაოდენობა პარლამენტში: 

კანონპროექტი მიღებულად ჩაითვლება, თუ მას მხარს დაუჭერს დამსწრეთა უმრავლესობა, 

მაგრამ არანაკლებ პარლამენტის წევრთა სრული შემადგენლობის ერთი მესამედისა 

(საქართველოს კონსტიტუციის 66-ე მუხლის პირველი პუნქტი).  

დ) კანონპროექტის მომზადების პროცესში მიღებული კონსულტაციები: 

დ.ა) სახელმწიფო, არასახელმწიფო ან/და საერთაშორისო ორგანიზაცია/დაწესებულება, 

ექსპერტები, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს კანონპროექტის შემუშავებაში, ასეთის 

არსებობის შემთხვევაში: 

კანონპროექტის მომზადების პროცესში, ორგანიზაცია გაეცნო ქვეყნის მხრიდან 

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულების საკითხსაც. 

წინადადების მომზადების პროცესში, გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო 

გამოცდილებაც, მათ შორის აშშ-ის, გერმანიის, ალბანეთის, დანიისა და სხვა ქვეყნების 

საკანონმდებლო რეგულაციის ფორმებიც. ორგანიზაციამ საკითხზე მუშაობა 2013 წლის 

ნოემბრიდან დაიწყო.  

ორგანიზაციამ რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას და მიუთითა, რომ 

საქართველოს შრომის კოდექსში, მორიგი ცვლილებების დროს, გათვალისწინებულ 

ყოფილიყო სტუდენტების შრომითი უფლებები. ამ მიმართულებით, სახელმწიფოს შეექმნა 

სტუდენტთა დასაქმების ერთიანი სისტემა.  

2014 წლის მაისში, ორგანიზაციამ საქართველოს მთავრობას მორიგი რეკომენდაცია 

გაუგზვანა და შესთავაზა, ქვეყანაში თვითმმართველი ერთეულების გაზრდილი 

უფლებამოსილებების პარალელურად, დაწყებულიყო მუშაობა რეგიონში მცხოვრები 

წარჩინებული ახალგაზრდების  სწავლის დაფინანსებისა და შემდგომი დასაქმების 

ახლებური რეგულაციების დანერგვისათვის.  

 

ორგანიზაციამ საკანონმდებლო წინადადების დასაბუთებისთვის, მოცემული პერიოდი 

გამოიყენა საკითხის მნიშვნელოვანი მიმართულებების კვლევითა და შესწავლით. 

მხედველობაში იქნა მიღებული უცხოური გამოცდილება. საკანონმდებლო წინადადების 

განხილვის მომდევნო ეტაპისთვის გადაწყდა სამუშაო ჯგუფის ფორმირებაც. 

 

ორგანიზაციამ 2014 წლის ივლისში, ინიციატივაზე საკონსულტაციოდ შექმნად სამუშაო 

ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაშიც მოწვეულ იქნენ სპეცილისტები კერძო თუ საჯარო 

სექტორიდან: საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო, საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტრო, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, 

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, საქართველოს პარლამენტი, 

შემოსავლების სამსახური, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება, 

ორგანიზაციები: „საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია“, 
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„ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია - აფბა“, ეკონომიკის სფეროსა და 

საგადასახადო სამართლის ექსპერტები. 

 

ორგანიზაციამ სამუშაო ჯგუფის წინაშე წარადგინა საკანონმდებლო წინადადების 

მომზადებისთვის შემუშავებული შემდეგი საკითხები: 

 

 სტუდენტთა მიერ გაწეული შრომის საათობრივი ანაზღაურების მინიმალური 

ზღვარის დადგენის საკითხი; 

 სტუდენტის მიერ ყოველკვირეულად შესრულებული სამუშაო საათების 

მაქსიმალური ოდენობის განსაზღვრა; 

 სტაჟირების საკითხის დარეგულირება;  

 სტუდენტების დასაქმების შემთხვევაში, შესაძლებლობის გაჩენა, კერძო სექტორს 

შეუმცირდეს მოგების ან საშემოსავლო გადასახადი;  

 სახელმწიფოს მხრიდან რეგიონში მცხოვრები წარჩინებული ახალგაზრდების 

სწავლის გადასახადის უზრუნველყოფა და შემდგომ მათი დასაქმება საკუთარ 

მუნიციპალიტეტებში;   

 საჯარო და კერძო სექტორში ნახევარგანაკვეთიანი სამუშაო ადგილების შექმნა;  

 მხოლოდ ახალგაზრდების დასაქმებისათვის განკუთვნილი ელექტრონული 

პორტალის შექმნა; 

 კარიერის მართვის სამსახურების შემოღების უზრუნველყოფა უმაღლეს 

სასწავლებლებში. 

