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სახელმძღვანელო შექმნილია ტრენერებისთვის, რომლებიც აპირებენ ქალთა შრომითი 
უფლებების სწავლებას დამსაქმებლებისთვის, მუნიციპალიტეტების თანამშრომლებისთვისა 
და ქალთა არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის. ის შედგება პრაქტიკული და თეორიული 
ნაწილისაგან. თეორიული ნაწილი მოიცავს: შრომის საერთაშორისო სტანდარტებს, ადგილობ-
რივ კონტექსტს, დასაქმების სფეროში გენდერული უთანასწორობის გამომწვევ მიზეზებსა და 
მასთან ბრძოლის მეთოდებს. პრაქტიკულ ნაწილში მოცემულია სავარჯიშოები, ტესტები და 
პოლიტიკის დოკუმენტი, რომლის დანერგვითაც ორგანიზაციები ხელს შეუწყობენ სამუშაო 
ადგილზე უთანასწორობის შემცირებას.

შრომითი უფლებები ადამიანის უფლებებია, რაც ღირსეულ, დისკრიმინაციისგან თავისუ-
ფალ და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს გულისხმობს. რამდენადაც სარგებლობს ადამიანი ამ 
უფლებებით, იმდენად მიუწვდება მას ხელი სხვა ფუნდამენტურ უფლებებზე, იქნება ეს ეკო-
ნომიკური, სოციალური, კულტურული, პოლიტიკური თუ სხვა. ფემინისტური პერსპექტი-
ვის შეტანა შრომით უფლებებში იკვლევს საოჯახო შრომის, აუნაზღაურებელი ზრუნვის სა-
მუშაოს, ხელფასებს შორის გენდერული სხვაობის საკითხებს და, ამგვარად, უზრუნველყოფს 
უფრო თანასწორი სამუშაო გარემოს შექმნას ქალებისთვის და კაცებისთვის. ამ სახელმძღვანე-
ლოს მიზანი სწორედ ამ პერსპექტივის შეტანაა შრომით ურთიერთობებში.

სახელმძღვანელო მომზადებულია პროექტის ფარგლებში: “სამუშაოს თანასწორობა: თა-
ნასწორი, ინკლუზიური და უსაფრთხო სამუშაო საქართველოში”. პროექტი ხორციელდება 
ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, „ქალთა ფონდის საქართველოში“ მიერ, პარტნი-
ორ ორგანიზაციებთან ერთად: “ევროპელი ქალები საერთო მომავლისთვის - საქართველო”, 
“უფლებებისა და განათლებისთვის” და “ქვემო ქართლის მედია”.

აბსტრაქტი
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შრომით ურთიერთობებში გენდერული თანასწორობა და ქალთა შრომითი უფლებების 
დაცვა ერთ-ერთ უდიდეს გამოწვევად რჩება საქართველოში.აღნიშნულის თაობაზე ხშირად 
მიუთითებენ საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციები, როგორებიცაა: შრომის საე-
რთაშორისო ორგანიზაცია (შსო)1, გაეროს კომიტეტი ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ2, აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი3, ევროპის კომიტეტი სოცია-
ლური საკითხების შესახებ4, სახალხო დამცველი5 და ა.შ.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, 2018 წლის კონსტიტუციის მე-11 მუხლში ჩაიწერა, რომ 
,,ყველა ადამიანი სამართლის წინაშე თანასწორია. აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კა-
ნის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნიკური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან 
სხვა შეხედულებების, სოციალური კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, 
საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა ნიშნის მიხედვით. სახელმწიფო უზრუნველყოფს თანაბარ 
უფლებებსა და შესაძლებლობებს კაცებისა და ქალებისათვის. სახელმწიფო იღებს განსაკუთ-
რებულ ზომებს კაცებისა და ქალების არსებითი თანასწორობის უზრუნველსაყოფად და უთა-
ნასწორობის აღმოსაფხვრელად“. ამგვარი რეგულირებით სახელმწიფო აღიარებს ქვეყანაში 
თანასწორობის მნიშვნელობას, რაც უნდა იყოს არსებითი და აღიარებული პოლიტიკისა და 
კანონმდებლობის დონეზე.

უნდა აღინიშნოს, რომ 2006 წელს საქართველოში მიღებული შრომის კოდექსი იყო მსოფლი-
ოში ერთ-ერთი ყველაზე დერეგულირებული. ის იყო ნეოლიბერალური რეფორმების შედე-
გი. ნეოლიბერალური რეფორმა გულისხმობდა თავისუფალ შრომით ბაზარს და სახელწიფოს 
ჩაურევლობას შრომით ურთიერთობებში, რომლის შესაბამისადაც, შრომის კანონმდებლობა 
თითქმის სრულად გაუქმდა, ისევე როგორც შრომის ბაზრის ინსტიტუტები, მათ შორის, შრო-
მის ინსპექცია. შრომის კოდექსი მოიცავდა ბევრ იმგვარ ჩანაწერს, რომელიც შედეგად იწვევდა 
სხვადასხვა, მათ შორის, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას და ვერ უზრუნველყოფდა დასაქმე-
ბულებს მინიმალური უფლებებითაც კი. მაგალითად, შრომის კოდექსით დაშვებული იყო ზე-
პირი და მოკლევადიანი შრომითი ხელშეკრულებები ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, შრო-
მითი ურთიერთობის შეწყვეტისთვის არ იყო საჭირო წინასწარი შეტყობინება და დასაბუთება, 
დამსაქმებელს ნებისმიერ დროს შეეძლო დასაქმებულის გათავისუფლება, მათ შორის, დისკ-
რიმინაციული საფუძვლით და მას, მხოლოდ, ერთი თვის კომპენსაციას უხდიდა.

დისკრიმინაციის იარაღად გამოიყენებოდა მოკლევადიანი და ზეპირი კონტრაქტები, რაც 
შეზღუდვების გარეშე დაიშვებოდა შრომის კოდექსით. ამგვარი ნორმები ხშირად ხდებოდა 
1 https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3342182:NOhttps://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670146.pdf?fbclid=IwAR0y2FurNZV5Zy6V_j5Mpr1e_rX6pdb2P8nDh67X-
J99H5DQSjUdiiZIzYYo
2 http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsldCrOlUTvLRFDjh6%2Fx1pWDq-
KYdAsZCi%2FpTG5mONu7rLEgGDzc4uYj4EX9q0OwgEtztAerYJ0NdpVEHSESZXwGVYxjsz8OaUw6uLeEqhG0qBpr7G2F1eAhw8U9lp5ar-
MXA%3D%3D
3 https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/03/GEORGIA-2018-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf
4 https://mycloud.coe.int/s/MN5DMbSANnFZkWM#pdfviewer
5 http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042620571319466.pdf

შესავალი
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ქალთა შრომითი უფლებების დარღვევის, მათ შორის, მათი სამსახურიდან გათავისუფლების 
წინაპირობა. მით უმეტეს, რომ კანონი არ გვთავაზობდა ქალთა დაცვის არანაირ გარანტიებს, 
არც ფეხმძიმობის და ე.წ. დეკრეტული შვებულების პირობებში.

2013 წლის 12 ივნისს საქართველოს პარალმენტმა ცვლილებები და დამატებები შეიტა-
ნა შრომის კოდექსში. საბოლოოდ, მიღებულ იქნა დოკუმენტი, რომელმაც გარკვეულწილად 
გააუმჯობესა დასაქმებულთა  უფლებრივი მდგომარეობა, კერძოდ: აკრძალა დისკრიმინაცია 
წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, შეიზღუდა ზეპირი და მოკლევადიანი ხელშეკრუ-
ლებები, ახლებურად დარეგულირდა შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები და 
აიკრძალა ფეხმძიმე ქალის სამსახურიდან გათავისუფლება რიგ შემთხვევებში და ა.შ.

მიუხედავად ზემოაღნიშნული პოზიტიური ცვლილებებისა, შრომის კანონმდებლობა 
კვლავ ვერ უზრუნველყოფს დასაქმებულ ქალთა საკმარის დაცვას, მათ შორის, სქესის ნიშნით 
დისკრიმინაციისგან, რის გამოც, კვლავ ხშირია არათანაბარი მოპყრობა.

ქალთა ეკონომიკური აქტიურობა პირდაპირაა დაკავშირებული მათი დასაქმების ინდექს-
თან. მიუხედავად ბოლო წლებში შრომითი კანონმდებლობის გარკვეული გაუმჯობესებისა, 
ქალთა დაწინაურება, ეკონომიკური გაძლიერება და ეკონომიკის განვითარებაში თანაბარი 
მონაწილეობა კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. სიღარიბის ფემინიზაცია და ქალთა მიმართ 
ძალადობა განაპირობებს ქალთა დაბალ ეკონომიკურ აქტივობას. ოფიციალური სტატისტიკის 
მიხედვით ქალის შემოსავალი ნაკლებია, ვიდრე კაცის და ე.წ. ,,შუშის ჭერი“ ხელს უშლის ქა-
ლების კარიერულ წინსვლას6 .

ქალებისთვის სამართლებრივი გარანტიების არარსებობა აისახება სტატისტიკის ეროვნუ-
ლი სამსახურის (საქსტატის) ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემებით, რომლის მიხედვი-
თაც, ქალების მხოლოდ 49% არის დასაქმებული, მაშინ, როდესაც იგივე მონაცემი კაცებისთვის 
63.3%-ს შეადგენს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ, თითქმის, არ არსებობს სხვაობა კაცისა და ქალის 
განათლების დონეს შორის, რაც აშკარას ხდის იმ არაპროპორციულ გამოწვევებს, რომლებსაც 
ახალგაზრდა ქალები აწყდებიან განათლებიდან დასაქმებისკენ გადასვლის გზაზე.

2014 წლის მდგომარეობით, დასაქმებულთა შორის უმაღლესი განათლების მქონე ქალების 
რაოდენობა 283 ათასს, ხოლო კაცების 250 ათასს შეადგენს7. მათ შორის სხვაობაა 33 ათასი, რაც 
11,6%-ია. საშუალო პროფესიული განათლების მქონე ქალების რაოდენობაა 189 ათასი, ხოლო 
კაცების 157 ათასი. შესაბამისად, ასეთი განათლებით 16,9%-ით ნაკლები (32 ათასი) მამაკაცია. 

ქალისა და მამაკაცის ხელფასებს შორის სხვაობა, ასევე, ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური 
საკითხია. 2018 წელს ქალთა საშუალო თვიური ხელფასი იყო 882 ლარი, ხოლო მამაკაცის თვი-
ური ხელფასი - 1 280 ლარი, რაც ნიშნავს 35.8%-იან სხვაობას ქალისა და მამაკაცის ხელფასს 
შორის, მამაკაცების სასარგებლოდ8.

გენდერული უთანასწორობა კიდევ უფრო მეტ გამოწვევას სოფელში წარმოადგენს. გე-
ნდერული სტერეოტიპები, არაანაზღაურებადი სასოფლო-სამეურნეო და საოჯახო სამუშაოე-

6 ტერმინი „შუშის ჭერი“ აღნიშნავს არაღიარებულ ბარიერებს, რაც ხელს უშლის განსაკუთრებით ქალებსა და უმცირესობებს 
სამსახურებრივ წინსვლაში. 
7 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education
8 www.geostat.ge
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ბის არათანაბარი განაწილება და ქალებისთვის განკუთვნილი მომსახურებისა და პროგრამების 
ნაკლებობა ზღუდავს ქალთა შესაძლებლობებს, შეიძინონ ახალი უნარ-ჩვევები, განავითარონ 
სოფლის მეურნეობის ან სხვა ტიპის ბიზნესი და მიიღონ მდგრადი შემოსავალი. ქალი მეწა-
რმეები პირისპირ ეჯახებიან გამოწვევებს, რომლებიც დაკავშირებულია ფინანსებთან, ინფო-
რმაციასთან, ტრენინგებთან წვდომასთან; საქმიანი მიზნებისთვის შექმნილი ქსელის ხელმი-
საწვდომობასთან; ასევე, ბიზნესის / სამუშაოსა და ოჯახური ვალდებულებების ერთმანეთთან 
შეთავსებასთან9.

კერძო სექტორის მსგავსად, იგივე პრობლემა გვხვდება საჯარო სექტორშიც. ოფიციალური 
სტატისტიკური მონაცემებით, საჯარო სამსახურში დასაქმებულთა უმრავლესობა კაცია, რაც 
71%-ია მაშინ როდესაც ქალების რაოდენობა 29%-ს შეადგენს. საჯარო სამსახურში ხელმძღვა-
ნელ პოზიციებზე 4 404 კაცია დასაქმებული, ხოლო ამავე პოზიციაზე 1229 ქალია წარმოდგე-
ნილი, რაც ნიშნავს ქალთა მხოლოდ 21,8%-იან წარმომადგენლობას ერთსა და იმავე ტიპის პო-
ზიციებზე, მამაკაცთა 78.2%-იან წარმომადგენლობასთან შედარებით10.

ქალთა შრომითი უფლებების დარღვევა და დისკრიმინაციული მოპყრობა ბევრი სხვადას-
ხვა ურთიერთდაკავშირებული ფაქტორითაა განპირობებული. ის უკავშირდება ტრადიციებსა 
და სტერეოტიპებს, რომლებიც აბრკოლებს ქალთა ჩართულობას შრომით ბაზარზე: პოზიტი-
ური ღონისძიებების ნაკლებობას, გენდერულად ნეიტრალურ კანონმდებლობას, დასაქმების 
შესაძლებლობებისა და სამართლებრივი დახმარების ნაკლებობას.

ქალების როლი, ძირითადად, საშინაო საქმესთან ასოცირდება. კვლავ ღრმად ფესვგადგმუ-
ლია ქალების მიერ მენეჯერული და გადაწყვეტილების მიმღები პოზიციების დაკავებასთან 
დაკავშირებული სტერეოტიპები. ხელისუფლებას თითქმის არ გადაუდგამს ნაბიჯები ცნობი-
ერების ამაღლების, ქალების შრომით ურთიერთობებში ჩართვისა და საზოგადოებაში არსე-
ბულ გენდერულ სტერეოტიპებთან ბრძოლის მიმართულებით.

ბოლო დროს განხორციელებული ცვლილებების ფონზე, კანონმდებლობა კვლავ არ შეი-
ცავს გენდერულად მგრძნობიარე ჩანაწერებს. სამწუხაროდ, შესაბამისმა ინიციატივებმა ვერ 
მოიპოვა საკმარისი მხარდაჭერა. საქართველოს პარლამენტში ჩავარდა კანონპროექტი, რომე-
ლიც გენდერულ კვოტირებას ეხებოდა და მიზნად ისახავდა პარლამენტსა და ადგილობრივ 
მუნიციპალიტეტებში ქალთა თანაბარ ჩართულობას.

იმის გამო, რომ არსებობს ოჯახურ ვალდებულებებსა და სამსახურს შორის დისბალანსი და 
შეუთავსებლობა, ქალები ზარალდებიან ფეხმძიმობის, ბავშვების გაჩენისა და მათი მოვლის 
გამო. ხშირად, ქალები კარიერას წირავენ ოჯახურ ვალდებულებებს. ბევრი დამსაქმებელი ქა-
ლებს უყურებს როგორც ,,პრობლემას“ იმის გამო, რომ ისინი მოითხოვენ დეკრეტული შვებუ-
ლებით სარგებლობას და ე.წ. ,,დამატებით პრივილეგიებს“. ამის საპასუხოდ სახელმწიფოს არ 
გააჩნია პოლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ოჯახური და სამსახურებრივი ვალდებულე-
ბების ურთიერთშეთავსებას. ამგვარი მოცემულობა განაპირობებს გენდერული ნიშნით დისკ-
რიმინაციის სხვადასხვაგვარ გამოვლინებას: დამსაქმებლები ამჯობინებენ კაცების დასაქმებას, 

9 www.geostat.ge
10 საჯარო სამსახურის ბიურო. http://csb.gov.ge/ge/publications/%E1%83%AC%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0
%E1%83%98 -% E1% 83% 90% E1% 83% 9C% E1% 83% 92% E1% 83% 90% E1% 83% A0% E1% 83% 98% E1% 83% A8% E1% 83% 98
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ქალებს აქვთ ნაკლები ანაზღაურება, ქალებს უარს ეუბნებიან დაწინაურებაზე და ა.შ. სახალხო 
დამცველის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, ქალების აქტივობა და ქვეყნის ეკონომიკურ 
ცხოვრებაში მონაწილეობის დონე დაბალია. ამავე ანგარიშის მიხედვით, ქალთა ეკონომიკური 
აქტიურობის დონით საქართველო 149 ქვეყნიდან 85-ე ადგილზეა.

შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის მრავალი ფორმა არსებობს, თუმცა, ეს 
ფაქტები შედარებით ნაკლებადაა შესწავლილი შემდეგი მიზეზების გამო: სტატისტიკური მო-
ნაცემების არარსებობა, განსაკუთრებით, გენდერული სეგრეგაციის კუთხით. სასამართლო-
სთან ხელმისაწვდომობის ნაკლებობა, რაც სასამართლოს პრაქტიკის არარსებობას იწვევს. 
ქალები ხშირად ვერც აცნობიერებენ, რომ ისინი დისკრიმინაციული მოპყრობის მსხვერპლნი 
არიან.

ხშირია, დისკრიმინაცია წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში, რაც ვაკანსიების თაო-
ბაზე განცხადებებით იწყება დახშირად მოიცავს დისკრიმინაციული შინაარსის მოთხოვნებს.

დიდ პრობლემას წარმოადგენს მტკიცების ტვირთის საკითხი, როდესაც დასაქმებული მის 
მიმართ განხორციელებულ დისკრიმინაციაზე დაობს.

დისკრიმინაციის ყველაზე უფრო დაფარული ფორმაა სექსუალური შევიწროება. აღნიშნუ-
ლთან დაკავშირებით, 2019 წლის ივნისში განხორციელდა საკანონმდებლო ცვლილებები.

უნდა ითქვას, რომ კანონმდებლობაში დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული ბოლოდრო-
ინდელი პოზიტიური ცვლილებები განპირობებულია შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციე-
ბის კონვენციებითა და ევროკავშირსა და საქართველოს შორის დადებული ასოცირების ხელ-
შეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებით.

ეს უკანასკნელი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს გენდერულ თანასწორობასა და 
დისკრიმინაციის აკრძალვას სამუშაო ადგილებზე, ასევე, ხაზს უსვამს ეროვნული კანონმდებ-
ლობისა და პრაქტიკის შესაბამისობას საერთაშორისო სტანდარტებთან.

