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ევროკავშირის და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანების და მათ წევრ 1სახელმწიფოებსა და 

საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმება 2014 წლის 27 ივნისს გაფორმდა. საქართველოს 

პარლამენტმა დოკუმენტის რატიფიცირება 2014 წლის 17 ივლისს განახორციელა, ხოლო 

დოკუმენტი  სრულად ძალაში შევიდა 2016 წლის 1 ივლისს. 

2014 წლის ივნისში, საქართველო და ევროკავშირი შეთანხმდნენ ასოცირების დღის წესრიგზე, 

რომელიც ადგენს საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შესახებ შეთანხმებითა და მისი ღრმა 

და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტით (DCFTA) 

გათვალისწინებული ვალდებულებების განხორციელების პრიორიტეტებს 2014-2016 წლებისთვის. 

საქართველოს მთავრობა ასოცირების შეთანხმებასა და ასოცირების დღის წესრიგს 

ყოველწლიური ეროვნული სამოქმედო გეგმის საფუძველზე ახორციელებს.2 

შრომის უფლებების მატერიალური და ინსტიტუციური მექანიზმების გარანტირებას ასოცირების 

შეთანხმების მნიშვნელოვანი ნაწილი უჭირავს. დოკუმენტით განისაზღვრება ის ძირითადი 

მექანიზმები, რომელთა გაძლიერება შრომითი უფლებებისა და სამუშაო ადგილებზე შრომითი 

უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ამ შეთანხმების თანახმად სახელმწიფოს 

ვალდებულებაა.  

ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების სრულად ძალაში შესვლასთან დაკავშირებით, 

წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს ასოცირების შეთანხმებითა და ასოცირების დღის 

წესრიგით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს, რომელთა შესრულება საქართველომ იკისრა 

შრომითი უფლებების დაცვის მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და საერთაშორისო 

სტანდარტებთან თანმხვედრი შრომის პოლიტიკის ფორმირების კუთხით. 

 

 

                                                           
1  
2 საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა და ასოცირების დღის წესრიგის 

2015 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმა, საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 26 იანვრის №59 

განკარგულებით დამტკიცდა  



1. ასოცირების შეთანხმება 

ასოცირების შეთანხმებაში შრომით უფლებებს ვაჭრობისა და მდგრადი განვითარების (მე-13), 

ასევე დასაქმების, სოციალური პოლიტიკისა და თანაბარი შესაძლებლობების (მე-14) თავები  

ეთმობა. მათში გათვალისწინებულია, როგორც კონკრეტული ვალდებულებები, ასევე რიგი 

ზოგადი პრინციპები, რომლის საფუძველზეც უნდა ხორციელდებოდეს, შეთანხმებით 

გათვალისწინებული ღონისძიებები. 

 

1.1 ზოგადი პრინციპები 

ღირსეული შრომა - მდგრადი განვითარების მნიშვნელოვანი კომპონენტი 
 ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით, მხარეებმა ვალდებულებად აღიარეს სავაჭრო და 

ეკონომიკური ურთიერთობების წარმართვა მდგრადი განვითარების პრინციპებისა და მის 

მიმართ გლობალური მეთოდოლოგიური მიდგომების შესაბამისად, რაც მოიაზრებს შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებით აღიარებული ღირსეული შრომითი დღის 

წესრიგის ჩამოყალიბებას.3 

 

შრომითი ურთიერთობების დაცვის საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა 
საქართველო ასოცირების დღის წესრიგით იღებს ვალდებულებას შექმნას შრომითი 

ურთიერთობების დაცვის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებთან შესაბამისი შრომის 

კანონმდებლობა და პოლიტიკა. ასოცირების ხელშეკრულება ზოგადი პრინციპის დონეზე 

აზუსტებს ამგვარი პოლიტიკის შემუშავების მეთოდოლოგიასა და სისტემას და ის ავალდებულებს 

ხელმომწერ სახელმწიფოს, გასწიოს სისტემატური და განგრძობადი მცდელობები, შრომითი 

ურთიერთობების დაცვის მაღალი დონის მისაღწევად და მიღწეულის გასაუმჯობესებლად.4 

 