 

ორგანიზაციამ სპეციალისტებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან საკანონმდებლო 

წინადადებების პაკეტის განხილვის პროცესში, გაითვალისწინა ზემოაღნიშნული ცალკეული 

საკითხების მიმართ მოსალოდნელი შედეგები, სახელმწიფოს მხრიდან წინადადებების 

მხარდაჭერის რეალური შესაძლებლობები და ობიექტური ანალიზის საფუძველზე, შეჯერდა 

მხოლოდ სტაჟირების სამართლებრივი რეგულაციის საკანონმდებლო წინადადების 

მომზადებაზე. შესაბამისად, წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება საერთო 

მსჯელობისა და კონსესუსის შედეგია.  

 

დ.ბ) კანონპროექტის შემუშავებაში მონაწილე ორგანიზაციის (დაწესებულების) ან/და 

ექსპერტის შეფასება კანონპროექტის მიმართ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში: 

კანონპროექტის მომზადების პროცესში, ორგანიზაციის სამართლის ჯგუფი, გაეცნო 

კანონპროექტის მიზანთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილებას. წინადადების 

მომზადების პროცესში, გათვალისწინებულ იქნა საერთაშორისო გამოცდილებაც, მათ შორის 

აშშ-ის, გერმანიის, ალბანეთის, დანიისა და სხვა ქვეყნების საკანონმდებლო რეგულაციის 

ფორმებიც. 

 

დანიის სამეფო  

თუკი ავიღებთ საზღვარგარეთის ქვეყნების მაგალითს, დანიაში, განსაზღვრულია 

კონკრეტული პირობები, როდესაც პირი შეიძლება ჩაითვალოს სტჟიორად. ეს პირობებია:  
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 დასაქმებული უნდა იყოს 18-დან  34 წლამდე (გამონაკლისია მხოლოდ სამედიცინო 

ფაკულტეტის სტუდენტები, რომლის სწავლის ხანგრძლივობის ვადა აღემატება სხვა 

ფაკულტეტის სტუდენტების სწავლის ხანგრძლივობას); 

 სტაჟირება ხელს უნდა უწყობდეს სტუდენტს სწავლაში; 

 სტაჟირება შესაბამის დაწესებულებაში უნდა სთავაზობდეს სტუდენტს სამსახურის 

დაწყებას ამავე დაწესებულებაში; 

 ხელფასი უნდა შეესაბამებოდეს დანიის კოლექტიური ხელშეკრულების 

რეგულაციებს; 

 სტაჟირების დეტალური აღწერა და მიზნები უნდა იქნეს მითითებული ნებისმიერ 

ადგილას განთავსებულ ვაკანსიაზე. 

ამერიკის შეერთებული შტატები 

ამერიკის შეერთებული შტატების ხელფასისა და საათობრივი გადანაწილების 

დეპარტამენტის მიერ შემოთავაზებულ კანონში (U.S. Department of Labor Wage and Hour 

Division) განმარტებულია ზოგადი ფუნქციები, რაც აუნაზღაურებელი სტაჟირების მონაწილეს 

ევალება. დოკუმენტში, სამართლებრივი სტანდარტების მიხედვით, მოცემულია 6 ძირითადი 

კრიტერიუმი, რაც დამაჯერებელად ასაბუთებს, თუ რატომ არ უნაზღაურდება შრომა 

სტაჟიორების მომზადების სისტემაში ჩართულ პირებს. 