წინამდებარე სახელმძღვანელოში გაანალიზებული იქნება ყველა ის ძირითადი ასპექტი, 
რომელიც უკავშირდება ქალთა შრომით უფლებებსა და თანასწორობას შრომით ურთიერთო-
ბებში, როგორებიცაა: დისკრიმინაცია ვაკანსიების გამოცხადებისა და წინასახელშეკრულებო 
ეტაპზე, სახელფასო უთანასწორობა გენდერულ ჭრილში, სექსუალური შევიწროება სამუშაო 
ადგილებზე, ,,შუშის ჭერი“ და ჰორიზონტალური სეგრეგაცია, დედობის დაცვის გარანტიები, 
ოჯახური ვალდებულებებისა და სამსახურის ურთიერთშეთავსება და ა.შ. სახელმძღვანელოს 
თან ერთვის სავარჯიშოები აღნიშნულ თემატიკაზე, რაც კიდევ უფრო გასაგებს და პრაქტი-
კულს გახდის მასში ასახულ ინფორმაციას.
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თანაბარი შრომისთვის ქალისა და კაცის არათანაბარი ანაზღაურება, შრომით ურთიერთო-
ბებში გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ყველაზე ხშირ და მკაფიო გამოვლინებას წარმო-
ადგენს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი უმთავრესი გამოწვევაა და ხშირად გენდერული ნიშნით 
დისკრიმინაციის სხვა ისეთ ფორმებსაც უკავშირდება, როგორებიცაა: ქალთა არასაკმარის ხე-
ლმისაწვდომობას სამსახურზე, ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ სეგრეგაციას11, დედობა-
სთან დაკავშირებული სოციალური დაცვის არასთანადო გარანტიებს და ა.შ.

ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის სხვაობის დისკრიმინაციული საფუძვლის დასადგე-
ნად, მნიშვნელოვანია ანაზღაურების ცნებისა და მისი კომპონენტების სწორად განსაზღვრა 
და, ამასთან, შრომის ღირებულების გაზომვა/შეფასების ობიქეტური მეთოდოლოგიის ქონა.

თანაბარი შრომისთვის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპის შესაფასებლად სხვადასხვა მე-
თოდი გამოიყენება დაროგორც წესი, ეს არის ქალისა და კაცის საათობრივი ანაზღაურების 
შედარება. ამ მეთოდოლოგიით თუ გავზომავთ, მსოფლიოში გენდერული ნიშნით ხელფასებს 
შორის სხვაობა დაახლოებით 16%-ს შეადგენს. სხვაობის გამოანგარიშების სხვა მეთოდების 
გამოყენების შემთხვევაში კი, როგორებიცაა - ყოველთვიური ან საშუალო ანაზღაურების შე-
დარება, ხელფასებს შორის სხვაობა - საშუალოდ, 16-22 %-ია. ევროკავშირის ქვეყნებში ეს სხვა-
ობა, 2015 წლის მონაცემებით, 16.3%-ს არ აღემატებოდა12. 

ქალისა და კაცის ანაზღაურებაზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა მახასიათებელი. შრომის სა-
ერთაშორისო ორგანიზაცია (შსო) აღნიშნულ მახასიათებლებს ორ, ,,ახსნილ“ და ,,აუხსნელ“, 
ნაწილად ჰყოფს.

,,ახსნილი“ ნაწილი არის ქალისა და კაცის შემოსავალს შორის არსებული განსხვავება, რო-
მელიც შრომის ბაზარზე მათი ჩართულობის მახასიათებლებითაა გამოწვეული. როგორც წესი, 
ის არ უკავშირდება სქესის ნიშნით პირდაპირ დისკრიმინაციას, რადგან კაცისა და ქალის ხელ-
ფასებს შორის სხვაობა განპირობებულია ობიექტური გარემოებებითა და ფაქტორებით. ,,ახს-
ნილი“ ნაწილის ანუ სხვაობის გამომწვევი ობიექტური ფაქტორების იდენტიფიცირება ხდება 
იმ მიზნით, რომ სწორად შეირჩეს და დაიგეგმოს იმგვარი სახელმწიფო პოლიტიკა და ღონის-
ძიებები, რომელიც ქალისა და კაცის რეალურ შემოსავალზე ამ ობიექტური ფაქტორების გა-
ვლენას შემცირებს. ამის მაგალითებია: ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიები, რომლებმაც 
გავლენა უნდა მოახდინოს შრომის ბაზრის გენდერულ სეგრეგაციასა და მის პოლიტიკაზე; კა-
მპანიები, რომლებიც მოუწოდებენ ქალებს, ისეთ სფეროებში მიიღონ განათლება ან/და ეძიონ 
სამუშაო, სადაც კაცები დომინირებენ და ა.შ.

ხელფასებს შორის სხვაობის ,,ახსნილ“ ნაწილად ანუ ობიექტურ გარმოებებად მოიზარება:

11 ვერტიკალური და ჰორიზონტალური გენდერული სეგრეგაცია - სამუშაო ადგილზე გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის 
სახეები. პირველი მათგანი აღნიშნავს მდგომარეობას, როდესაც წამყვან პოზიციებზე კაცები არიან წარმოდგენილნი, ხოლო 
დაბალ პოზიციებზე - ქალები; ხოლო მეორე მათგანი - ერთსა და იმავე სამსახურებრივ დონეზე ქალებსა და კაცებს შორის 
პასუხისმგებლობებისა და მოვალეობების გენდერული ნიშნით გადანაწილებას.
12 ILO Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_650553.pdf

1. ქალისა და კაცის თანაბარი ღირებულების შრომის 

თანაბარი ანაზღაურება - სახელფასო უთანასწორობა 
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● შრომის ბაზრის მახასიათებლები: ასაკი, სამუშაო გამოცდილება, განათლება და ა.შ.

● სამუშაოს მახასიათებლები: პროფესიის (საქმიანობის) სახეობა, სამუშაო დრო და ა.შ.

● პროდუქციის წარმოების ადგილის მახასიათებლები: ინდუსტრიული სექტორი, გეოგ-
რაფიული ადგილმდებარეობა და ა.შ.

მაგალითისთვის, თუკი კაცს აქვს უკეთესი ხელფასი იმის გამო, რომ მას აქვს მეტი სამუშაო 
გამოცდილება ან უკეთესი განათლება ვიდრე ქალს, მათ ხელფასებს შორის სხვაობა აიხსნება 
ამ ობიექტური მოცემულობით და არა სქესის ნიშნით დისკრიმინაციით. ანალოგიური სიტუა-
ციაა, თუკი კაცი მეტ სამუშაო საათს მუშაობს, ვიდრე ქალი, და შესაბამისად მეტ ანაზღაურებას 
იღებს და ა.შ. თუმცა, თუკი საკითხს სიღრმისეულად შევისწავლით, ამგვარი ,,ობიექტური” 
გარემოებების უკან, რიგ შემთხვევებში, შეიძლება, იმალებოდეს არაპირდაპირი დისკრიმინა-
ცია სქესის ნიშნით, რამდენადაც, მაგალთად, საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ქალების არას-
რულგანაკვეთიან დასაქმებას განაპრობებს ოჯახური ვალდებულებები. ისევე, როგორც ბევრ 
ქვეყანაში, ქალების არასათანადო განათლება გამოწვეულია გაბატონებული სტერეოტიპებით 
და ა.შ.. 

განათლების კრიტერიუმთან დაკავშირებით, უნდა აღინიშნოს, რომ განვითარებულ ქვეყ-
ნებში გენდერული ნიშნით ანაზღაურების სხვაობის მხოლოდ 1% აიხსნება განათლების დო-
ნით.

პრაქტიკა მოწმობს, რომ განათლების დაბალ საფეხურზე მყოფი ქალების უმეტესობას ხელი 
არ მიუწვდება სამუშაო ადგილებზე და შედეგად, მათი უმრავლესობა შრომის ბაზრის მიღმა 
რჩება, ან თვითდასაქმებულია. აქედან გამომდინარე, დასაქმებულ ქალებს უკეთესი განათლე-
ბა და მეტი გამოცდილება აქვთ, ვიდრე იმავე სფეროში დასაქმებულ კაცებს.

გენდერული ნიშნით ხელფასებს შორის სხვაობის ,,აუხსნელი ნაწილი“, უმეტესად უკავ-
შირდება სქესის ნიშნით დისკრიმინაციას, რამდენადაც ეს ვერ აიხსნება ზემოაღნიშნული ობი-
ექტური გარემოებებით. აქ მოიზარება: ა) ქალების შრომის ღირებულების ნაკლებად შეფასება, 
რა დროსაც იმავე ღირებულების სამუშაოსთვის, ქალებს უხდიან ნაკლებს, ვიდრე კაცებს. ბ) 
დედობასთან დაკავშირებული ხელფასის სხვაობა, ანუ სხვაობა დედებსა და იმ დასაქმებულე-
ბს შორის, რომლებსაც შვილი არ ჰყავთ.

ეს უკანასკნელი უკავშირდება ე.წ. დეკრეტული შვებულების ან/და დროებითი შრომისუ-
უნარობის გამო, შრომითი ურთიერთობის შეჩერებას; სამუშაო საათების შემცირებას; ოჯახზე 
ორიენტირებულ სამსახურში მუშაობას, სადაც ხელფასი ნაკლებია; დედების დასაქმებასა და 
კარიერულ წინსვლასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებს და ა.შ., რის გამოც ქალები, ჯამში, 
ნაკლებს გამოიმუშავებენ13. 

2019 წელს, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციამ სახელფასო სხვაობების შესახებ გლო-
ბალური ანაგარიში გამოაქვეყნა, რომლის ფარგლებშიც 73 ქვეყანა შეისწავლა, რაც მსოფლიოს 
დასაქმებულთა 80%-ს მოიცავს14.

13 ILO Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
14 ILO Global Wage Report 2018/19: What lies behind gender pay gaps , https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
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აღნიშნულმა კვლევამ შემდეგი ტენდენციები აჩვენა:

● ქალები, მიუხედავად მათი უკეთესი განათლებისა, იმავე სექტორში დასაქმებულ კაცებ-
თან შედარებით ნაკლებს გამოიმუშავებენ;

● იმ სექტორებთან შედარებით, სადაც ძირითადად კაცები მუშაობენ, ფემინიზებულ 
სექტორებში ნაკლები ანაზღაურებაა;

● ფემინიზებულ კომპანიებში ნაკლებია ანაზღაურება, ვიდრე იმავე ტიპის (ეკონომიკური 
სექტორი, საკუთრების ტიპი, დასაქმებულთა ოდენობა და კოლექტიური შეთანხმება15) 
სხვა კომპანიებში;

● ერთი და იმავე საქმიანობისთვის სხვადასხვა სახელწოდების მინიჭება და, შესაბამისად, 
სხვადასხვანაირად ანაზღაურება, სქესის ნიშნით პირდაპირი დისკრიმინაციის გამო-
ვლინებაა. მაგალითად: შეფმზარეული (კაცი) - მზარეული (ქალი); საინფორმაციო მე-
ნეჯერი (კაცი) - ბიბლიოთეკარი (ქალი), მენეჯერის ასისტენტი (კაცი) - მდივანი (ქალი) 
და ა.შ.;

● ბონუსების სისტემის იმგვარი განაწილება, როდესაც მისი გაცემა სამუშაო ადგილზე 
ფიზიკურად დიდი დროის გატარებაზეა დამოკიდებული, რაც ისევდაისევ ქალებს აზა-
რალებს, რომლებიც, ოჯახური ვალდებულებებიდან გამომდინარე, ფიზიკურად სამსა-
ხურში დადგენილზე მეტი დროის გატარებას ვერ ახერხებენ;

● სამუშაო ადგილზე ძალადობა და შევიწროება, ასევე, აიძულებს ქალებს, უარი თქვან 
მასკულინურ სექტორებში მაღალანაზღაურებად სამუშაოზე;

● ხელფასებს შორის სხვაობა, ხშირად, დისკრიმინაციის სხვა ფორმებით აიხსენება.

საქართველო
საქართველოში, წლების განმავლობაში, ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის დიდი სხვა-

ობა მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. ქალების საშუალო ხელფასი კაცების ხელფასს 
35,8%-ით ჩამორჩება, რაც საგანგაშოა, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ მსოფლიოში ხელფა-
სებს შორის სხვაობის საშუალო მაჩვენებელი 22%-ს არ აღემატება.

საქართველოს რატიფიცირებული აქვს შსო-ს ფუნდამენტური კონვენცია #100 „კაცთა და ქა-
ლთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ“16, რომელიც სახელ-
მწიფოს ავალდებულებს, უზრუნველყოს თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღა-
ურება ყოველგვარი დისკრიმინაციის გარეშე. თუმცა, ამ მიმართულებით ქმედითი ნაბიჯები 
არ გადადგმულა, რისი შედეგიცაა გენდერული ნიშნით ქვეყანაში არსებული მაღალი უთანა-
სწორობა.

საქართველოს კანონმდებლობა არ მოიცავს ქალისა და კაცის თანაბარი შრომის თანაბარი 
ანაზღაურების პრინციპს, რაც ფუნდამენტური უფლებაა და თანაბარი შრომის თანაბრად ანა-
ზღაურებასთან ერთად, დაწინაურების თანაბარ შესაძლებლობასაც გულისხმობს.

15 კოლექტიური შეთანხმება - პროფკავშირსა და კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც უკეთესი სტანდარტით 
არეგულირებს შრომით პირობებს, ვიდრე ინდივიდუალური ხელშეკრულება ან კანონი.
16 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_decl_fs_84_en.pdf



14

ამასთან, შრომის კოდექსი არ განსაზღვრავს ანაზღაურების ცნებას. შსო-ს სტანდარტით, ტე-
რმინი “ანაზღაურება”, გულისხმობს ჩვეულებრივ, ძირითად მინიმალურ ხელფასს, რომელსაც 
პირდაპირ ან ირიბად, ფულით ან ნატურით მეწარმე უხდის მშრომელს რაიმე სამუშაოს შეს-
რულებისათვის. ამგვარი დეფინიციის ასახვა კანონმდებლობაში აუცილებელია, რამდენადაც, 
ხშირად, გენდერული ნიშნით სახელფასო სხვაობას იწვევს არა ძირითადი ხელფასი, არამედ 
ანაზღაურების სხვა კომპონენტები, როგორებცაა ბონუსები, ჯანმრთელობის დაზღვევის პაკე-
ტები, სატრანსპორტო და კვების უზრუნველყოფა და ა.შ.

საქართველოს არ აქვს შრომის გაზომვა/შეფასების მეთოდოლოგია, რაც შეუძლებელს ხდის 
ქალისა და კაცის მიერ გაწეული შრომის ღირებულების შეფასებასა და მათ შედარებას.

შრომის ღირებულების ობიექტური შეფასება ფორმალური პროცედურა/მეთოდია, რომე-
ლიც სამუშაოს შინაარსისა და მახასიათებლების საფუძველზე, იერარქიულად ალაგებს დაბა-
ლი ღირებულების სამუშაოებიდან მაღალი ღირებულების სამუშაოების მიმართულებით. სა-
გულისხოა, რომ მისი გამოყენებით ხდება სამუშაოს და არა ინდივიდუალური დასაქმებულის 
შეფასება. ამასთან, გასათვალისწინებელია, რომ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში შრომის ღი-
რებულების გაზომვა-შეფასების სხვადასხვა მეთოდოლოგია არსებობს და, ამ თვალსაზრისით, 
ერთიანი, დამკვიდრებული სტანდარტი არაა.

ამას გარდა, უნდა აღინიშნოს, რომ 2006 წელს შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ, აღარ 
არსებობს მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც თანაბარი შრომის თანაბრად ანაზღაურების 
პრაქტიკულ განხორციელებაზე იქნება პასუხისმგებელი. თუკი არ იარსებებს მაკონტროლებე-
ლი ორგანო, კანონმდებლობაში შესაბამისი ცვლილებების ასახვის პირობებშიც კი, თანაბარი 
შრომის თანაბარი ანაზღაურების პრინციპი პრაქტიკაში არ განხორციელდება და, შესაბამი-
სად, დასაქმებულები დისკრიმინაციისა და შრომითი უფლებების დარღვევისგან დაცულნი 
არ იქნებიან.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელფასო სხვაობასთან საბრძოლველად სასამართლო მექანი-
ზმიც უმეტესად არაეფექტურია შემდეგ გარემოებათა გამო:

- ძვირადღირებული და გაჭიანურებული სამართალწარმოება;

- ანაზღაურების გამჭვირვალობის ნაკლებობა;

- გენდერის ნიშნით დისკრიმინაციის მიმართ სენსიტიურობის და/ან ცოდნის ნაკლებობა;

- ვიქტიმიზაციის შიში;

- ეროვნული სასამართლო სისტემისადმი ნდობის ნაკლებობა;

- ცვლილებები ეროვნულ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სიტუაციაში და ა.შ.

მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი თეორიული და ემპირიული კვლევა არსებობს ადამიანის 
კაპიტალის ცვლადების (შესაძლებლობების ან პროდუქტიულობის დიფერენცირების) გავლე-
ნის შესახებ, არ არსებობს ერთიანი სტანდარტი, „საყოველთაოდ მიღებული“ მეთოდოლოგია, 
რომელიც ხელფასების ოდენობის დადგენისას უნდა გამოიყენებოდეს. სხვადასხვა სახელ-
მწიფოებს, ეროვნული კონტექსტის გათვალისწინებით, აქვთ საკუთარი მეთოდოლოგია. აღ-
ნიშნული მეთოდოლოგიისთვის არსებობს სხვადასხვა გასათვალისწინებელი კრიტერიუმი, 
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როგორიცაა: განათლება, პასუხისმგებლობის დონე, სამუშაო სტაჟი, სამუშაო დრო, წარმოების 
ინდუსტრიული კატეგორია და ა.შ.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ყოველწლიურად აქვეყნებს გენდერუ-
ლად სეგრეგირებულ მონაცემებს შრომის ბაზარში მონაწილეობის, საშუალო ხელფასისა და 
განათლების შესახებ. აღნიშნული ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, 2018 წლის მონა-
ცემებით - კაცის საშუალო ხელფასია 1280 ლარი, ხოლო ქალის 822 ლარი. შესაბამისად, ქალი 
გამოიმუშავებს კაცის ხელფასის დაახლოებით 64%-ს

დიაგრამა1. კაცებისა და ქალების ხელფასები 2006-2018 წწ. 
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სტატისტიკა მოწმობს, რომ ქალები ნაკლებ ანაზღაურებას იღებენ, ფაქტობრივად, ეკონომი-
კის ყველა სექტორში .