1.2. შრომითი უფლებების დაცვის სტანდარტები 

ღირსეული შრომის პირობების გარანტირება ყველასათვის  
ასოცირების ხელშეკრულება ვაჭრობისა და ეკონომიკური აქტივობების განვითარებას შრომითი 

უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტების დანერგვას უკავშირებს და მონაწილე მხარეებს 

აკისრებს ვალდებულებას, საერთაშორისო ვაჭრობის განვითარების ხელშეწყობის პროცესში 

უზრუნველყონ სრული და ნაყოფიერი დასაქმებისა და ღირსეული შრომის პირობების 

გარანტირება ყველასათვის. ამ მიზნის განსახორციელებლად, საქართველოს  ეკისრება 

ვალდებულება, გასწიოს მცდელობები შრომითი პოლიტიკისა და კანონმდებლობის შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან დასაახლოებლად,5 მათ შორის, 

კანონმდებლობაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ევროკავშირის წევრი სხვა 

                                                           
3 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 227. 
4 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 228. 
5 ასოცირების ხელშეკრულება, მუხლი 229 (1). 



სახელმწიფოების მიერ აღიარებული და უახლესი კოდიფიცირებული კონვენციების ინტეგრაციის 

გზით. განსაკუთრებით პრიორიტეტულია მონაწილე სახელმწიფოების კანონმდებლობაში, 

გაერთიანების თავისუფლებისა და კოლექტიური მოლაპარაკების უფლების რეალური აღიარება, 

შრომის დარგში დისკრიმინაციის აკრძალვა და სხვა.6  

 

ეკონომიკური უპირატესობის მოპოვებისათვის შრომის უფლებების დარღვევის აკრძალვა 

მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმების ის დებულებები, რომელიც ეკონომიკური საქმიანობისა 

და შრომის უფლებების დაცვის საკითხების კონკურენციისას შრომის უფლების სათანადო 

სტანდარტების დაცვის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ასოცირების ხელშეკრულება 

ხაზს უსვამს ეკონომიკურ საქმიანობასა და სავაჭრო პოლიტიკაში შრომითი ურთიერთობების 

მნიშვნელოვან როლს და განსაზღვრავს ხელმომწერი მხარეების ვალდებულებას, უზრუნველყონ 

ეკონომიკური ურთიერთობებისა და დაცული შრომითი სტანდარტების თანხვედრისათვის 

შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება და მისი ინტეგრაცია კანონმდებლობაში.7 ისეთი ღონისძიებების 

გატარებისას, რამაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს სავაჭრო და საინვესტიციო ურთიერთობებზე, 

ხელმომწერი მხარეები, ვალდებულებას იღებენ გადაწყვეტილებები დააფუძნონ მეცნიერულ 

მეთოდოლოგიას, ხოლო გადაწყვეტილების მიღება განახორციელონ8, გამჭვირვალე და 

მონაწილეობითი პროცესის შედეგად, საზოგადოებისა და არასამთავრობო სეტორის 

ჩართულობის გზით. ასოცირების ხელშეკრულებით, შრომის ფუნდამენტური პრინციპებისა და 

უფლებების დარღვევა სამუშაო ადგილზე არ შეიძლება რაიმე ფორმით გამოყენებულ იქნას, 

ეკონომიკური შედარებითი უპირატესობის მისაღწევად, ან პროტექციონისტული სავაჭრო 

მიზნებისათვის. აღნიშნული კი გულისხმობს, ისეთი შრომის უფლებების გარანტირებას, რომელიც 

შესაძლოა შეილახოს ბიზნესის ეკონომიკური ინტერესების გატარების პროცესში, მათ შორის 

წარმოებული პროდუქციის ფასის, წარმოების ღირებულებისა და სხვა ხარჯების შესამცირებლად.9 

უფრო მეტიც, ასოცირების შეთანხმება პირდაპირ განსაზღვრავს, რომ მიუღებელია ვაჭრობისა და 

ინვესტიციების წახალისება, შრომითი კანონმდებლობით გარანტირებული დაცვის დონის 

შემცირებისა, თუ შრომის კანონმდებლობისაგან თავის არიდების გზით10.   