1. სტაჟიორის მომზადების სისტემაში ჩართულ პირებს დამსაქმებლები სთავაზობენ იმავე 

შესაძლებლობებსა და პირობებს, რასაც ნებისმიერი სხვა საგანმანათლებლო საზოგადოება 

სთავაზობს მათ სხვადასხვა ტრენინგის სახით; 

2. ამ სისტემაში მონაწილე პირებისთვის პროგრამა გამოცდილების მიღების საშუალებაა და 

შესაბამისად, მომგებიანია მათთვის; 

3. სტაჟიორის მომზადების სისტემაში მონაწილე პირები არ ღებულობენ მონაწილეობას 

თანამშრომლების შეცვლაში, მაგრამ ისინი ყოველთვის არიან გარკვეულნი ცალკე 

გამოყოფილი ჯგუფის ზედამხედველობის ქვეშ; 

4. დამსაქმებელი უზრუნველყოფს განვითარებას სისტემაში ჩართული პირების და მათ 

პროფესიულ ზრდას, რაც დიდ უპირატესობას ანიჭებს მათ შემდგომ საფეხურზე; 

5. სისტემაში ჩართული პირი არ არის სამუშაოს მთავარი წარმმართველი პირი, შესაბამისად, 

იგი არ არის დომინანტი;  

6. სტაჟიორის მომზადების სისტემაში ჩართული პირისა და დამსაქმებლისთვის თავიდანვე 

ცნობილი და გასაგებია, რომ ხელფასი სამუშაო საათებისთვის არ არის გაწერილი და 

განსაზღვრული. 
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გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა  

გერმანიაში, 2000 წლიდან მოქმედებს სტაჟირების მარეგულირებელი საერთო ხასიათის 

ნორმა, რომლის მიხედვითაც, სტაჟირებისთვის განსაზღვრული პერიოდი არ არის 

დაწესებული, თუმცა ქვეყანაში შრომითი ბაზარი თავად არეგულირებს მოცემულ 

პრობლემურ ხარვეზებს. არც ანაზღაურება არ არის კანონით გათვალისწინებული, მაგრამ 

პრაქტიკაში, ძირითად შემთხვევაში, ანაზღაურებადი არის, თუმცა უფრო მცირეოდენი 

თანხით, ვიდრე ეს არის ჩვეულებრივი შრომითი ურთიერთობის დროს.  

მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ სტაჟირებაზე დასაქმებული აყავთ ნახევარგანაკვეთურ 

სამუშაო ადგილებზე და გამოსაცდელი ვადის გავლის გარეშე. ჩვეულებრივ, ყოველგვარი 

ახსნა-განმარტების გარეშე, სტაჟიორს არ შეუძლია ხელშეკრულების შეწყვეტა, თუ 

ხელშეკრულებით არ არის განსაზღვრული შეწყვეტისათვის მითითებული სათანადო ვადა.  

ალბანეთის რესპუბლიკა  

ალბანეთი, საქართველოს მსგავსად, ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველი ქვეყანაა და 

ცდილობს ისეთი რეგულაციები დაადგინოს, რითიც დაუახლოვდება ევროპულ 

სტანდარტებს. ალბანეთში, ყველა საჯარო დაწესებულებაში არის შესაძლებელი სტაჟირების 

გავლა, რომელიც 2-დან მაქსიმუმ 6 თვემდე ვადით შემოიფარგლება. მართალია, ეს 

სტაჟირება ანაზღაურების გარეშე არის, თუმცა, ქვეყანაში არსებული პრაქტიკიდან 

გამომდინარე, უმრავლესი მათგანი არის დასაქმების პერსპექტივით.  

 

ორგანიზაციის მხრიდან საკანონმდებლო წინადადებაზე მუშაობა განხორციელდა 
ორგანიზაციის სამართლის ჯგუფის მონაწილეობით და არ გახლდათ შეზღუდული 
რომელიმე დონორი ორგანიზაციის განსაკუთრებული მოთხოვნით.  
 
სამუშაო ჯგუფის წევრობა არ ყოფილა ანაზღაურებადი. ამიტომაც, ორგანიზაციამ 
წარმოდგენილ დოკუმენტში, სრულად გაითვალისიწინა საკანონმდებლო წინადადების 
ფორმირებაში მონაწილე სამუშაო ჯგუფის ყველა წევრის პოზიცია.  
 
საკანონმდებლო წინადადების განხილვის პროცესში, საჭიროების შემთხვევაში, 
ორგანიზაცია უზრუნველყოფს კანონპროექტის მიმართ ასეთი საექსპერტო შეფასების 
წარმოდგენას ინიციატივის შემდგომი ლობირებისთვის. 
 

ე) კანონპროექტის ავტორი: 
კანონპროექტის ავტორია ა(ა)იპ „ახალგაზრდა ადვოკატები“ 

 

 

 