შრომის ბაზარზე არსებობს ე.წ. ,,ქალური” და ,,კაცური” სამსახურები, სადაც დომინირებს 
ერთი კონკრეტული სქესი. სამსახურების ამგვარი დაყოფა განაპირობა სხვადასხვა ისტორიუ-
ლმა კონტექსტმა და სტერეოტიპულმა დამოკიდებულებებმა. პრაქტიკა მოწმობს, რომ ხშირად 
,,ქალური სამსახურები“ ნაკლებად ანაზღაურებადია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მიერ გაწე-
ული შრომის ღირებულება არის კაცების იდენტური ან მეტი. 

ქალების ხელფასების ყველაზე დიდი ჩამორჩენა საფინანსო და სადაზღვევო სექტორშია. 
განსაკუთრებით დიდი სხვაობა დაბალი პოზიციებისა და მენეჯერების ხელფასებს შორისაა ამ 
სექტორში17. ქალები კი, როგორც წესი, დასაქმებული არიან მოლარე-ოპერატორების და სხვა 
დაბალანაზღაურებად პოზიციებზე.

შედარებით უკეთესი მდგომარეობა სამ სექტორშია: ელექტროენერგიისა და აირის მიწო-
დებაში, სახელმწიფო მმართველობაში, თავდაცვაში,სოციალური დაცვასა და სოფლის მეურ-
ნეობაში. ელექტროენერგიისა და აირის მიწოდების სფეროში ქალების ხელფასები მამაკაცების 
ხელფასებს აღემატება.

17 www.geostat.ge

დიაგრამა 4. ქალებისა და მამაკაცების ხელფასების თანაფარდობა სექტორების მიხედვით, 
2017-2018წ
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საყურადღებოა ქალების ხელფასების სიმცირე განათლების სექტორში. მიუხედავად იმი-
სა, რომ საქართველოში პედაგოგიური საქმიანობით ძირითადად ქალები არიან დაკავებული, 
მათი საშუალო ანაზღაურება ამ სექტორში შეადგენს მამაკაცების ხელფასის 87%-ს.

9,7%-იანი სხვაობაა სახელმწიფო მმართველობის სექტორში. იქიდან გამომდინარე, რომ სა-
ჯარო სამსახურში ანაზღაურების წესი განსაზღვრულია კანონით, რაც ნიშნავს, რომ ერთსა და 
იმავე პოზიციაზე დასაქმებულ პირებს ერთნაირი ხელფასი აქვთ, მიუხედავად სქესისა. არსე-
ბული სხვაობა აქაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხელმძღვანელ პოზიციებს უფრო ხშირად კაცები 
იკავებენ.

მნიშვნელოვანია, რომ 2006-2018 წლების მონცემებით კაცების ეკონომიკური აქტიურობის 
დონე ქალებისას საშუალოდ 20%-ით აღემატებოდა. ეს, მაღალი ალბათობით, გამოწვეულია 
სწორედ იმით, რომ ქალების ხელფასები მამაკაცების ხელფასებთან შედარებით დაბალია. ქა-
ლებს დაბალი ხელფასების გამო მუშაობის ნაკლები მოტივაცია აქვთ, განსაკუთრებით იმ შემ-
თხვევაში, როცა მათ აქვთ ოჯახური ვალდებულებები. ასეთ შემთხვევებში, თუნდაც ფინანსუ-
რად უფრო ხელსაყრელია ქალი დაკავდეს საოჯახო საქმეებით, რის გამოც ბევრი ქალი რჩება 
უმუშევარი და ეთიშება სამუშაო ძალას. მითუმეტეს, რომ საქართველოში თითქმის შეუძლე-
ბელია ნახევარგანაკვეთიანი ან მოქნილი სამუშაო გრაფიკიანი სამსახურის პოვნა, რომელიც 
უზრუნველყოფს მუშაობის და ოჯახური ვალდებულებების შეთავსებას. ამასთან, ოჯახური 
ვალდებულებების გამო, ქალები სამუშაო ძალაში ნაკლებ დროს ატარებენ, შესაბამისად, ნა-
კლები დრო აქვთ სამუშაო უნარების გასავითარებლად და გამოცდილების მისაღებად. გამოც-
დილება კი სამუშაოს საპოვნელად, მაღალი უმუშევრობის და, შესაბამისად, მაღალი კონკუ-

დიაგრამა 5. ქალებისა და კაცების ხელფასები სექტორების მიხედვით, 2018წ. 
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რენციის პირობებში, უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. 

ასევე, ქალების დაბალ აქტიურობაზე გავლენას ახდენს ქვეყანაში დამკვიდრებული სტერე-
ოტიპული წარმოდგენები ქალისა და კაცის როლთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვითაც, 
კაცი არის ოჯახის მარჩენალი, ხოლო ქალი დაკავებულია ოჯახური ვალდებულებებით.

ისევე, როგორც სამუშაო ძალის მაჩვენებელი, კაცებში დასაქმების დონეც აღემატება ქალებ-
ში დასაქმების დონეს. სტატისტიკა მოწმობს, რომ ქალებს უფრო ნაკლებად მიუწვდებათ ხელი 
სამუშაო ადგილებზე, ვიდრე კაცებს.

დიაგრამა 6. ეკონომიკური აქტიურობა სქესობრივ ჭრილში  
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დიაგრამა 7. დასაქმების დონე სქესობრივ ჭრილში (%)  
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დიაგრამა 8. უმუშევრობის დონე სქესობრივ ჭრილში. 
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აღსანიშნავია, რომ უმუშევრობის მრუდი ქალებისათვის უფრო ელასტიურობით ხასი-
ათდება, მრუდის ელასტიურობა ნიშნავს, რომ ქალები სხვადასხვა ფაქტორების (ფინანსური 
პრობლემები, რეორგანიზაციები და ა.შ.) გამო უფრო ადვილად კარგავენ სამსახურს, ვიდრე 
კაცები. ამის ნათელი მაგალითია 2008 წლის ეკონომიკური კრიზისი, როდესაც მნიშვნელო-
ვნად გაიზარდა უმუშევრობის საერთო დონე. ქალების უმუშევრობის დონე 2008 წელს ბევრად 
გაიზარდა და ფაქტობრივად გაუტოლდა კაცების უმუშევრობის დონეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ 
კრიზისულ სიტუაციებში სამუშაოს პირველ რიგში ქალები კარგავენ.

ქალების უმუშევრობა უფრო მაღალია, მიუხედავად იმისა, რომ მათ უკეთესი განათლება 
აქვთ, ვიდრე კაცებს. 

2014 წლის მდგომარეობით, დასაქმებულთა შორის უმაღლესი განათლების მქონე ქალების 
რაოდენობა 283 ათასს, ხოლო კაცების 250 ათასს შეადგენს18. მათ შორის სხვაობა 33 ათასია, რაც 
11,6%-ია. საშუალო პროფესიული განათლების მქონე ქალების რაოდენობა 189 ათასია, ხოლო 
კაცების - 157 ათასი. შესაბამისად, ასეთი განათლებით 16,9%-ით ნაკლები (32 ათასი) კაცია19. 

საქართველოში ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის ასეთი მაღალი უთანასწორობა არაე-
რთხელ გახდა შსო-ს ზედამხედველი ორგანოს - ექსპერტთა კომიტეტის - კრიტიკის საგანი. 
2018 წელს შსო-ს კონფერენციაზე, სტანდარტების კომიტეტმა საქართველოს საკითხი განი-
ხილა მსოფლიოს იმ 25 სახელმწიფოთა შორის, სადაც, სწორედ ქალისა და კაცის სახელფა-
სო უთანასწორობის გამო, ყველაზე მეტად ირღვევა შრომის ფუნდამენტური სტანდარტები. 
განხილვის შედეგად, ზედამხედველმა კომიტეტმა საქართველოს არაერთი რეკომენდაცია 
მისცა, რომლებიც ეხება როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, შრომის ღირებულების გაზო-
მვის მეთოდოლოგიის შექმნასა და მის აღსრულებას, ასევე, პარტნიორი პროფესიული კავში-
რებისა და დამსაქმებელთა ასოციაციების დახმარებით, ცნობიერების ამაღლების კამპანიებსა 
და უთანასწორობის მიზეზების კვლევას. თუმცა, სახელმწიფოს დღემდე ამ თვალსაზრისით 
ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამს.

ამასთან, მნიშვნელოვანია, საქართველომ გაიზიაროს ამ მიმართულებით არსებული სხვა-
დასხვა ქვეყნის საუკეთესო პრაქტიკა.

ევროკომისიის (2017-2019წ.) სამოქმედო გეგმა გამოჰყოფს რამდენიმე მიმართულებას, 
რომლებიც მნიშვნელოვანია სქესის ნიშნით სახელფასო სხვაობის აღმოსაფხვრელად, ესენია: 
18 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education
19 http://gender.geostat.ge/gender/index.php?action=Education

 

 

დიაგრამა 9. უმუშევრობის დონე (ქვეყნის საშუალო) 
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საკანონმდებლო დონეზე თანაბარი ანაზღაურების პრინციპის განმტკიცება; პროფესიულ სე-
გრეგაციასთან ბრძოლა; ვერტიკალურ სეგრეგაციასთან ბრძოლის სტრატეგიების დაგეგმვა; სა-
ხელწიფოს მხრიდან მზრუნველობითი შრომის გადანაწილება და სამუშაოსა და პირადი ცხო-
ვრების ბალანსის ხელშეწყობა; დასაქმების ადგილას გენდერულ სტერეოტიპებთან ბრძოლა; 
სახელფასო სხვაობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება და სოციალურ პარტნიორებთან თანამ-
შრომლობა20.

შსო-ს ზემოაღნიშნული გლობალური ანგარიშის მიხედვით კი, ქალისა და კაცის ხელფასე-
ბს შორის უთანასწორობის პრობლემის გადაწყვეტის გზის შერჩევისას, მხედველობაში უნდა 
იქნას მიღებული ქვეყნის სპეციფიკა და სხვაობის გამომწვევი ფაქტორები.

ანგარიშის მიხედვით, უთანასწორობის აღმოფხვრას ხელს უწყობს შემდეგი ფაქტორები:

● სწორი სტატისტიკა;

● კვლევა იმის თაობაზე, თუ რომელ სექტორშია ყველაზე დიდი სხვაობა ქალისა და კაცის 
ხელფასებს შორის და გადამოწმება, რამდენად ეფექტურია ამ სექტორებში მოქმედი 
შრომის ბაზრის ინსტიტუტები;

●  მინიმალური ხელფასის დადგენა ფემინიზებულ (ძირითადად ქალებით 
დაკომპლექტებულ) სექტორებში;

● კოლექტიური ხელშეკრულებები, რომლებიც შეეხება: ოჯახური ვალდებულებების 
შეთავსებას სამსახურთან, სახელფასო პოლიტიკის გამჭვირვალობას, უკეთეს 
ანაზღაურებას ფემინიზებულ სექტორებში, დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის 
შემდგომ სამსახურში დაბრუნების უზრუნველყოფას და ა.შ.;

● დედობის გამო სახელფასო სხვაობის შესამცირებლად მიმართული ღონისძიებები, 
როგორებიცაა: ოჯახური ვალდებულებების თანაბარი გადანაწილება ქალებსა და 
კაცებს შორის, ბავშვთა და მოხუცებულთა მოვლის სერვისების განვითარება, მოქნილი 
სამუშაო გრაფიკები, პროგრამები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ქალებს, ბავშვის გაჩენის 
შემდეგ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს და არ დარჩნენ შრომის ბაზრის მიღმა;

● ცნობიერების ამაღლება, სტერეოტიპებთან ბრძოლა და ა.შ.

მსოფლიოში არსებობს სქესის ნიშნით სახელფასო უთანასწორობასთან ბრძოლის სხვადას-
ხვა პრაქტიკა. ზოგიერთმა ქვეყანამ გადადგა ნაბიჯები დასაქმებულების ხელფასების ოდენო-
ბის გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, განსაკუთრებით დიდ კომპანიებში. ქვეყნების ნაწილში 
კანონმდებლობა დამსაქმებელს ავალდებულებს, რეგულარულად გააკონტროლოს ხელფასებს 
შორის გენდერული ნიშნით სხვაობა და მის შესამცირებლად მიიღოს შემდეგი ზომები: უთანა-
სწორობის მიზეზების გამოსავლენად თანაბარი ანაზღაურების აუდიტი, აღსრულების მექანი-
ზმები, ფემინიზებულ სექტორებსა და კომპანიებში ხელფასების მატება. ეს არა მხოლოდ სხვა-
ობის შემცირების, არამედ, ასევე, პროფესიული სეგრეგაციის შემცირების საშუალებაცაა, იმ 
თვალსაზრისით, რომ ამგვარად მოიზიდეს კაცები განათლებისა და ჯანდაცვის სექტორებში.

გერმანიაში 2018 წლიდან ის კომპანია, სადაც 200 ან მეტი დასაქმებული მუშაობს, ვალდე-

20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0678
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ბულია, ნებისმიერ დასაქმებულს, მოთხოვნის შემთხვევაში, მიაწოდოს ინფორმაცია თავის თა-
ნამშრომელთა ანაზღაურების შესახებ.

გაერთიანებულ სამეფოში 2017 წლიდან ნებისმიერი კომპანია (საჯარო და კერძო), რომე-
ლიც 250 ან მეტ ადამიანს ასაქმებს, ვალდებულია, გამოაქვეყნოს ქალისა და კაცის ხელფასებსა 
და ბონუსებს შორის განსხვავებაზე ინფორმაცია. ამას გარდა, ბიზნესები, რომლებიც ასაქმე-
ბენ 500-ზე მეტ ადამიანს, 2018 წლიდან ვალდებულნი არიან, მოამზადონ ყოველწლიური ანგა-
რიში გენდერული უთანასწორობის შესამცირებლად გადადგმული ნაბიჯების შესახებ.

გაერთიანებულ სამეფოში 2013 წლიდან, დამსაქმებლებმა, რომლებიც სასამართლოში სა-
ხელფასო სხვაობასთან დაკავშირებით წააგებენ დავას, ვალდებული არიან, ჩაატარონ თანაბა-
რი ანაზღაურების აუდიტი.

შვეიცარიაში კომპანია (50 და მეტი დასაქმებულით), რომელსაც სახელმწიფო ტენდერებ-
ში მონაწილეობა სურს, ვალდებულია საკუთარ კომპანიაში გენდერული ნიშნით ხელფასებს 
შორის სხვაობა აღმოფხვრას. აღნიშნულისთვის, გენდერული თანასწორობის სამსახურს აქვს 
თვითშეფასების ონლაინ ტესტი.

ისლანდიაში 2018 წლიდან კომპანიები და სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც 25 ადამი-
ანზე მეტს ასაქმებენ, ვალდებულნი არიან, დამოუკიდებელი ორგანოსგან მიიღონ სერთიფი-
კატი იმის დასტურად, რომ მათი პოლიტიკა გენდერულ თანასწორობას ეფუძნება. ვინც ვერ 
დააკმაყოფილებს სტანდარტს, მოქმედებს ფინანსური ჯარიმები. ისლანდიამ 2022 წლისთვის 
მიზნად დაისახა ხელფასებს შორის სხვაობის სრული აღმოფხვრა.
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სქესის ნიშნით სეგრეგაცია სამუშაო ადგილებზე ორგვარია: ვერტიკალური და ჰორიზო-
ნტალური.

ჰორიზონტალური ანუ პროფესიული სეგრეგაცია ნიშნავს პროფესიებში სქესთა არათანაბარ 
განაწილებას და ერთ-ერთი სქესის დომინირებას. მაგალითად, კაცები უმეტესად დასაქმებუ-
ლნი არიან ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა: საინჟინრო საქმე, მშენებლობა, ტრანსპორტი, ძა-
ლოვანი სტრუქტურები და ა. შ., ხოლო ძირითადად ქალებითაა დაკომპლეტებული ზრუნვის, 
სახელოვნებო და სოციალური სფეროები, სკოლამდელი და სასკოლო განათლება, ტექსტილის 
წარმოება, და ა.შ. 

შსო-ს კვლევებმა დაადგინეს, რომ პროფესიული სეგრეგაციის შედეგად მსოფლიოში და-
საქმებულების დაახლოებით ნახევარი სქეს-სტერეოტიპულ სამსახურებში მუშაობს, სადაც 
ერთი სქესი იმდენად დომინირებს, რომ, შეიძლება, ასეთ სამსახურებს ეწოდოს ‘კაცის’ ან ‘ქა-
ლის’ სამსახური. საგულისხმოა, რომ ამავე შსო-ს მიხედვით, ამა თუ იმ პროფესიაში არის დო-
მინირებული ის სქესი, რომლის წარმომადგენელთა ოდენობაც შეადგენს დასაქმებულთა საე-
რთო ოდენობის 80%-ს, ანუ 1 კაცზე მოდის 4 ქალი ან პირიქით21.

ვერტიკალურ სეგრეგაციაში იგულისხმება სქესების არათანაბარი განაწილება იერარქიულ 
საფეხურებზე, რომლის პირობებშიც კაცები ჭარბობენ ხელმძღვანელ და გადაწყვეტილების 
მიმღებ პოზიციებზე, მათ შორის იმ სფეროებშიც კი, რომლებშიც დასაქმებულთა უმრავლესო-
ბას ქალები შეადგენენ.

სქესის ნიშნით სეგრეგაცია წარმოადგენს შრომის ბაზარზე გენედერული უთანასწორობის 
გამომწვევ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ასპექტს. ორივე ტიპის, როგორც ჰორიზონტალური, 
ასევე ვერტიკალური, სეგრეგაციის პირობებში, როგორც წესი, ქალებს აქვთ კაცებთან შედარე-
ბით უფრო ცუდი შრომის პირობები და დაბალი ანაზღაურება.

შრომის ბაზარზე სქესის ნიშნით სეგრეგაციას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ის არსებობს გა-
ნვითარების ყველა ეტაპზე, ყველა პოლიტიკურ სისტემასა და განსხვავებულ რელიგიურ და 
კულტურულ წყობებში. სქესის ნიშნით სეგრეგაციას, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია 
(შსო) მიიჩნევს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად და კრძალავს ფუნდამენტური შსო-ს #111 
კონვენციით ,,შრომისა და დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ“.

სქესის ნიშნით სეგრეგაციის ძირითადი მიზეზებია სოციალური, ეკონომიკური, კულტუ-
რული და ისტორიული ფაქტორები. მთელს მსოფლიოში აღნიშნული ფაქტორები მოიცავს 
ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:

● სოციალურ ნორმები და სტერეოტიპული წარმოდგენები ქალისა და კაცის როლებისა 
და ოჯახური ვალდებულებების შესახებ;

21 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf

2. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სეგრეგაცია

სქესის ნიშნით შრომის ბაზარზე
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● განათლება და პროფესიული სწავლება;

● საგადასახადო პოლიტიკა და სოციალური დაცვა;

●  შრომის ბაზრის სტრქუტურა;

●  დისკრიმინაცია დასაქმების ეტაპზე.