 

მხარეთა თანამშრომლობა შრომითი პოლიტიკის განვითარებაში  
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად, მხარეები ხაზს 

უსვამენ ერთობლივი მუშაობის მნიშვნელობას არა ერთ  სფეროში, მათ შორის მდგრად 

განვითარებაზე ვაჭრობისა და საინვესტიციო წესების დადებითი და უარყოფითი გავლენის 

შესწავლის და მათი შესაბამისი გამაძლიერებელი, აღმკვეთი ან შემარბილებელი საშუალებების 

                                                           
6 იქვე, (2). 
7 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 231. 
8 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 236, 237. 
9 იქვე (3), (4), (5). 
10 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 235 (1), (2). 



შემუშავების დროს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის უახლესი კონვენციების 

რატიფიცირების ხელშეწყობასა და საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმძღვანელოებისა და 

პრინციპების დანერგვისა და გავრცელების პროცესში.11 მხარეები თანხმდებიან, რომ 

გააძლიერებენ  დიალოგსა და თანამშრომლობას ღირსეული შრომის პირობების, დასაქმების 

პოლიტიკის, სამუშაოზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების, სოციალური დიალოგის, 

სოციალური დაცვის, სოციალური ჩართულობის, გენდერული თანასწორობისა და 

დისკრიმინაციის აკრძალვის, ასევე კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის 

ხელშესაწყობად, და ამგვარად წვლილს შეიტანენ მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილის, სიღარიბის 

შემცირების, გაძლირებული სოციალური ინტეგრაციის, მდგრადი განვითარებისა და 

გაუმჯობესებული ცხოვრების დონის უზრუნველყოფაში. 12  

 

 

1.3. შრომის უსაფრთხოების სტანდარტები 
 

ასოცირების შეთანხმების 30-ე დანართი, გაწერს 40-მდე დირექტივას, რომელიც მოიცავს შრომის 

უსაფრთხოების დაცვის მატერიალურ სტანდარტებსა და ტექნიკურ რეგლამენტებს, რომელთა 

გათვალისწინებაც შრომითი უფლებებისა და შრომის პოლიტიკის მიმართულებით ეტაპობრივად, 

დანართის ძალაში შესვლის შემდეგ, ოთხიდან ცხრა წლამდე პერიოდებში უნდა  განხორციელდეს 

საქართველოს კანონმდებლობაში. გარდა ამისა, საქართველო ვალდებულებას იღებს დანართით 

გაწერილ ვადებში დააახლოვოს საკუთარი კანონმდებლობა ევროპულ სტანდარტებს სხვადასხვა 

მიმართულებით, მათ შორის: შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების ან 

დასაქმებასთან დაკავშირებული ურთიერთობების შესახებ დამსაქმებლის მიერ დასაქმებულთა 

ინფორმირების ვალდებულების, მუშაკთა  უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის 

გაუმჯობესების ხელშემწყობი ზომების, სამუშაოდან კოლექტიური გათავისუფლების 

რეგულირების, დასაქმებულთა წარმომადგენლობის, პირთა მიმართ თანაბარი მოპყრობის 

უზრუნველყოფის, სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების და სხვა 

მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით.  

 

 

2. საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების დღის წესრიგი 

ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ყველა სარგებლის სრულყოფილად მიღების 

მიზნებისათვის, საქართველომ და ევროკავშირმა დაადგინეს ასოცირების დღის წესრიგი,  

რომლის მიზანია, ისეთი პრაქტიკული ჩარჩოს შექმნა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია 

განხორციელდეს ევროკავშირთან პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის 

ძირითადი ამოცანები, დადგინდეს ერთობლივი მუშაობისათვის განსაზღვრული პრიორიტეტების 

სია.  

შრომითი უფლებებისა და შრომითი პოლიტიკის დარგში, ასოცირების დღის წესრიგით 

განსაზღვრული პრიორიტეტებია: 

                                                           
11 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 239. 
12 ასოცირების შეთანხმება, მუხლი 348. 



2.1 შრომის უფლებების დაცვის მექანიზმების გაძლიერება.  