ზემოაღნიშნული ფაქტორები პირდაპირ და არაპირდაპირ დაბრკოლებებს უქმნის ქალებს 
შრომის ბაზარზე, როგორც შრომით ურთიერთობებში ჩართვის, ასევე, პროფესიული და კარი-
ერული წინსვლის თვალსაზრისით.

საგულისხმოა, რომ სოციალურ-ეკონომიკური ასპექტები განსაკუთრებით უარყოფითად 
აისახება ქალებზე. მაგალითად, ტრადიციული წარმოდგენები ქალის როლზე, ბევრ დაოჯახე-
ბულ ქალს ტოვებს შრომის ბაზრის მიღმა. მშობლების წარმოდგენები, რომლის მიხედვითაც 
კაცი არის ოჯახის მარჩენალი, ხოლო ქალი უნდა დაკავდეს ოჯახზე ზრუნვით, განაპირობე-
ბს გოგონების განათლებაზე ნაკლებად ორიენტირებას, ან მათთვის განათლების სტერეოტი-
პული სფეროების შერჩევას. შრომის ბაზარზე ქალების შესვლის, კარიერული წინსვლისა და 
განვითარების დამაბრკოლებელ გარემოებას, ზოგჯერ, განათლების ნაკლებობა ან იმგვარი 
განათლება წარმოადგენს, რომელიც ნაკლებად ფასობს. თუმცა, იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ქალე-
ბს უკეთესი განათლება აქვთ, ვიდრე კაცებს, სქესის ნიშნით სეგრეგაცია მაინც არსებობს სხვა 
ფაქტორების გამო.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სეგრეგაციის მიზეზი, ზოგჯერ, ,,თვითდისკრიმინაციაა“ 
დასაქმებისას, წინასახელშეკრულებო ეტაპზე და შრომით ურთიერთობებში, როდესაც ქალე-
ბი ,,მათთვის შესაფერის“ კონკრეტულ პროფესიებს და სამსახურებს ,,ირჩევენ“. აქვე გასათვა-
ლისწინებელია, რომ ხშირად ქალები არ ცდილობენ კონკრეტული პოზიცია დაიკავონ, რადგა-
ნაც დისკრიმინაციულ დამოკიდებულებას მოელიან ან თვლიან, რომ შრომის “ტრადიციული” 
გადანაწილება სწორია. ამდენად, თუნდაც ქალებმა თავად ,,მიიღონ“ ასეთი გადაწყვეტილება, 
ის არ ამართლებს სქესის ნიშნით სეგრეგაციას.

დასაქმებისას სქესის ნიშნით დისკრიმინაცია და ქალებისთვის დასაქმებაზე უარი პირდა-
პირ და ირიბად იწვევს პროფესიულ სეგრეგაციას. ეს ნიშნავს, რომ ზოგიერთი ქალი ეთიშება 
შრომის ბაზარს და/ან ის ქალები, ვინც შრომის ბაზარზე ერთვებიან, დასაქმების შემდეგ სქე-
სის ნიშნით სეგრეგაციას აწყდებიან. დისკრიმინაციის პირდაპირი გამოვლინებაა კაცებისთვის 
უპირატესობის მინიჭება დასაქმების, დაწინაურების ეტაპზე და მათთვის უკეთესი პირობე-
ბის შეთავაზება შრომის ხელშეკრულების ტიპის (წერილობითი, ზეპირი, ვადიანი, უვადო, 
გამოსაცდელი ვადით) განსაზღვრის, შრომის პირობების და ანაზღაურების ოდენობის განსა-
ზღვრის პროცესში.

სწორედ სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის გამო, ხშირად, ქალებისთვის თანაბრად არ ხდე-
ბა სწავლებისა და დაწინაურების შესაძლებლობების შეთავაზება. აღნიშნული მოცემულობა, 
ქალების სწავლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების შესაძლებლობას ამცირებს მთელი ცხო-
ვრების განმავლობაში. თანამშრომელთა განგრძობადი განათლება, დამსაქმებლების მხრიდან, 
ფინანსურ დანახარჯებს საჭიროებს. დამსაქმებელები კი, ხშირად, ქალი თანამშრომლების გა-
ნათლებაში სახსრებს არ დებენ, მიუხედავად ქალების უნარებისა, და, ასევე, არ ზრუნავენ ქა-
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ლების ინდივიდუალური თუ კოლექტიური პროდუქტიულობის გაზრდაზე. ტრადიციულად, 
დამსაქმებლები მათ ამგვარ დამოკიდებულებას ხსნიან იმით, რომ არსებობს მაღალი ალბათო-
ბა იმისა, რომ ქალები ოჯახური ვალდებულებებისა და დედობის გამო მოითხოვენ შრომითი 
ურთიეირთობის შეჩერებას ანუ დეკრეტული შვებულებებით სარგებლობას ბავშის მოვლის 
გამო და, ასევე, ბიულეტინების გამოყენებას ოჯახის დროებით შრომისუუნარო წევრის მო-
ვლის გამო. აღნიშნული მიზეზებით დასაქმებულის სამსახურში არყოფნით კი დამსაქმებლებს 
დისკომფორტი შეექმნებათ.

ჰორიზონტალური სეგრეგაციის პირობებში ქალები და კაცები სხვადასხვა სამუშაოს ას-
რულებენ და ე.წ. “ქალების სამუშაო” ხშირად აღქმულია, როგორც დაბალი ღირებულების სა-
მუშაო, რომელიც არ გამოირჩევა დიდი მოთხოვნებითა და ანაზღაურებით. თუმცა, სამუშაოს 
შეფასების მეთოდოლოგიის განვითარების შედეგად ვლინდება, რომ პოზიციები, რომლებსაც 
ქალები იკავებენ, მოითხოვს იმავე უნარებსა და პასუხისმგებლობას, და ისეთივე სირთული-
საა, როგორც კაცის მიერ დაკავებული უფრო მაღალანაზღაურებადი სამსახურები.

გასათვალისწინებელია, რომ ე.წ. ,,ქალების სამუშაოები” ხშირად არასრულგანაკვეთიანია 
ან დასაქმების ატიპიურ ფორმას წარმოადგენს, რაც, დაცვის სტანდარტებით, განსხვავდება და 
ჩამოუვარდება სტაბილური, სრულგანაკვეთიანი და ხანგრძლივი დასაქმების პირობებს.

როგორც აღვნიშნეთ, ვერტიკალური სეგრეგაციის პირობებშიც, ქალებს აქვთ ნაკლები ხელ-
ფასი, დაწინაურების ნაკლები შესაძლებლობა და უარესი შრომის პირობები, ვიდრე კაცებს.

ვერტიკალურ სეგრეგაციას უმეტესად განაპირობებს ე.წ. “შუშის ჭერი”, რომელიც გამოხა-
ტავს იმ უხილავ ბარიერებს, რომელსაც ქალები შრომით ურთიერთობებში აწყდებიან და, შე-
დეგად, აბრკოლებს მათ კარიერულ წინსვლას მიუხედავად მათი მაღალი კვალიფიკაციისა და 
უნარებისა. ტერმინი ”შუშის ჭერი” პირველად “ვოლ სტრიტ ჟურნალში” გამოჩნდა 1986 წელს. 
პრაქტიკა მოწმობს, რომ ეს ბარიერი დასაწყისში უჩინარია, ხოლო შემდგომ ეტაპებზე მეტად 
ვლინდება და, საბოლოოდ, გენდერულ უთანასწორობას იწვევს.

ამდენად, „შუშის ჭერი“ ისეთ მოცემულობას ასახავს, როდესაც, მიუხედავად იმისა, რომ არ 
არსებობს არანაირი ობიექტური მიზეზი (განათლება, კვალიფიკაცია) და ფაქტორი, რომელიც 
ქალებს დააბრკოლებს, კაცების მსგავსად დაიკავონ ხელმძღვანელი და გადაწყვეტილების მიმ-
ღები პოზიციები, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციული დამოკიდებულებების გამო ისინი ამას 
ვერ ახერხებენ22. 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სწორედ ,,შუშის ჭერით“ აიხსნება ქალების დაბალი 
წარმომადგენლობა ხელმძღვანელ პოზიციებზე (დირექტორების, აღმასრულებლების, თავმჯ-
დომარეების და სხვა). შედეგად, მსოფლიოს უმსხვილეს კორპორაციებში მაღალ პოზიციებ-
ზე ქალების საერთო რაოდენობა 4%-ს არ აღემატება. თუმცა, საგულისხმოა, რომ მაშინაც კი, 
როდესაც ქალები მაღალ პოზიციებს აღწევენ, ისინი იმავე საქმის შესრულებისთვის, კაცებზე 
ნაკლებს გამოიმუშავებენ.

,,შუშის ჭერს“, ხშირად, დედობა და ოჯახური ვალდებულებები განაპირობებს. აღნიშნუ-
ლის გამო, ხშირად ქალებს უარის თქმა უწევთ ისეთ ქმედებებზე (მივლინება, ზეგანაკვეთუ-

22 Breaking through the glass ceiling. Linda Wirth, 2001



25

რი შრომა, დაუგეგმავი ღონისძიებები და ა.შ.), რომელიც დაწინაურების და კარიერული წი-
ნსვლის აუცილებელი პირობაა. ამდენად, თუკი დაწინაურებისა და კარიერული წინსვლის 
წინაპირობად გვევლინება დასაქმებულის მიერ მივლინებებსა და სამუშაო ადგილზე ყოფნის 
ხანგრძლივობა, ეს იმთავითვე ნიშნავს სქესის ნიშნით არაპირდაპირ დისკრიმინაციას, რამდე-
ნადაც ამგვარი დამოკიდებულება, შედეგად გამორიცხავს ოჯახური ვალდებულებების მქონე 
ქალების კარიერულ წინსვლას.

ქალის სამსახურეობრივ წინსვლას, შეიძლება, აბრკოლებდეს სამი სახის ბარიერი, როგო-
რებიცაა: სოციალური, რომელიც, შესაძლებელია, ბიზნესის კონტროლის გარეთ იყოს; შიდა 
სტრუქტურული ბარიერი, რომელიც უშუალოდ ბიზნესის დაქვემდებარებაშია და სახელმწი-
ფო ბარიერი.

სოციალური ბარიერი მოიცავს “მომარაგებისა” და “განსხვავებულობის” ბარიერებს. “მომა-
რაგების” ბარიერი გულისხმობს კვალიფიციური ქალებისა და უმცირესობების წარმომადგე-
ნელთა ნაკლებობას, რაც გამოწვეულია განათლების სისტემებში არსებული უთანასწორობით. 
“განსხვავებულობის” ბარიერი ინდივიდების იმ სტერეოტიპულ წარმოდგენებსა და ცრურწმე-
ნებს მოიცავს, რომელიც მათ კულტურული, გენდერული და რასობრივი განსხვავებების შესა-
ხებ გააჩნიათ.

შიდა სტრუქტურული ბარიერი მოიცავს ისეთ სიტუაციებს, როდესაც დაწესებულებას არ 
აქვს თანასწორობის პოლიტიკა და პრაქტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს ხელმძღვანელ პოზი-
ციებზე ქალების წარმომადგენლობას.

სახელმწიფო ბარიერი გულისხმობს ეროვნულ დონეზე თანასწორობის უზრუნველსაყო-
ფად შესაბამისი კანონმდებლობისა და აღსრულების მექანიზმის არარსებობას, ან ნაკლებობას.

„შუშის ჭერი“ განაპირობებს გენდერულ უთანასწორობას სამუშაო ადგილებზე. საზოგადო-
ებას აქვს ჩამოყალიბებული აზრი კაცისა და ქალის სოციალური როლისა და ქცევის შესახებ, 
რაც დისკრიმინაციის მთავარი წყაროა და გავლენას ახდენს სამუშაო ძალის გადანაწილების 
მოდელებზეც. ქალებს არ აქვთ დიდი არჩევანი. ისინი იძულებულნი არიან დათანხმდნენ 
პროფესიებისა და სამსახურებრივი პოზიციების იმ ვიწრო სპექტრს, სადაც მათ ნაკლები პასუ-
ხისმგებლობა, უფრო მცირე შემოსავალი და ლიმიტირებული განვითარების შესაძლებლობა 
ექნებათ. 

1990 წელს ამერიკის მთავრობამ დააფუძნა „შუშის ჭერის“ კომისია, რომელიც შედგებოდა 
21 წევრისგან. კომისია ძირითადად მუშაობდა შემდეგ სფეროებში არსებულ ბარიერებზე:

● მენეჯმენტისა და გადაწყვეტილების მიმღები თანამდებობების დაკავება;

● უნარების განვითარებზე მიმართული საქმიანობა;

● კომპენსაციისა და ბონუსების სისტემები.

„შუშის ჭერის“ კომისიამ 1996 წელს მოქმედება შეწყვიტა, თუმცა პრობლემა მასთან ერთად 
არ გამქრალა23.

23 http://www.economist.com/node/13604240
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საქართველო
ანალოგიურად მსოფლიოში არსებული ტენდენციებისა, არაერთი ანგარიშის თანახმად, 

საქართველოს შრომის ბაზარიც ხასიათდება როგორც ვერტიკალური, ისე ჰორიზონტალუ-
რი სეგრეგაციით. ჰორიზონტალური სეგრეგაცია გამოიხატება ქალების ნაკლებად მომგებიან 
სექტორებში დასაქმებით, ხოლო ვერტიკალური - კაცებთან შედარებით დაბალანაზღაურება-
დი პოზიციების დაკავებითა და დაწინაურების შეზღუდული შესაძლებლობებით24. 

საქართველოში ქალები ნაკლებად არიან წარმოდგენილნი აღმასრულებელ და გადაწყვეტი-
ლების მიმღებ პოზიციებზე, როგორც კერძო, ისე საჯარო სექტორში. ვერტიკალური სეგრეგა-
ცია, ხშირად დაწინაურებისა და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობების შეთავაზები-
სას ვლინდება - დამსაქმებელი, უმეტესად მამაკაცს ანიჭებს უპირატესობას.

საქართველოში, საჯარო დაწესებულებებში ხელმძღვანელ პოზიციებზე ქალების მხოლოდ 
22% მუშაობს. კერძო კომპანიების მხოლოდ 20%-ს ხელმძღვანელობს ქალი25 

ამასთან, სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქა-
რთველოს მოსახლეობის უმრავლესობა ქალია, ეკონომიკურად აქტიურ მოსახლეობაში ქალე-
ბის რაოდენობა კაცების რაოდენობაზე გაცილებით დაბალია. ეკონომიკურად აქტიური ქალე-
ბის რაოდენობა კაცების საერთო რაოდენობას თითქმის 20%-ით ჩამორჩება. მნიშვნელოვანია, 
რომ სამუშაო ასაკის მქონე ქალები ეკონომიკური არააქტიურობის მიზეზად დიასახლისობას, 
ანუ საოჯახო ვალდებულებების ტვირთს ასახელებენ, მაშინ როდესაც აღნიშნული მიზეზი კა-
ცების შემთხვევაში არცერთხელ არ სახელდება26. 

მას შემდეგ, რაც მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში ქალთა მოძრაობა დაიწყო, ბევრის მიღწევა 
გახდა შესაძლებელი. კაცებისა და ქალების მიდგომა ამ საკითხებისადმი შეიცვალა, სხვადას-
ხვა ქვეყნის მთავრობებმა თანასწორობის შესახებ კანონები შექმნეს, რამაც შეამცირა ინსტიტუ-
ციონალური დისკრიმინაცია და მოსახლეობის ცნობიერება აამაღლა. შედეგად სახეზე გვაქვს 
პოზიტიური ძვრები შრომის ბაზარზე არსებული ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სე-
გრეგაციის მიმართულებით.

უკანასკნელი რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში, ქალები ისეთ სამუშაოს ასრულებენ, 
რაც აქამდე მხოლოდ კაცების საქმიანობად მოიაზრებოდა. ადრე თუ კაცს ჰქონდა ფინანსური 
პასუხისმგებლობა და ის მიიჩნეოდა ”შემომტანად” ოჯახში, დღესდღეობით ქალის ხელფასი 
ოჯახის შემოსავლის აუცილებელ ნაწილს შეადგენს. საზოგადოებრივი წარმოდგენა ქალის 
ეკონომიკური როლის შესახებ, გარკვეულწილად, შეიცვალა. 

ქალების ჩართულობამ შრომის ბაზარზე მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა უკანას-
კნელი ათწლეულების განმავლობაში. სოფლის მეურნეობაში დასაქმების შემცირებამ და ფაბ-
რიკა-ქარხნების ზრდამ, გასული საუკუნის 50-70-იან წლებში ქალების მიერ ანაზღაურებადი 
სამუშაო ადგილების დაკავება გამოიწვია. 80-90-იან წლებში საგრძნობლად გაიზარდა მომსა-
ხურების სფერო, რომელიც, ძირითადად, ქალებით იყო დაკომპლექტებული, ხოლო შემცირ-

24 ათასწლეულის გამოწვების ფონდი-საქართველო ,,სოციალური და გენდერული ინტეგრაციის გეგმა” 2014
25 https://idfi.ge/public/upload/pdf/Research/Sajaro-dawesebulebebshi-dasaqmebulta-statistika-genderul- %20chrilshi.pdf
26 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკური პუბლიკაცია „ქალი და კაცი საქართველოში.“ 2018
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და მძიმე ინდუსტრია და სხვა ისეთი წარმოებები, რომლებიც კაცებით იყო წარმოდგენილი. 
თუმცა, პრობლემად რჩება ის, რომ ისეთ სფეროებშიც კი, სადაც ძირითადად ქალები არიან 
დასაქმებულები, მაგალითად: განათლება, ჯანდაცვა, ტექსტილის წარმოება და ა.შ. კაცები იკა-
ვებენ ხელმძღვანელ და, შესაბამისად, მაღალანაზღაურებად პოზიციებს. მაგალითად, მასწა-
ვლებლების უმეტესობა ქალია, თუმცა ადმინისტრაციის უფროსები კაცები არიან. ჯანმრთე-
ლობის დაცვის სფეროშიც, ექიმები და საავადმყოფოს ადმინისტრაციის უფროსები, უმეტესად, 
კაცები არიან, მაშინ როცა ექთნები და დამხმარე პერსონალი ძირითადად, ქალები არიან. 

მრავალ ქვეყანაში ქალები და მამაკაცები თანაბარი დონის განათლებას იღებენ და, შესაბა-
მისად, შეუძლიათ ისეთი ხელმძღვანელი პოზიციების დაკავება, რომლებიც ადრე აღქმული 
იყო როგორც კაცის სამსახური. მაგალითად, თანამდებობები ბიზნესის, ადმინისტრაციის და 
ფინანსების სფეროში. მიუხედავად იმისა, რომ მთელს მსოფლიოში ქალების ეკონომიკური 
აქტიურობა გაიზარდა, მათ მიერ დაკავებული მენეჯერული პოზიციების რაოდენობა საშუა-
ლოდ არ აღემატება 20%-ს.

გენდერული უთანასწორობა სამუშაო ადგილებზე უარყოფითად მოქმედებს, ასევე, შრომის 
ნაყოფიერებაზე. კვლევები მოწმობს, რომ თანამშრომლებს მეტი მოტივაცია აქვთ ისეთ სამუ-
შაო ადგილებზე, სადაც წარმოდგენილია ორივე სქესის კომბინაცია ან სადაც გენდერული თა-
ნასწორობა პრიორიტეტია. გენდერული თანასწორობა ხელს უწყობს დაწესებულების იმიჯის 
გაუმჯობესებას, ინოვაციურობას, კრეატიულობას, შრომის ნაყოფიერებას/ეფექტიანობას და 
ჯანსაღ გარემოს27.

ბევრი ქვეყნის გამოცდილებამ აჩვენა, რომ გენდერულად სტრუქტურირებული შრომის 
ბაზარი აქრობს დაბრკოლებებს თავისუფალი და ინფორმირებული ინდივიდუალური გა-
დაწყვეტილებებისთვის. შრომის ბაზარზე ქალების სტატუსი მიბმულია სხვადასხვა ქვეყნის 
ისტორიასა და კულტურას. გენდერულ უთანასწორობასთან საბრძოლველად აუციელებლია 
სახელწმიფოების მიერ კარგად დაგეგმილი და შედეგზე ორიენტირებული პოლიტიკა. ამგვა-
რი პოლიტიკა საშუალებას მისცემს ადამიანებს, პროფესიისა და სამსახურის გაცნობიერებუ-
ლი არჩევანი გააკეთონ, რაც საშუალებას მისცემს გოგონებს, განათლება აირჩიონ თავისივე 
უნარების მიხედვით და, თუკი უკეთ ითვისებენ ტექნიკურ საგნებს, არჩევანი ასეთ განათლე-
ბაზე გააკეთონ და არა ტრადიციულ ზრუნვის განათლებაზე. ამგვარი მიდგომა, ადამიანებს 
მისცემს შესაძლებლობას, მიიღონ ,,ტრადიციული” და ,,არატრადიციული” განათლება და და-
საქმდნენ ტრადიციულ და არატრადიციულ სამსახურში ისე, რომ არ შეხვდნენ დისკრიმინა-
ციულ დამოკიდებულებებსა და ნეგატიურ შედეგებს, როგორებიცაა: დაბალი ანაზღაურება, 
ეკონომიკური დამოკიდებულება, სექსუალური შევიწროება, ,,შუშის ჭერი“.

შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფისა და სქესის ნიშნით სეგრე-
გაციის აღმოსაფხვრელად მნიშვნელოვანია გენდერული უთანასწორობის გამომწვევი მიზე-
ზებისა თუ ფაქტორების კვლევა-ანალიზი და შესაბამისი ცნობიერების ამაღლების აქტიური 
კამპანიები.

ამასთან, აუცილებელია ოჯახებისა და ოჯახური ვალდებულებების მქონე პირების მხარდა-
ჭერა, რაც გულისხმობს ოჯახური ვალდებულებებისა და სამსახურის შეთავსების გარანტიებს, 
27 Kauppinen and Veikkola, 1997; Kauppinen, 2000
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ასევე, ფუნქციების თანაბარ გადანაწილებას ქალსა და კაცს შორის.

სწორი, თანმიმდევრული და კომპლექსური სახელმწიფო პოლიტიკები გააუმჯობესებს ქა-
ლთა ჩართულობას შრომით ბაზარზე და ხელს შეუწყობს გენდერულ თანასწორობას შრომით 
ურთიერობებში.
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დღესდღეობით საქართველოში ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს გამოწვევას, კვლავ, დასაქმე-
ბის ადგილებზე შრომის უსაფრთხო პირობების უზრნველყოფა წარმოადგენს, რასაც მოწმობს 
საწარმოო შემთხვევების შედეგად გარდაცვლილთა და დაშავებულთა საგანგაშო სტატისტიკა. 
2007-2020 წლებში, სამუშაო ადგილებზე გარდაიცვალა 563, ხოლო დაშავდა 1180 დასაქმებუ-
ლი. მათ შორის ქალთა რაოდენობის შესახებ ზუსტი სტატისტიკა წლების მიხედვით, სამწუ-
ხაროდ, არ არსებობს.

2006 წლიდან, ნეოლიბერალური პოლიტიკის შედეგად, ქვეყანაში ფაქტობრივად გაუქმდა 
შრომის კანონმდებლობა და მოიშალა შრომის ბაზრის მარეგულირებელი მნიშვნელოვანი ინ-
სტიტუტები, მათ შორის გაუქმდა შრომის ინსპექცია. შრომის ინსპექციის გაუქმების ერთ-ერთ 
მიზეზად მისი კორუფციული ბუნება დასახელდა, თუმცა სახელმწიფოს, მის რეფორმირებაზე 
ან სხვა უფრო ეფექტური, ალტერნატიული მექანიზმით ჩანაცვლებაზე, წლების მანძილზე არ 
უზრუნია. შესაბამისად, რეგულირების მიღმა დარჩა უსაფრთხო შრომა და ის შრომის კოდექ-
სის ერთი, ზოგადი მუხლით, შემოიფარგლა.

ამგვარი დამოკიდებულება არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო (შსო, ევროკომისია, 
აშშ სახელმწიფო დეპარატმენტი და ა.შ.) ორგანიზაციის კრიტიკის საგანი გახდა. მით უფრო, 
რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხებს და, შესაბამისად, ქალთა უსაფრთხო შრომასა და მის 
სპეციფიკას, არც შრომის კოდექსში 2013 წელს შესული ცვლილებები და დამატებები შეხებია.

2014 წელს, ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებასა და მათ წევრ სა-
ხელმწიფოთა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმებისა და მისი შესრულების 2014–
2016 წლების დღის წესრიგიდან გამომდინარე, აქტუალური გახდა შრომის უსაფრთხოების 
სტანდარტების დაცვა სამუშაო ადგილებზე. ქვეყანამ აღნიშნულის უზრუნველსაყოფად აიღო 
შრომის ინსპექციის შექმნის ვალდებულება. მოცემული დოკუმენტები ადგენს საქართველოს 
ცალსახა და უპირობო ვალდებულებას, შექმნას შრომის უფლებების, მათ შორის, შრომის უსა-
ფრთხო პირობების ინსპექტირების ეფექტური მექანიზმები, შსო-ს სტანდარტებთან სრულ შე-
საბამისობაში.

აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომ გადადგა გარკვეული ნაბიჯები სამუშაო ადგილებზე 
შრომის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, კერძოდ: 2015 წლის 2 მარტს, შეიქმნა შრომის 
პირობების ინსპექტირების დეპარტამემტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან 
დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შემადგენლო-
ბაში, რომელიც საქართველოს მთავრობამ მიიღო დადგენილებით დამტკიცებული ,,შრომის 
პირობების მონიტორინგის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში და რომელიც არ ატარებდა 
სავალდებულო ხასიათს და არ მოიცავდა სანქციების მექანიზმს.

ხანგრძლივი დისკუსიებისა და განხილვების შედეგად, 2018 წლის 7 მარტს, მიღებულ იქნა 
კანონი ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“, რომელიც 2019 წლის 19 თებერვალს ორგანულ კა-
ნონად იქცა. მიმდინარე, 2020 წლის 14 თებერვალს კი, მიღებულ იქნა საქართველოს ოკუპი-

3. ქალთა უსაფრთხო შრომა
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რებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
მინისტრის ბრძანება #01-20/ნ ,,ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრ-
თელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებული რისკის შემცველი სამუშაოების დამტკიცების 
თაობაზე”. აღნიშნული აქტები, შრომის კოდექსთან ერთად, არეგულირებს დასაქმებული ქა-
ლების უსაფრთხო შრომას.

არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად, დამსაქმებელი ვალდებულია, შექმნას ჯანმრ-
თელობისა და სიცოცხლისთვის უსაფრთხო სამუშაო პირობები. ამასთან, უსაფრთხო შრომის 
უზრუნველსაყოფად, ის დასაქმებულს ანიჭებს შემდეგ უფლებებს:

● მიიღოს ინფორმაცია საფრთხის შემცველი ფაქტორების, რისკებისა და შრომის 
უსაფრთხოების დაცვის უზრუნველსაყოფად დამსაქმებლის მიერ მიღებული ზომების 
შესახებ;

● უარი თქვას ისეთი სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც ეწი-
ნააღმდეგება კანონს, ან შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობის გამო, აშკარა 
და არსებით საფრთხეს უქმნის მის ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, სა-
კუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას;

● დამსაქმებელს მოსთხოვოს სხვა მუდმივ ან დროებით სამუშაო ადგილზე გადაყვანა, ან 
სამუშაო პირობების შემსუბუქება, ან დღის ცვლაში გადაყვანა, თუ სამედიცინო დასკვ-
ნის საფუძველზე ღამის ცვლა საზიანოა დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის იმ პირო-
ბით, თუ დამსაქმებელს აქვს შესაბამისი ვაკანსია და დასაქმებული აკმაყოფილებს ამ 
ვაკანსიისადმი წაყენებულ მოთხოვნებს;

● საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მიიღოს კომპენსაცია სამუშაო სი-
ვრცეში მიყენებული ზიანისათვის;

● აირჩიოს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადენელი და ა.შ.

კანონის თანახმად, დამსაქმებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ორსული ქალის დაცვა 
ისეთი შრომისაგან, რომელიც საფრთხეს უქმნის მის ან ნაყოფის კეთილდღეობას, ფიზიკურ 
და ფსიქიკურ ჯანმრთელობას.

დამატებით, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრ-
თელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #01-20/ნ განსაზღვრავს ორსული, 
ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთრებუ-
ლი რისკის შემცველ სამუშაოებს და მათი შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს.

მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული აქტი მოიცავს ტერმინთა განმარტებას, რომლის მიხედ-
ვითაც:

ორსული ქალი არის დასაქმებული, რომელმაც ორსულობის შესახებ აცნობა დამსაქმებელს 
(დამსაქმებელი უფლებამოსილია, საჭიროების შემთხვევაში დასაქმებულს მოსთხოვოს შესა-
ბამისი დოკუმენტაცია);

ახალნამშობიარები ქალი არის დასაქმებული მშობიარობიდან 6 თვის განმავლობაში, რომე-
ლმაც ამის შესახებ აცნობა დამსაქმებელს (დამსაქმებელი უფლებამოსილია, საჭიროების შემ-
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თხვევაში დასაქმებულს მოსთხოვოს შესაბამისი დოკუმენტაცია);

მეძუძური ქალი არის დასაქმებული, რომელიც ძუძუთი კვებავს 1 წლამდე ასაკის ბავშვს და 
ამის შესახებ აცნობა დამსაქმებელს.

ბრძანება სპეციფიკურად ორსული და მეძუძური ქალებისთვს ადგენს შემდეგ გარანტიებს:

● აკრძალულია ორსულ ან მეძუძურ ქალთან შრომითი ხელშეკრულების დადება მძიმე, 
მავნე და საშიშპირობებიანი სამუშაოების შესასრულებლად;

● აკრძალულია ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის, შეზღუდული შესაძლებლობის 
მქონე პირის, არასრულწლოვნის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება, მისი თანხმობის 
გარეშე;

● აკრძალულია ღამის სამუშაოზე (22 საათიდან 6 საათამდე) არასრულწლოვნის, ორსუ-
ლი, ახალნამშობიარები ან მეძუძური ქალის დასაქმება, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის 
მომვლელის დასაქმება – მისი თანხმობის გარეშე.

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და გა-
ნსაკუთრებული რისკის შემცველ სამუშაოებად მიიჩნევა სამუშაოები, რომლებიც დაკავშირე-
ბულია ფიზიკურ და შრომით დატვირთვასთან.

შესაბამისად, ორსულობის 27-ე კვირამდე მძიმედ და საშიშად ითვლება, რეგულარულად 5 
კგ-ზე მეტი წონის მქონე ტვირთის გადატანა, ან, ცალკეულ შემთხვევებში, 10 კგ-ზე მეტი წონის 
მქონე ტვირთის გადატანა. ორსულობის 27-ე კვირიდან კი, დაუშვებელია ორსული ქალები-
სათვის ნებისმიერი წონის ტვირთის გადატანა.

ორსულობისას და მშობიარობიდან 16 კვირამდე მძიმედ და საშიშად მიიჩნევა საქმიანობა, 
რომელიც დაკავშირებულია ხშირ, მოუხერხებელ მოძრაობებთან და პოზებთან. 

ორსული ქალები არ უნდა ასრულებდნენ საწარმოო ოპერაციებს, რომლებიც დაკავშირებუ-
ლია სამუშაო საგნების მაღლა აწევასთან, საგნის იატაკიდან აწევასთან, მოუხერხებელ სამუშაო 
პოზასთან. 

აკრძალულია დასაქმებულის ასვლა-ჩამოსვლა ვერტიკალურ კიბესა და ბოძზე ფეხმძიმო-
ბის დადგენის დღიდან.

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალებისათვის აკრძალულია ღამის სამუშაოე-
ბის შესრულება ან ერთმანეთის მომდევნო ცვლებში მუშაობა.

კანონმდებლობა ადგენს გარკვეულ მოთხოვნებს ორსული ქალების სამუშაო ადგილების 
ორგანიზებისათვის, კერძოდ:

ორსული ქალებისათვის უნდა მოეწყოს სტაციონარული სამუშაო ადგილები სამუშაოთა 
ოპერაციების შესასრულებლად თავისუფალ რეჟიმსა და პოზაში, რაც იძლევა სურვილისამებრ 
მდგომარეობის შეცვლის შესაძლებლობას. დაუშვებელია მუდმივად „მჯდომარე”/„მდგომარე” 
პოზაში მუშაობა, გადაადგილება (სიარული).

ორსული ქალების სამუშაო ადგილი უნდა აღიჭურვოს სპეციალური მბრუნავი სკამით, 
რომლის ცალკეული ელემენტები რეგულირდება ინდივიდუალურად. სკამის საზურგე ან 
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საჯდომი ნაწილი უნდა იყოს დაფარული ნახევრად რბილი 
არასრიალა მასალით, რომელიც იოლად ექვემდებარება სა-
ნიტარიულ დამუშავებას.

ორსული ქალებისათვის საჭიროა, გათვალისწინებულ 
იქნას ქვესადგომი ფეხებისათვის, სიმაღლისა და დახრი-
ლობის რეგულირების შესაძლებლობით.

თუ რისკის შეფასებისას გამოვლინდა, რომ სამუშაო 
ადგილი შეიცავს ქიმიურ საფრთხეს, დამსაქმებელმა უნდა 
აცნობოს ორსულ, ახალნამშობიარებ ან მეძუძურ ქალს ამის 
შესახებ, განუმარტოს, რას მოიცავს ქიმიურ საფრთხესთან 
დაკავშირებული რისკი მისი ჯანმრთელობისათვის და რა 
ზომების მიღებაა საჭირო საფრთხის თავიდან ასაცილებ-
ლად.

ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალები არ 
დაიშვებიან სამუშაოდ:

● მძიმე28 და მიწისქვეშა სამუშაოებზე, სიმაღლესთან 
დაკავშირებულ სამუშაოებზე;

● ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის დასველებასთან და 
ორპირ ქარში მუშაობასთან დაკავშირებულ სამუშაოებზე;

● ატმოსფერული წნევის მკვეთრი მერყეობის პირო-
ბებში (საფრენოსნო შემადგენლობა, ბორტგამცილებელი, 
ბაროკამერის პერსონალი და სხვ.).

კანონმდებლობა ქალთა უსაფრთხო შრომის უზრუნველ-
საყოფად, განსაზღვრავს დამსაქმებლის ვალდებულებებსა და უფლებამოსილებებს, კერძოდ:

 

დამსაქმებელი ვალდებულია:

● ჩაუტაროს სწავლება ქიმიური უსაფრთხოების საკითხებზე ორსულ და მეძუძურ ქალებს 
და უზრუნველყოს ისინი თვალსაჩინო ინფორმაციით; 

● მიაწოდოს ორსულ, ახალნამშობიარებ და მეძუძურ ქალს ინფორმაცია რისკების შეფასე-
ბისა და გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ;

● აღჭურვოს სამუშაო სივრცე შესაბამისი კოლექტიური დამცავი საშუალებებით (გამწოვი 
ვენტილაცია, გამწოვი კარადები, განათება დ სხვ.);

● აღჭურვოს დასაქმებული ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალები ეფექტუ-
რი ინდივიდუალური დამცავი საშუალებებით, 

● უზრუნველყოს ინდივიდუალური და სხვა დამცავი საშუალებების მოვლა-გასუფთა-
28 მძიმე სამუშაო - „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით განმარტებული სამუშაო.
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ვება, მათი სწორად გამოყენების კონტროლი და, საჭიროების შემთხვევაში, დროული 
შეცვლა.

რეკომენდებულია დამსაქმებელმა:

ღამის სამუშაოზე დასაქმებული ორსული, ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალი გადაი-
ყვანოს დღის სამუშაოზე, თუ ეს შეუძლებელია, გაათავისუფლოს დასაქმებული თავისი მოვა-
ლეობის შესრულებისაგან დროებით, იმდენი ხნით, რამდენიც საჭიროა მისი და/ან ნაყოფის/
ბავშვის ჯანმრთელობის უსაფრთხოებისათვის;

ახალნამშობიარები და მეძუძური ქალების ჯანმრთელობისთვის მავნე ან/და განსაკუთ-
რებული რისკის შემცველ სამუშაოებზე დასაქმებულ ქალს შეუცვალოს მუშაობის პირობები 
ან საათები, ან შესთავაზოს მას ალტერნატიული სამუშაო; და თუ ეს შეუძლებელია, გაათა-
ვისუფლოს დასაქმებული თავისი მოვალეობის შესრულებისაგან დროებით, იმდენი ხნით, 
რამდენიც საჭიროა მისი და/ან ნაყოფის/ბავშვის ჯანმრთელობის დაცვისთვის და ა.შ.