 

ძლიერი შრომის ინსპექცია ასოცირების ხელშეკრულებით, ევროკავშირის კანონმდებლობის 

იმპლემენტაციის მიზნებისათვის, მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, ითანამშრომლონ ისეთ 

სფეროებში, როგორიცაა სამუშაო ადგილზე ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების გარანტირება და 

ჯანსაღი სამუშაო გარემოს შექმნა. დღის წესრიგი პირდაპირ ადგენს ხელმომწერი მხარეების 

ვალდებულებას შექმნან სამუშაო პირობების შემოწმების ადექვატური პოტენციალის მქონე 

მექანიზმები შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან სრულად თანხვედრაში. 

ასოცირების ხელშეკრულებით, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტების შესაბამისი, 

ეფექტური შრომის ინსპექციის სისტემის ჩამოყალიბება, შრომის კანონმდებლობისა და შესაბამისი 

სასამართლო ორგანოების გაძლიერება, სამუშაო ადგილებზე ჯანმრთელობისა და შრომის 

უსაფრთხოების დაცვის გარანტიაა, რის გამოც მხარეები კისრულობენ ვალდებულებას, 

ითანამშრომლონ ამგვარი მექანიზმის შექმნასა და გაძლიერების დარგში13.  

სოციალური პარტნიორების გაძლიერება ასოცირების დღის წესრიგი ითვალისწინებს, 2013 წელს, 

საქართველოს მიერ შრომის კოდექსში განხორცილებული ცვლილებების შესრულებას, შრომის 

საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტებთან თანხვედრაში იმგვარად, რომ გამყარდეს და 

ეფექტური გახდეს შრომის კოდექსით დადგენილი ინსტიტუტები, მათ შორის, სოციალური 

პარტნიორობის სამმხრივი კომისია, მისი სხდომების სისტემატურად მოწვევის გზით, რაც ხელს 

შეუწყობს, ეფექტიანი სოციალური დიალოგის ჩამოყალიბებისა და სოციალური პარტნიორების 

გაძლიერებას. ამ მიზნებისათვის, ასოცირების დღის წესრიგი ავალდებულებს საქართველოს, 

მუდმივი კომუნიკაცია განახორციელოს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან, გააღრმავოს 

დიალოგი და თანამშრომლობა.  

 

2.2 დასაქმება, სოციალური პოლიტიკა და თანაბარი შესაძლებლობები 

ასოცირების დღის წესრიგი, ყურადღებას ამახვილებს დასაქმებისადმი სტრატეგიული მიდგომების 

განვითარების მნიშვნელობაზე, რაც მიზნად ისახავს უფრო მეტი და უკეთესი სამუშაო ადგილების 

შექმნას ღირსეული შრომის პირობებით. ასოცირების დღის წესრიგი ამ მიზნის მიღწევის ძირითად 

მექანიზმად  იმპლემენტაციაზე პასუხისმგებელი უწყებების შესაძლებლობების გაძლიერებასა და  

დასაქმებისა და სოციალური სერვისების განვითარებას მოიზრებს.   

 

 

 

 

                                                           
13 იხილეთ EMC-ს პოლიტიკის დოკუმენტი, შრომის ინსპექტირების ეფექტური მექანიზმის შექმნის 

აუცილებლობა: https://emc.org.ge/2016/04/27/emc-37/  

https://emc.org.ge/2016/04/27/emc-37/


 

 

 

ეს საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი მომზადდა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის 

ცენტრის (EMC) მიერ მწვანე ალტერნატივასთან თანამშრომლობით, პროექტის „მძიმე 

მრეწველობა ყურადღების ცენტრში: ჭიათურის მაგალითი“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება 

ფონდი „ღია საზოგადოება საქართველოს“ დაფინანსებით. 

 

ამ ნარკვევში გამოთქმული მოსაზრებები გამოხატავს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და 

მონიტორინგის ცენტრის (EMC) პოზიციას და არ შეიძლება განხილულ იქნეს ფონდი „ღია 

საზოგადოება საქართველოს“ შეხედულებათა ამსახველად. 

 

 

 

საჯარო პოლიტიკის ნარკვევი 

ივლისი, 2016 