ყოველივე ზემოაღნიშნულზე ზედამხედველობას ახორციელებს შრომის ინსპექტირების 
დეპარტამენტი, თუმცა მისი მანდატი არ მოიცავს დასაქმებულთა სხვა შრომითი უფლებების 
კონტროლს, როგორებიცაა მაგალითად, სამუშაო დრო, შვებულება, ხელშეკრულებების ვადა 
და ფორმა, ე.წ. დეკრეტული შვებულებით, დროებითი შრომისუუნარობის ფურცლით სარგებ-
ლობა, ფსიქო-ემოციური ფაქტორები, რაც მავნე გავლენას ახდენს დასაქმებულზე. შესაბამი-
სად, ამგვარი მოცემულობა არ უზრუნველყოფს ქალთა უსაფრთო შრომის პირობებს.
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ზრუნვის სამუშაოს აქვს უმნიშვნელოვანესი როლი ღირსეული სამუშაოსა და გენდერული 
თანასწორობის უზრუნველსაყოფად. ზრუნვის სამუშაოზე გავლენას ახდენს სხვადასხვა გარე-
მოება, კერძოდ: მზარდი მოსახლეობა, საზოგადოების დაბერება, ქალების არასთანადო როლი 
შრომით ბაზარზე და სოციალური დაცვის პოლიტიკების ნაკლოვანებები. ზრუნვის სამუშაო 
მოიცავს სხვადასხვა ურთიერთდაკავშირებულ აქტივობას, როგორებიცაა: ბავშვის მოვლა, ავა-
დმყოფი პარტნიორის მოვლა, საოჯახო საქმე, მზარეულობა და ა.შ.

ზრუნვის სამუშაო, შეიძლება, იყოს ანაზღაურებადი, ან არაანაზღაურებადი.

არაანაზღაურებადია ზრუნვის სამუშაო, რომლის გაწევაც ხდება ფულადი ანაზღაურების 
გარეშე.

ანაზღაურებადი ზრუნვის სამუშაოს პირობებში კი, დასაქმებულები იღებენ ანაზღაურებას, 
ან სარგებელს. ასეთია პერსონალური მომსახურების გამწევი დასაქმებულები, როგორებიც 
არიან: ექთნები, მასწავლებლები, ექიმები, შინა მოსამსახურეები და ა.შ.

საქართველოში არ არსებობს აღნიშნული სფეროსა და მასში ქალების ჩართულობის ამსა-
ხავი რაიმე ტიპის კვლევა ან მონაცემები. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სტატისტიკის 
ეროვნული სამსახური არ აქვეყნებს ინფორმაციას სქესის მიხედვით დასაქმების შესახებ სხვა-
დასხვა სექტორებში.

შესაბამისად, საკითხის განხილვისას დავეყრდნობით შრომის საერთაშორისო ორგანიზა-
ციის (შსო) ანგარიშს ,,ზრუნვის სამუშაო და ზრუნვის სამსახური ღირსეული შრომის მომა-
ვლისთვის“29.

მსოფლიოში, ძირითადად, არაანაზღაურებად ზრუნვის შრომას ასრულებენ ქალები და 
გოგონები სოციალურად შეჭირვებული ჯგუფებიდან, მიგრანტი ქალები, არაფორმალურ 
სექტორში დასაქმებული ქალები და ა.შ.

აღნიშნული შრომა არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც განსაზღვრავს ქალების ხელმისაწ-
ვდომობას დასაქმებაზე, მის დარჩენას შრომის ბაზარზე და მათ მიერ შესრულებული შრომის 
ხარისხს. დასაქმებულთა ამ კატეგორიას, როგორც წესი, აქვთ შრომის არასათანადო პირობები 
და დაბალი ანაზღაურება.

საგულისხმოა, რომ ზრუნვის მომსახურება მომავალშიც დარჩება დასაქმების მნიშვნელო-
ვან წყაროდ, განსაკუთრებით ქალებისათვის, რამდენადაც მისი ხასიათი გამორიცხავს მისი 
რობოტებითა და ტექნოლოგიებით ჩანაცვლებას.

შსო-ს ზემოაღნიშნული ანგარიშის მიხედვით, ზრუნვის ეკონომიკაში საჭიროა ინვესტიცი-
ების გაორმაგება, რაც 2030 წლისთვის მოგვცემს 475 მილიონ სამუშაო ადგილს, მათ შორის 269 
მილიონ ახალ სამუშაო ადგილს.

29 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_633135.pdf

4. არაანაზღაურებადი შრომა და ზრუნვის ეკონომიკა
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ამავე კვლევის მიხედვით, 2030 წლისთვის ზრუნვის სამსახურის მიმღებთა ოდენობა მი-
აღწევს 2.3 მილიარდს, რამდენადაც უკვე არსებულ ბენეფიციარებს დაემატება 1 მილიარდი 
ხანდაზმული ადამიანი და 1 მილიარდი 6-14 წლამდე ასაკის ბავშვი.

მსოფლიოში, ზრუნვის სამუშაოების 78.4%-ს ასრულებენ ქალები, რომლებიც ფინანსურ და 
ბავშვების მოვლის ტვირთს კისრულობენ მარტო, მამების მხარდაჭერის გარეშე. ჯამში, მსო-
ფლიოს მასშტაბით, ზრუნვის სფეროში დასაქმებულია 381 მილიონი ადამიანი, მათ შორის 249 
მილიონი ქალი და 132 მილიონი კაცი. აღნიშნული წარმოადგენს საერთო დასაქმების 11.5%-ს, 
ქალთა საერთო დასაქმების 19.3%-სა და მამაკაცთა საერთო დასაქმების 6,6%-ს. დასაქმების ძი-
რითადი სექტორებია: განათლება, ჯანდაცვა, სოციალური სამუშაო და შინამეურნეობა.

შესაბამისად, ცხადია, რომ თუკი ამ პრობლემას ადეკვატური ზრუნვის პოლიტიკით არ 
ვუპასუხებთ, გაზრდილი მოთხოვნა ასეთ სამუშაოზე სამუშაო ძალიდან კვლავ გამორიცხა-
ვს ქალებს და, შედეგად, კვლავ გამოიწვევს დასაქმებულთა დამატებით ტვირთსა და სამუშაო 
ადგილებზე გენდერული უთანასწორობის ზრდას.

ზრუნვის სამუშაოს უდიდესი ნაწილი არანაზაღაურებადია. მსოფლიოში ქალები ასრუ-
ლებენ აუნაზღაურებელი ზრუნვის სამუშაოს ¾-ს ანუ 76.2%-ს, რაც 3-ჯერ აღემატება კაცების 
მიერ გაწეულ ანალოგიურ შრომას.

აუნაზღაურებელ შრომას შეაქვს მნიშვნელოვანი წვლილი ქვეყნების ეკონომიკაში, ისევე 
როგორც ინდივიდთა და სოციუმის კეთილდღეობაში. მიუხედავად ამისა, ზრუნვის სამუშაო 
კვლავ რჩება ყველაზე უფრო უხილავ, არაღიარებულ და დაუთვლელ შრომად.

მსოფლიოს, 64 ქვეყნის მონაცემების მიხედვით (რომელიც მოიცავს სამუშაო ასაკის მქონე 
მოსახლეობის 66.9%-ს), ყოველდღიურად 16.4 მილიარდი საათი იხარჯება არაანაზაღაურებად 
ზრუნვის სამუშაოზე. აღნიშნული კი უტოლდება 2 მილიარდი ადამიანის 8 საათიან შრომას 
ანაზღაურების გარეშე. თუკი ამ სამუშაოებს შევაფასებთ მინიმალური ხელფასის საათობრივი 
ტარიფით, ის შეადგენს გლობალური მშპ-ს 9%-ს, რაც არის 11 ტრილიონი აშშ დოლარი. არანა-
ზღაურებადი შრომის ძირითადი ნაწილი, 81.8% მოდის საოჯახო შრომაზე.

მნიშვნელოვანია, რომ არც ერთ ქვეყანაში არაანაზღაურებად შრომას ქალები და კაცები თა-
ნაბრად არ ასრულებენ. როგორც აღვნიშნეთ, ქალები არაანაზღაურებად შრომას უთმობენ 3,2-
ჯერ მეტს, ვიდრე კაცები: ქალებისთვის ესაა 4 საათი და 25 წუთი, ხოლო კაცებისთვის - 1 საათი 
და 23 წუთი. 8 საათიანი სამუშაო დღის გათვლით, ეს არის წელიწადში 201 დღე ქალებისთვის 
და 63 საუშაო დღე კაცებისთვის.

მსოფლიოში 647 მილიონი სამუშაო ასაკის ადამიანი რჩება სამუშაო ძალის მიღმა, ოჯახური 
ვალდებულებების გამო. ოჯახური ვალდებულებების გამო უმუშევრობა მთელს მსოფლიოში 
ნორმაა, თუმცა იგი არაა თანაბარი გამოწვევა ქალებისა და კაცებისთვის.

აუნაზღაურებელი ზრუნვის სამუშაოები ქალთა შრომის ბაზარზე ჩართვისთვის მთავარ ბა-
რიერს წარმოადგენს. თუკი მოხდებოდა ქალსა და კაცს შორის არანაზღაურებადი შრომის თა-
ნაბარი გადანაწილება, ეს შესაბამისად გამოიწვევდა ქალთა ჩართულობის ზრდას შრომის ბა-
ზარზე. ქალის სამუშაო ძალის მიღმა ყოფნის მთავარი მიზეზია არაანაზღაურებადი ზრუნვის 
სამუშაო, მაშინ როდესაც კაცისთვის აღნიშნულის მიზეზი განათლების მიღება, ავადმყოფობა 
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ან შეზღუდული შესაძლებლობაა.

2018 წელს, 606 მილიონმა ქალმა თქვა, რომ არ შეუძლია მუშაობა და არც ეძებს სამსახურს 
არაანაზღაურებადი ზრუნვის სამუშაოს გამო, მაშინ როდესაც იგივე მხოლოდ 41 მილიონმა კა-
ცმა თქვა. ეს 647 მილიონი ქალი და კაცი გამოთიშულია შრომის ბაზრიდან, ხოლო მათ შორის 
დომინირებენ მცირეწლოვანი ბავშვების დედები. არაანაზღაურებადი ზრუნვის შრომის სრუ-
ლი დატვირთვით დაკავებულია 1.4 მილიარდი ქალის 41.6 %, მაშინ როდესაც კაცი მხოლოდ 
5.8 პროცენტია, ანუ 706 მილიონი. შსო-ს 2017 წლის ანგარიშის მიხედვით, ქალების უმრავლე-
სობას 58%-ს ურჩევნია დაკავდნენ ანაზღაურებადი სამუშაოთი, მათ შორის ისეთებიც არიან, 
ვინც არაა სამუშაო ძალის ნაწილი. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლებელია დიდი მოცულობის სამუშაო 
ძალის გააქტიურება, თუკი იარსებებს საყოველთაო ხელმისაწვდომობა ზრუნვის პოლიტიკა-
ზე, სერვისებსა და ინფრასტრქტურაზე.

0-5 წლამდე ბავშვების მშობელი ქალების მხოლოდ 47.6% მუშაობს, მაშინ როდესაც ამავე 
ასაკის ბავშვების მშობელი კაცების 87.9% დასაქმებულია.

ოჯახური ვალდებულებების მქონე ახალგაზრდა ქალები მუშაობენ ნაკლებ სამუშაო საათს, 
მსოფლიოში საშუალოდ ეს არის 42.3 საათი კვირაში, მაშინ როდესაც ოჯახური ვალდებულე-
ბების მქონე კაცებისთვის ეს არის 46.1 საათი კვირაში. აღნიშნული სხვაობა წარმოქმნის, ასევე, 
ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის სხვაობას.

ამასთან, აუნაზღაურებელი ზრუნვის სამუშაო არის ძირითადი ბარიერი, რომელიც ქალებს 
ხელს უშლის დასაქმდნენ კარგპირობებიან სამსახურში. ოჯახური ვალდებულებების მქონე 
ქალები უმეტესად არიან თვითდასაქმებულები და მუშაობენ არაფორმალურ სექტორში, რაც 
გულისხმობს ცუდ სამუშაო პირობებს და ხელმისაწვდომობის არქონას სოციალური დაცვის 
სქემებზე.

როგორც ვნახეთ, არაანაზღაურებადი ზრუნვის სამუშაოს უკავშირდება ქალების შრომის 
პირობებთან დაკავშირებული არაერთი გამოწვევა. სხვადასხვა ქვეყნის პრაქტიკამ აჩვენა, 
რომ მათ მიერ გაწეულმა ადეკვატურმა ზრუნვის პოლიტიკამ დადებითი შედეგები მოიტანა 
არამხოლოდ შრომის ბაზარზე გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით, არამედ ქვეყნე-
ბის ეკონომიკის გაძლიერების მიმართულებითაც.

ზრუნვის პოლიტიკა არის საჯარო პოლიტიკა, რომელიც გამოყოფს შესაბამის რესურსებს 
- თანხის, მომსახურებისა და დროის სახით, რათა მოხდეს არაანაზღაურებადი ზრუნვის სამუ-
შაოს აღიარება, შემცირება და თანაბარი გადანაწილება. ეს მოიცავს ბავშვთა და ხანდაზმულთა 
მოვლის სერვისებს, სოციალური დაცვის გარანტიებს ოჯახური ვალდებულებების მქონე პი-
რებისთვის, ზრუნვასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მოწყობას (წყლის მომარაგება, 
სანიტარული უზრუნველყოფა და ა.შ), რაც ქალს უმსუბუქებს მძიმე სამუშაოს. აღნიშნული 
პოლიტიკა, ასევე, გულისხმობს შრომით რეგულაციებს, რაც უკავშირდება ღირსეულ დეკრე-
ტულ შვებულებას, ოჯახის კეთილდღეობისკენ მიმართულ ღონისძიებებს და, საბოლოოდ, 
უზრუნველყოფს ბალანსს ანაზღაურებად დასაქმებასა და არაანაზღაურებად ზრუნვით სამუ-
შაოს შორის. 

ზრუნვის პოლიტიკა იწვევს დადებით შედეგებს ჯანმრთელობის, ეკონომიკური და გე-
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ნდერული თანასწორობის მიმართულებით. ის პოზიტიურად აისახება ბავშვებზე, მათ მშო-
ბლებზე (იგულისხმება დედების დასაქმების საკითხი და მამების მზრუნველობითი როლი 
ბავშვებთან მიმართებაში), ხანდაზმული ასაკის ადამიანებსა და შეზღუდული შესაძლებლო-
ბის მქონე პირებზე.

პრობლემასთან გამკლავების მიზნით, მიშვნელოვანია, რომ ინვესტიციები პრიორიტეტუ-
ლად ჩაიდოს ზრუნვის სფეროში. პროფესიული კავშირების საერთაშორისო კონფედერაციის 
(ITUC) 2017 წლის კვლევის მიხედვით, თუ მშპ – ს ორი პროცენტი ინვესტიცია განხორციე-
ლდება ჯანდაცვისა და მოვლის/ზრუნვის სექტორში, ეს მთლიან დასაქმებაში 1.2%–დან 3.2%–
მდე ზრდას წარმოქმნის და დამოკიდებულია ქვეყანაზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ 24 მილიონი 
ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნება ჩინეთში, 11 მილიონი - ინდოეთში, თითქმის 2.8 - მილიო-
ნი ინდონეზიაში, 4.2 მილიონი - ბრაზილიაში, 400 000-ზე მეტი სამხრეთ აფრიკაში და 63,000 
- კოსტა რიკაში. მშენებლობაში ინვესტიციის ანალოგიური დონე 1.3%-2,6%-მდე გამოიწვევს 
მთლიანი დასაქმების ზრდას და დამოკიდებულია ქვეყნის სიდიდეზე. ყველა ქვეყანაში, ქა-
ლებისთვის უფრო მეტი სამუშაო ადგილი შეიქმნება იმ შემთხვევაში, თუ ინვესტიცია ჩაი-
დება ჯანმრთელობისა და ზრუნვის სექტორში, ინვესტიცია უფრო მეტი რაოდენობის სამუ-
შაო ადგილს შექმნის ქალებისთვის და იქნება უფრო მეტად ეფექტური, ვიდრე სამშენებლო 
სექტორში ჩადებული ინვესტიცია30. 

გენდერულად პასუხისმგებლიანი და ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული ზრუნვის პო-
ლიტიკა და ეკონომიკა, ასევე ხელს უწყობს შრომის გენდერულ დაყოფას შინამეურნეობებ-
ში და ინდივიდუალური დამოკიდებულებების შეცვლას ზრუნვის სამუშაოს მიმართ. ასევე, 
მნიშვნელოვანია, დადებითი უკუკავშირი მშობლის შვებულებასა და მამაკაცთა მიერ ბავშვზე 
ზრუნვისთვის გამოყოფილ დროზე.

საგულისხმოა, რომ ზრუნვის სამუშაოებს, პროფესიების მიხედვით, განსხვავებული სპეცი-
ფიკა და გამოწვევები აქვთ. მაგალითად, ჯანდაცვაში დასაქმებულ ექთნებსა და ბებიაქლებს, 
როლებიც ძირითადად ქალები არიან, აქვთ მძიმე სამუშაო პირობები და დაბალი ანაზღაუ-
რება, რის გამოც უწევთ სამუშაო საათებისა და ცვლების დამატება, რაც უარყოფითად მოქმე-
დებს მომსახურების ხარისხზე და პირად ცხოვრებასა და სამსახურს შორის ბალანსზე. ანუ, 
საფრთხეს უქმნის არა მხოლოდ დასაქმებულთა, არამედ პაციენტთა ჯანმრთელობას და სი-
ცოცხლეს.

შინამოსამსახურეები სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით დაუცველე-
ბი არიან შრომითი ექსპლოატაციისგან, დისკრიმინაციისგან და ხშირად ძალადობისგანაც კი, 
რამდენადაც მათზე ფაქტობრივად არ ვრცელდება საკანონმდებლო და სოციალური დაცვის 
გარანტიები. გარდა ამისა, სამუშაოებიც არასტაბილურობით ხასიათდება. 

მნიშვნელოვანია, რომ შსო-მ კვლევის საფუძველზე, ზრუნვის სფეროში გენდერული თანა-
სწორობის დამკვიდრების უზრუნველსაყოფად, შემოგვთავაზა ზოგიერთი რეკომენდაცია და 
ამ მიმართულებით გასატარებელი ღონისძიებები, როგორებიცაა:
30 ,,Investing in the Care Economy Simulating employment effects by gender in countries in emerging economies“ ანგარიშში წარმოდგენილი 
ემპირიული ანალიზის შედეგები და შეფასებულია მშპ-ს ორი პროცენტის ინვესტიციის გავლენა დასაქმებაზე - სოციალურ 
(კერძოდ - ჯანმრთელობის და მოვლის/ზრუნვის სერვისებში) და ფიზიკურ ინფრასტრუქტურაში (კერძოდ - მშენებლობაში). 
კვლევის ფარგლებში განხილულია განვითარებადი ეკონომიკის 6 ქვეყანა (ბრაზილია, კოსტა-რიკა, ჩინეთი, ინდოეთი, 
ინდონეზია და სამხრეთ აფრიკა) https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/care_economy_2_en_web.pdf
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● ზრუნვის სამუშაოების ყველა ფორმის გაზომვა/შეფასება და არაანაზღაურებადი 
ზრუნვის შრომის გათვალისწინება გადაწყვეტილების მიღების პროცესში;

● ინვესტიცია ზრუნვის მომსახურების ხარისხში, ზრუნვის პოლიტიკასა და ზრუნვის შე-
საბამის ინფრასტრუქტურაში;

● შრომის აქტიური პოლიტიკის მხარდაჭერა (პროფესიული მომზადება-გადამზადება, 
ინვესტირება ზრუნვის ეკონომიკაში და ქალებით დაკომპლექტებულ სხვა სექტორებში, 
ქალების დასაქმების ხელშემწყობი სერვისები და ა.შ.), რომელიც ხელს შეუწყობს არაა-
ნაზღაურებად ზრუნვის შრომაში დასაქმებულების ინტეგრირებას სამუშაო ძალაში;

● ცნობიერების ამაღლება გენდერულად თანასწორი ოჯახების, სამუშაო ადგილებისა და 
საზოგადოების მხარდასაჭერად;

● საყოველთაო ხელმისაწვდომობა ხარისხიან ზრუნვის სერვისებზე;

● გენდერულად პასუხისმგებლიანი მოვლის და სოციალური დაცვის სისტემების უზ-
რუნველყოფა;

● სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული გენდერულად პასუხისმგებლიანი დეკრეტული 
შვებულების უზრუნველყოფა ყველა ქალისა და კაცისათვის;

● ზრუნვის სფეროში დასაქმებული პირებისთვის ღირსეული შრომის პირობების და თა-
ნაბარი ღირებულების სამუშაოსთვის თანაბარი ანაზღაურების უზრუნველყოფა;

● უსაფრთხო, მიმზიდველი და მასტიმულირებელი სამუშაო გარემოს უზრუნველყოფა 
ზრუნვის სფეროში დასაქმებული ქალებისა და კაცებისთვის;

● ზრუნვის სფეროში დასაქმებული მიგრანტების დასაცავად კანონმდებლობის მიღება 
და შესაბამისი ზომების გატარება;

● ქალთა სრული და ეფექტური მონაწილეობისა და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნ-
ველყოფა ხელმძღვანელ პოზიციებზე, გადაწყვეტლების მიღების ყველა დონეზე, პო-
ლიტიკურ, ეკონომიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში;

● ზრუნვის სფეროში დასაქმებულთა გაერთიანების თავისუფლების ხელშეწყობა;

● სოციალური დიალოგის ხელშეწყობა და კოლექტიური მოლაპარაკების უფლების გაძ-
ლიერება ზრუნვის სექტორებში;

● ზრუნვის სფეროში მოქმედ პროფკავშირებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის თა-
ნამშრომლობის ხელშეწყობა.
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თანასწორუფლებიანობის ცნებას ერთ-ერთი ძირითადი ადგილი უჭირავს ადამიანის 
უფლებათა დაცვის საკითხებში. „თანასწორუფლებიანობის“ დარღვევა, საფუძვლიანი, ლეგი-
ტიმური მიზეზის გარეშე, ანუ თუ მას არ აქვს ობიექტური ან გონივრული გამართლება, წა-
რმოადგენს ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევას. ამასთანავე, თანასწორუფლე-
ბიანობის, ან “თანაბარი უფლებებისა და შესაძლებლობების“ უზრუნველყოფა, ქმნის ყველა 
სხვა უფლებით სარგებლობის მნიშვნელოვან გარანტიას. თანასწორობას ცნობს და აღიარებს 
როგორც ქვეყნის ეროვნული კანონმდებლობა, ასევე, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შე-
თანხმებები. ადამიანის უფლებათა უნივერსალური დეკლარაცია პრეამბულაშივე ხაზს უსვა-
მს თანასწორუფლებიანობის მნიშვნელობას და მიიჩნევს, რომ თანასწორუფლებიანობა ყველა 
ადამიანის „თანდაყოლილი და განუყოფელი“ უფლებაა. თანასწორუფლებიანობის აღიარება 
არ არის მხოლოდ თეორიული საკითხი, თანასწორუფლებიანობის პრინციპის უგულვებე-
ლყოფა ადამიანთა ცნობიერებაზე სერიოზულ ნეგატიურ გავლენას ახდენს და უარყოფითი 
შედეგი მოჰყვება. დისკრიმინაცია და არათანაბარი მიდგომა ზემოქმედებს ადამიანის ცხოვრე-
ბის ყველა ასპექტზე, რასაც ადამიანების გარიყვა, მარგინალიზაცია და ჩაგვრა მოსდევს.

შრომითი ურთიერთობის ბუნებიდან გამომდინარე, ვინაიდან ის, სხვა სამოქალაქო სამა-
რთლებრივი უფლებებისგან განსხვავებით, სუბორდინაციის, ანუ დაქვემდებარების პრი-
ნციპზეა აგებული, დისკრიმინაცია და არათანაბარი მოპყრობა ყველაზე ხშირად სწორედ აქ 
იჩენს-ხოლმე თავს. დისკრიმინაციისგან დაცვის მინიმალური გარანტიების შექმნაზე, ჯერ 
კიდევ, 1958 წელს შეთანხმდა მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანა და, შესაბამისად, მიღებულ იქნა 
შსო დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ N 111 ფუნდამენტური კონვენცია. „შრომისა და და-
საქმების სფეროში დისკრიმინაციის აკრძალვის შესახებ“ კონვენცია შრომის საერთაშორისო 
ორგანიზაციის ფუნდამენტურ კონვენციას მიეკუთვნება, რომელიც საქართველოში 1960 წლის 
15 ივნისს შევიდა ძალაში. შესაბამისად, ქვეყნის კანონმდებლობად იქცა, ხოლო მისი დებულე-
ბების შესრულება სავალდებულოა. 

შსო-ს #111 კონვენცია დისკრიმინაციას განსაზღვრავს, როგორც ნებისმიერ განსხვავებას, 
არდაშვებას ან უპირატესობის მინიჭებას რასის, კანის ფერის, აღმსარებლობის, პოლიტიკუ-
რი შეხედულების, ეროვნული კუთვნილების ან სოციალური წარმომავლობის გამო, რომელიც 
იწვევს შრომისა და დასაქმების სფეროში თანასწორობის დარღვევას და შესუსტებას. კონვენ-
ციის მიხედვით, სახელმწიფოების ვალედბულებაა, ეროვნულ დონეზე გაატარონ იმგვარი პო-
ლიტიკა, რომელიც უზრუნველყოფს არადისკრიმინაციულ გარემოს სამუშაო ადგილებზე.

სამართლის წინაშე ყველა ადამიანის თანასწორობას ცნობს და უზრუნველყოფს ეროვნული 
კანონმდებლობა და მათ შორის ქვეყნის უზენაესი კანონი31. შესაბამისად, საქართველოს კონ-
სტიტუციით: ,,აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, სქესის, წარმოშობის, ეთნი-

31 საქართველოს 2018 წლის კონსტიტუცია, მუხლი 11.

5. დისკრიმინაციის ცნება: კანონმდებლობა 

დასაქმების სფეროში გენდერული თანასწორობის 

უზრუნველსაყოფად
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კური კუთვნილების, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების, სოციალური 
კუთვნილების, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, საცხოვრებელი ადგილის ან სხვა 
ნიშნის მიხედვით”. როგორც ვხედავთ, საქართველოს კონსტიტუცია ცნობს დისკრიმინაციუ-
ლი მოპყრობის კლასიკურ ნიშნებს, ანუ ჩამოთვლის სწორედ იმ ნიშნებს, სადაც ყველაზე ხში-
რად იჩენს ხოლმე თავს დისკრიმინაციული მოპყრობა. თუმცა, აქვე მნიშვნელოვანია აღინიშ-
ნოს, რომ ამ ნიშნების ჩამონათვალი არაამომწურავია. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სხვა 
ნიშნით დისკრიმინაციის გამოვლენის შემთხვევაშიც მსხვერპლს უფლება აქვს, ყველა არსებუ-
ლი მექანიზმითა და საშუალებით დაიცვას თავი.

ამასთან, კონსტიტუციითვე გარანტირებულია სახელმწიფოს ვალდებულება, უზრუნვე-
ლყოს ქალები და მამაკაცები თანაბარი უფლებებითა და შესაძლებლობებით, თანასწორობის 
უზრუნველსაყოფად და უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად.

აღსანიშნავია, რომ მთელს მსოფლიოში უამრავი ქალი შრომით ურთიერთობებში არათანა-
ბარი მოპყრობისა და დისკრიმინაციის მსხვერპლია. გენდერული ნიშნით დისკრიმინაცია კი, 
დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ფორმაა. ამ პრო-
ბლემას სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, სხვადასხვა მიზეზი აქვს. ერთ-ე-
რთი ფაქტორი ქალთა დაბალ ეკონომიკურ აქტივობას უკავშირდება, რასაც, თავის მხრივ, თა-
ვისი განმაპირობებელი საფუძველი აქვს. კერძოდ, ქალის აუნაზღაურებელი შრომა, რომელსაც 
ისინი სახლში ეწევიან ბავშვის მოვლისა და სხვა ოჯახური ვალდებულებების, ძირითადად, 
ქალზე დაკისრების გამო32. გარდა ამისა, საქართველოში ქალები და კაცები, როგორც წესი, 
სხვადასხვა უნარებს ეუფლებიან, ქალები - საოჯახო საქმეებს, კაცები - მანქანის ტარებასა და 
ნივთების შეკეთებას. ქალებისთვის სამსახურის შოვნას, ასევე, ართულებს შრომის ბაზარზე 
არსებული გენდერული დისკრიმინაცია და ქალებთან დაკავშირებით გავრცელებული უა-
რყოფითი სტერეოტიპები. ამასთანავე, საქართველოში ქალები არ მოიაზრებიან ლიდერებად 
და მმართველებად. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო (ე.წ. დეკრეტული) 
შვებულების შესაძლო საჭიროება დამსაქმებლებს ქალის დასაქმებისა და მისი დაწინაურების 
ბარიერად მიაჩნიათ. ქალის მიმართ არათანაბარი მოპყრობის საფუძველი, შესაძლოა, გახდეს 
მრავალშვილიანი დედობა, ან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახის წევრის ყოლა, 
ამასთანავე, საკუთარი ან ოჯახის წევრის ავადმყოფობის გამო დროებითი შრომისუუნარობის 
(ე.წ.ბიულეტინით) შვებულებით სარგებლობა.

გარდა ამისა, ქალისა და კაცის ხელფასებს შორის სხვაობა ქალის მიმართ დისკრიმინაცი-
ის ფართოდ გავრცელებული ფორმაა მთელს მსოფლიოში და საქართველოშიც. თანაბარი 
შრომისთვის თაბანარი ანაზღაურების პრინციპს ავითარებს შსო-ს მე-100 ფუნდამენტური 
კონვენცია, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის ნაწილია, რადგან ქვეყნის მიერ იქნა 
რატიფიცირებული. ამგვარად, შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის პრევენციისა და 
აღმოფხვრისთვის მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო გარანტიების შექმნა და არსებული რეგუ-
ლაციების პრაქტიკაში სწორი დანერგვის უზრუნველყოფა.33

დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციის ამკრძალავ დებულებას ცნობს საქართველოს ორგა-
32 გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, კვლევა „ქალთა დაბალი ეკონომიკური აქტიურობა და არაფორმალურ სექტორში ჩართულობა 
საქართველოში“ 2018 წ.
33 შსო-ს 1951 წლის #111 კონვენცია ,,კაცთა და ქალთა თანაბარი ღირებულების შრომის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ”
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ნული კანონი „შრომის კოდექსი“, რომლის მიხედვითაც, შრომით და წინასახელშეკრულებო 
ურთიერთობებში აკრძალულია დისკრიმინაცია რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სო-
ციალური კუთვნილების, ეროვნების წარმოშობის, ქონებრივი და წოდებრივი მდგომარეობის, 
საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, შეზღუდული შესაძ-
ლებლობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ 
შორის, პროფესიული კავშირისადმი, კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, პოლიტიკური 
ან სხვა შეხედულების გამო34.

შრომის კოდექსი ადგენს დისკრიმინაციის განმარტებასაც, რომლის მიხედვითაც, დისკრი-
მინაციად ჩაითვლება პირის პირდაპირი ან არაპირდაპირი შევიწროება, რაც მიზნად ისახა-
ვს ან იწვევს მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან 
შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა პირისათვის ისეთი პირობების შექმნას, რომელიც 
პირდაპირ ან არაპირდაპირ აუარესებს მის მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა 
პირთან შედარებით35.

2019 წელს შრომის კოდექსში შევიდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომელთა მიხედვი-
თაც, განისაზღვრა შევიწროება/სექსუალური შევიწროების ცნება და მიჩნეულ იქნა დისკრიმი-
ნაციის ერთ-ერთ ფორმად. უფრო მეტიც, აიკრძალა დისკრიმინაცია შრომითი ურთიერთობის 
შეწყვეტისას იმ შემთხვევაში, თუ მსხვერპლმა უფლებების დასაცავად მიმართა სასამართლოს. 
ამავე ცვლილებებით განისაზღვრა დამსაქმებლის ვალდებულება, შინაგანაწესით ან სხვა სა-
ხით ინსტრუქციებით, მიიღოს დისკრიმინაციის ამკრძალავი რეგულაციები.

მნიშვნელოვანია, ცალკე აღინიშნოს, რომ დისკრიმინაციის დავებზე გახანგრძლივდა სასა-
მართლოსადმი მიმართვის ვადა და ნაცვლად სამი თვისა, გახდა ერთი წელი.

ამასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია შრომის საერთაშორისო ორ-
განიზაციის მიერ მსოფლიოში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ მიღებული კონვენ-
ცია N 190 ,,სამუშაო ადგილებზე ძალადობისა და შევიწროების აკრძალვის შესახებ”36.

ამ კონვენციის მიზნებისთვის ტერმინები სამუშაო ადგილზე „ძალადობა და შევიწროება“ 
გულისხმობს მიუღებელ საქციელსა და პრაქტიკას, ან მუქარის ცალკეულ შემთხვევებს და/ან 
განმეორებითი ხასიათის ქმედებას, რამაც გამოიწვია ან, შესაძლებელია, გამოიწვიოს ფიზი-
კური, ფსიქოლოგიური, სექსუალური ან ეკონომიკური ზიანი, გენდერული ძალადობისა და 
შევიწროების ჩათვლით. 

ტერმინი „გენდერული ძალადობა და შევიწროება“ გულისხმობს ნებისმიერ ძალადობასა 
და შევიწროებას, მათ შორის, სექსუალურ შევიწროებასაც და მიმართულია კონკრეტული სქე-
სის ან გენდერის წარმომადგენელთა მიმართ, ან მეტად სავარაუდოა, რომ სწორედ კონკრეტუ-
ლი სქესისა და გენდერის წარმომადგენლებზე იქონიებს უარყოფით გავლენას.

რაც შეეხება კონვენციის მოქმედების ფარგლებს, ის ვრცელდება ნებისმიერ სექტორზე, კერ-
ძო და საჯარო დაწესებულებებზე, ისევე, არაფორმალურ სექტორსა და ნებისმიერ დასაქმებულ 
პირზე, მათ შორის, მოხალისეებსა და სტაჟიორებზე, ასევე, მათზე, ვისთანაც შეწყდა შრომითი 
34 საქართველოს ორგანული კანონი შრომის კოდექსი. მუხლი 2.
35 საქართველოს ორგანული კანონი შრომის კოდექსი. მუხლი 2.
36 შსო-ს 2019 წლის #190 კონვენცია ,,სამუშაო ადგილებზე ძალადობისა და შევიწროების შესახებ”
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ურთიერთობა, სამსახურის მაძიებლებსა და კონკრეტული თანამდებობის კანდიდატებზე, და 
ადამიანებზე, რომლებიც თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, დამსაქმებლის მოვალე-
ობებსაც ასრულებს. 

ამ კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, პატივი სცენ და და-
იცვან ყველა ადამიანი და უზრუნველყონ ეროვნულ დონეზე ძალადობისა და შევიწროებისგან 
თავისუფალი სამუშაო ადგილების არსებობა. შესაბამისად, ვალდებულნი არიან შეიმუშავონ 
კანონმდებლობა და პრაქტიკა, რომელიც კრძალავს ძალადობასა და შევიწროებას; ძალადობისა 
და შევიწროების ამკრძალავი პოლიტიკის დოკუმენტები და ეროვნული სტრატეგია; წევრი-სა-
ხელმწიფოების ვალდებულებაში შედის, ასევე, კანონმდებლობის აღსრულების ეფექტიანი 
მექანიზმების შემუშავება და მსხვერპლთა დარღვეული უფლების აღდგენის საკომპენსაციო 
გარანტიების შექმნა. ამასთანავე, მნიშვნელოვანია ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანიების 
წარმოება პრობლემის იდენტიფიცირების, პრევენციისა და ეფექტიანი აღმოფხვრის უზრუნ-
ველსაყოფად.

კონვენციას ავსებს მისი თანმდევი რეკომენდაცია N 206, რომელიც სამუშაო ადგილებზე 
ძალადობისა და შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლისას განსაკუთრებულად უსვამს ხაზს კო-
ლექტიური მოლაპარაკებების როლსა და კოლექტიურ ხელშეკრულებებში ძალადობისა და 
შევიწროების საწინააღმდეგო დებულებების გათვალისწინების საჭიროებას; მსხვერპლთა და-
ცვის სხვადასხვა მექანიზმის არსებობას და, უფლების დარღვევის შემთხვევაში, რეპარაციის 
შესაძლებლობას. ხაზგასასმელია, რომ აღნიშნული კონვენცია საქართველოს ამ ეტაპზე რატი-
ფიცირებული არა აქვს.

ეროვნულ დონეზე კი, შრომის კოდექსის გარდა, დისკრიმინაციის ამკრძალავ დებულებას 
ცნობს სპეციალური კანონი „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“. ე.წ. ანტი-
დისკრიმინაციული კანონი, რომლის მიხედვით, პირდაპირი დისკრიმინაცია არის ისეთი მო-
პყრობა ან პირობების შექმნა, რომელიც პირს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი 
უფლებებით სარგებლობისას კანონით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო არახელ-
საყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედარებით ან 
თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირებს, გარდა 
ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება საზოგადო-
ებრივი წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს, აქვს ობიექტური 
და გონივრული გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, ხოლო გამო-
ყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად37.

ამავე კანონით, განმარტებულია ირიბი დისკრიმინაცია, როგორც ისეთი მდგომარეობა, 
როდესაც ფორმით ნეიტრალური და არსით დისკრიმინაციული დებულება, კრიტერიუმი ან 
პრაქტიკა პირს ამ კანონის პირველი მუხლით გათვალისწინებული რომელიმე ნიშნის გამო 
არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირებთან შედა-
რებით ან თანაბარ მდგომარეობაში აყენებს არსებითად უთანასწორო პირობებში მყოფ პირე-
ბს, გარდა ისეთი შემთხვევისა, როდესაც ამგვარი მოპყრობა ან პირობების შექმნა ემსახურება 
საზოგადოებრივი წესრიგისა და ზნეობის დასაცავად კანონით განსაზღვრულ მიზანს, აქვს 

37 2014 წლის კანონი ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ”
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ობიექტური და გონივრული გამართლება და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში, 
ხოლო გამოყენებული საშუალებები თანაზომიერია ასეთი მიზნის მისაღწევად38.

ცალკე უნდა აღინიშნოს „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომე-
ლიც განმარტავს დისკრიმინაციის ცნებას და განასხვავებს მის სახეებს. ამ კანონის მიხედვით, 
გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მიზნით, გარანტირებულია დისკრიმინაციის 
გარეშე პროფესიის ან სამუშაოს სახეობის თავისუფლად არჩევა, თანამდებობრივი დაწინაუ-
რება, პროფესიული მომზადება/გადამზადება; საჯარო სამსახურში თანამდებობის დაკავება 
პროფესიული ნიშნის, უნარ-ჩვევებისა და კვალიფიკაციის შესაბამისად; თანასწორი მოპყრობა 
ქალისა და მამაკაცის მუშაობის ხარისხის შეფასებისას. ამავე კანონის მე-6 მუხლის მიხედვით, 
შრომითი ურთიერთობებისას დაუშვებელია ადამიანის შევიწროება და სექსუალური შევიწ-
როება დასაქმებისას ან სამუშაოს შესრულების დროს. სახელმწიფო ხელს უწყობს დასაქმების 
თანაბარ ხელმისაწვდომობას ორივე სქესის პირთათვის. დასაქმებისას და შრომითი მოვალეო-
ბების შესრულებისას დასაშვებია სქესის ნიშნით პირთა არათანაბარ მდგომარეობაში ჩაყენება 
ან/და მათთვის უპირატესობის მინიჭება, რაც გამომდინარეობს სამუშაოს არსიდან, სპეციფი-
კიდან ან მისი შესრულების პირობებიდან, ემსახურება კანონიერი მიზნის მიღწევას და არის 
მისი მიღწევის თანაზომიერი და აუცილებელი საშუალება39.

ამავე კანონით, დადგენილი წესით უზრუნველყოფილია ორსული ქალებისა და მეძუძური 
დედებისათვის შრომის ხელსაყრელი პირობების შექმნა, რაც გამორიცხავს მათ საქმიანობას 
მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან გარემოში, აგრეთვე ღამის საათებში.

ამრიგად, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ ყველა არათანაბარი მოპყრობა არ არის დისკ-
რიმინაცია. იმისთვის, რომ დადგინდეს დისკრიმინაციული ფაქტის არსებობა, სახეზე უნდა 
გვქონდეს შემდეგი ელემენტების ერთობლიობა:

1. პირს ხელი უნდა ეშლებოდეს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული 
უფლებებით სარგებლობაში;

2. უნდა არსებობდეს განსხვავებული მოპყრობა ანალოგიურ პირობებში მყოფი პირების 
მიმართ;

3. განსხვავებული მოპყრობა არ უნდა ემყარებოდეს კანონით განსაზღვრულ, ლეგიტიმურ 
მიზანს, ანუ განსხვავებულ მოპყრობას არ უნდა ჰქონდეს ობიექტური და გონივრული 
გამართლება;

4. განსხვავებული მოპყრობა უნდა იყოს მიზნის მიღწევის არათანაზომიერი საშუალება.

38 საქართველოს კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აკრძალვის შესახებ. მუხლი 2
39 საქართველოს კანონი „გენდერული თანასწორობის შესახებ“ მუხლი 4.
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დისკრიმინაციისგან თავისუფლება ადამიანის ფუნდამენტური უფლებაა და იგი განსა-
კუთრებულად მნიშვნელოვანია სამუშაოს მაძიებელთათვის და დასაქმებულთათვის, რათა 
ყველა ადამიანი იყოს უზრუნველყოფილი თანაბარი შესაძლებლობით, თავისუფლად აირჩი-
ოს საკუთარი საქმიანობის სფერო, პროფესია, რათა, სრულად განავითაროს საკუთარი პოტენ-
ციალი და მიიღოს ეკონომიკური სარგებელი საკუთარი დამსახურების საფუძველზე. სამუ-
შაო ადგილებზე თანასწორობის დამკვიდრებას აქვს, აგრეთვე, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური 
უპირატესობები, როგორც დასაქმებულთათვის, ასევე, დამსაქმებელთათვისაც. კერძოდ, დამ-
საქმებლები, რომლებიც პრაქტიკაში გამოიყენებენ თანასწორობის პრინციპს, ხელი მიუწვდე-
ბათ შედარებით უფრო ფართოდ წარმოდგენილ და მრავალფეროვან სამუშაო ძალაზე, ხოლო 
დასაქმებულებს, რომლებიც სარგებლობენ თანასწორი მოპყრობით, აქვთ მეტი შესაძლებლო-
ბა, აიმაღლონ კვალიფიკაცია. ისინი ხშირად იღებენ უფრო მაღალ ხელფასს და, საერთო ჯამში, 
აუმჯობესებენ სამუშაო ძალის ხარისხს. გლობალიზებულ ეკონომიკურ სისტემაში მიღებული 
მოგება უფრო სამართლიანად ნაწილდება ისეთ საზოგადოებაში, რომელშიც ხდება თანასწო-
რობის დაცვა, რაც განაპირობებს სოციალური სტაბილურობის უფრო მაღალ ხარისხსა და შემ-
დგომი ეკონომიკური განვითარების უფრო ფართო საზოგადოებრივ მხარდაჭერას40.

თუმცა, ცხადია, რომ შრომით ურთიერთობებში თანასწორობის უზრუნველსაყოფად მრა-
ვალი ხელისშემშლელი ფაქტორი არსებობს. ამასთანავე, რადგან შრომითი ურთიერთობის 
ბუნებიდან გამომდინარე დამსაქმებლის მხრიდან, დასაქმებულის ან სამსახურის მაძიებლის 
დაჩაგვრის შანსი დიდია, აუცილებელი გახდა საერთაშორისო ნორმებისა და ეროვნული კანო-
ნმდებლობის სახით, დამცავი რეგულაციების შემუშავება.

2019 წელს შრომის კოდექსში განხორციელდა მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რომლის შესა-
ბამისადაც, კოდექსით აიკრძალა დისკრიმინაცია შრომით და წინასახელშეკრულებო ეტაპზე 
და დაკონკრეტდა, რომ „ვაკანსიის შესახებ განცხადების გამოქვეყნებისას და შერჩევის ეტაპზე 
აკრძალულია დისკრიმინაცია“.

ამავე ცვლილებებით, წინასახელშეკრულებო ურთიერთობისას განისაზღვრა იმ დოკუმენ-
ტთა ჩამონათვალი, რომლის მოპოვების უფლება არ აქვს დამსაქმებელს, თუკი, ეს ინფორმაცია 
უშუალოდ სამუშაოს შესრულებასთან არ არის დაკავშირებული41.

აქვე აღსანიშნავია, რომ შრომის კოდექსის მიხედვით, დამსაქმებელს უფლება აქვს, წინა-
სახელშეკრულებო ურთიერთობების დროს არ დაასაბუთოს დასაქმებაზე უარი. აღნიშნული 
დებულება ყველაზე ხშირად ქალების შრომით უფლებრივ მდგომარეობაზე აისახება უარყო-
ფითად, ვინაიდან დასაქმებისას ყველაზე ხშირად ზარალდებიან ქალები, რომლებსაც უარი 
უთხრეს დასაქმებაზე მათი ოჯახური ვალდებულებების (დაოჯახებული, ბავშვის მომვლელი 
ან შშმ პირზე მზრუნველი ქალები, დიდი ოჯახის დიასახლისები) ან ორსულობის გამო. შე-
საბამისად, სასამართლოსადმი მიმართვასაც ეკარგება აზრი, რადგან დამსაქმებელი კანონზე 
40 შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია „თამაშის წესები“ 2009.
41 საქართველოს ორგანული კანონი შრომის კოდექსი. მუხლი 5

6. დისკრიმინაციის აკრძალვა

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობებში
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დაყრდნობით ამართლებს საკუთარ გადაწყვეტილებას, არ დაასაბუთოს დასაქმებაზე უარი.

რაც შეეხება საერთაშორისო ტრიბუნალებს, ამ მხრივ, აღსანიშნავია ევროპული სასამა-
რთლოს პრაქტიკა. როგორც ვიცით, ევროკონვენცია თავისთავად არ ცნობს შრომის უფლებას, 
როგორც ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას, თუმცა, დასაქმების სფეროში დისკრიმინაციუ-
ლი მოპყრობის გამო, ან სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევისას, პირადი ცხო-
ვრების ხელშეუხებლობის უფლების დარღვევის, გამოხატვის და გაერთიანების თავისუფლე-
ბის დარღვევის შემთხვევაში, იხილავს დასაქმებასთან დაკავშირებულ დავებსაც.

დასაქმების სფეროში სქესის ნიშნით დისკრიმინაციასა და ევროკონვენციის მე-14 მუხლი-
სა (დისკრიმინაციის აკრძალვა) და მე-8 მუხლის (პირადი და ოჯახური ცხოვრების ხელშეუ-
ხებლობა) დარღვევის ფაქტს ეხება საქმე Hülya Ebru Demirel v. Turkey no. 30733/08. ამ საქმეზე 
მომჩივანი თურქეთის მოქალაქე ქალია, რომელმაც ჩააბარა საატესტაციო გამოცდა და უნდა 
დასაქმებულიყო თურქეთის ენერგო კომპანიაში. თუმცა, მისი დასაქმების დამაბრკოლებელი 
ერთადერთი გარემოება გახდა ის, რომ მომჩივანი არ იყო კაცი და მას არ ჰქონდა სამხედრო 
სამსახური გავლილი. ეროვნულ დონეზე თურქეთის სხვადასხვა ინსტანციის სასამართლოებ-
მა ურთიერთგამომრიცხავი გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა, საბოლოო გადაწყვეტილებით, 
მომჩივნის დასაქმებაზე უარის თქმა თურქეთის უზენაესმა სასამართლომ მხოლოდ სქესის 
ნიშანზე დაყრდნობთ და სამხედრო სამსახურის არგავლის გამო, გამართლებულად მიიჩნია. 
ევროსასამართლოში ეს საქმე 7 მოსამართლისგან შემდგარმა პალატამ განიხილა და დაადგინა, 
რომ ადგილი ჰქონდა სქესის ნიშნით დისკრიმინაციასა და ადამიანის პირადი ცხოვრების თა-
ვისუფლებაში გაუმართლებელ ჩარევას.

სქესის ნიშნით უკანონო გათავისუფლების გამო დისკრიმინაციის დადგენას ეხება ევრო-
სასამართლოს გადაწვყეტილება საქმეზე Emel Boyraz v. Turkey 61960/08. სახელმწიფოს მიერ 
მართული ენერგოკომპანიიდან, უსაფრთხოების ოფიცრის პოზიციაზე 3 წლიანი მუშაობის შე-
მდეგ, უკანონოდ გაათავისუფლეს მომჩივანი, იმ მოტივით, რომ ის არ იყო კაცი და არ ჰქონდა 
გავლილი სამხედრო სავალდბულო სამსახური. ევროსასამართლოს განმარტებით, ის ფაქტი, 
რომ უსაფრთხოების ოფიცერს ქალაქიდან მოშორებულ ტერიტორიაზე, ღამის ცვლაში უწე-
ვდა მუშაობა და, შესაძლოა, იარაღისა და ფიზიკური ძალის გამოყნების საჭიროება დამდგარი-
ყო, არ ამართლებდა მხოლოდ სქესის ნიშანზე მითითებით მომჩივნს სამსახურიდან გათავი-
სუფლებას, მით უფრო, რომ ამ განმარტებას არანაირი კავშირი არ ჰქონდა ადამიანის უნართან, 
ჯეროვნად შეესრულებინა თავისი სამუშაო.
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ოჯახური ვალდებულებები და დედობა დასაქმების სფეროში

შრომით ურთიერთობებში ქალთა უფლებების დაცვისა და დისკრიმინაციასთან ბრძოლის 
საკანონმდებლო ჩარჩოს განხილვისას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება საერთაშორი-
სო სტანდარტებს. ამ მხრივ, აღსანიშნავია შსო კონვენციები, რომლებიც რატიფიცირებული 
არ არის საქართველოს მიერ, მაგრამ დისკრიმინაციასთან ბრძოლის საერთაშორისო სტანდა-
რტებს ადგენს. მათ შორისაა, შსო კონვენცია N 156 „ოჯახური მოვალეობების მქონე დასაქმე-
ბულთა შესახებ“, რომელიც საქართველოში, მართალია, რატიფიცირებული არ არის, მაგრამ, 
განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია, რადგან დისკრიმინაცია პრაქტიკაში ყველაზე ხშირად, 
სწორედ ოჯახური ვალდებულების სამსახურებრივ მოვალეობებთან შეუთავსებლობის გამო 
ვლინდება. ამ მხრივ, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ შსო-ს წესდებიდან გამომდინარე, 
თუკი, ქვეყანამ შსო-ს რომელიმე კონვენციის რატიფიცირება მოახდინა, მაშინ ეს ქვეყანა ვა-
ლდებულია, პატივი სცეს იმ სტანდარტებს, რასაც ეს ორგანიზაცია ზოგადად ამკვიდრებს. შე-
საბამისად, ეროვნულ დონეზე სამართალწარმოებისას, ასევე, შესაძლოა, არგუმენტები ეფუძ-
ნებოდეს არარატიფიცირებულ კონვენციასაც.

დასაქმებული მამაკაცებისა და ქალებისათვის თანაბარი შესაძლებლობის მიცემისა და 
მათ მიმართ თანასწორი მოპყრობის ქმედითი მექანიზმების შექმნის მიზნით, შსო N 156 კონ-

ვენცია და მასთან დაკავშირებუ-
ლი შსო ექსპერტთა კომიტეტის 
N123-ე რეკომენდაცია მოითხოვს, 
მიეცეს საშუალება ოჯახური მო-
ვალეობების მქონე პირებს, რომ-
ლებიც არიან დასაქმებულები, ან 
რომელთაც სურთ დასაქმება, გა-
მოიყენონ თავისი ეს უფლება ყო-
ველგვარი დისკრიმინაციისა და, 
შეძლებისდაგვარად, პროფესიულ 
და ოჯახურ მოვალეობებს შორის 
კონფლიქტის გარეშე. კონვენცია, 
ასევე, მოითხოვს სახელმწიფო-
ებისაგან, საზოგადოებრივი და-
გეგმარების პროცესში ანგარიში 
გაუწიონ ოჯახური ვალდებულე-
ბების მქონე დასაქმებულთა საჭი-
როებებს და ხელი შეუწყონ ისეთი 
სახელმწიფო ან კერძო საყოფაცხო-
ვრებო მომსახურებების განვითა-

7. ქალთა უფლებების დაცვა შრომით ურთიერთობებში
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რებას, როგორებიცაა ბავშვზე ზრუნვისა და ოჯახის დამხმარე სამსახურები და დაწესებულე-
ბები.

აქვე აღსანიშნავია დედობის დაცვის შესახებ შსო კონვენცია N 183, რომელიც იცავს ყველა 
დასაქმებულ ქალს და, ასევე, არ არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ. ამ კონვენციის 
მიხედვით, დაუშვებელია, რომ ორსულობა, მშობიარობა და ბავშვის მოვლა გახდეს დასაქმე-
ბის სფეროში დისკრიმინაციის მიზეზი42. აღნიშნული კონვენცია იცავს ორსული ქალისა და 
მეძუძური დედის ჯანმრთელობას სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულებისას, ცნობს 
დედობის გამო შვებულების მიცემის აუცილებლობასა და დედის სოციალური დაცვის გარა-
ნტიებით სარგებლობის საჭიროებას. ამასთანავე, იცავს ორსულ, მეძუძურ ქალსა და ბავშვის 
მოვლის გამო შვებულებაში მყოფ ქალს უკანონო გათავისუფლებისაგან. გარდა ამისა, აუცი-
ლებლად მიიჩნევს შრომით ურთიერთობებში ქალის დაცვის გარანტიების უზრუნველყოფას 
ეროვნულ დონეზე, ქვეყნების მიერ შესაბამისი კანონმდებლობის შემუშავებისა და მისი სწორი 
დანერგვის გზით. აღნიშნული უფლებების დაცვის გარანტიებსა და ქვეყნების მიერ ამ ვალდე-
ბულებების სწორი დანერგვის საჭიროებაზე მიუთითებს ამ კონვენციის შესაბამისი ზოგადი 
რეკომენდაცია N 191, რომელიც წევრ-სახელმწიფოებს მოუწოდებს, გამოიყენონ მათ ხელთ არ-
სებული რესურსები ეროვნულ დონეზე საერთაშორისო სტანდარტების სწორად დანერგვის 
უზრუნველსაყოფად.

42 შსო კონვენცია N 183 არ არის რატიფიცირებული საქართველოს მიერ.
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რაც შეეხება საქართველოს ეროვნულ კანონმდებლობას, უნდა აღინიშნოს, რომ ის არ არის 
გენდერულად მგრძნობიარე და, შესაბამისად, არ არსებობს კანონის მიხედვით სამსახურის 
მაძიებელი ან დასაქმებული ქალის დაცვის მყარი გარანტიები. უფრო მეტიც, ორმაგი 
სტრანდარტიც კი არსებობს საჯარო მოხელე ქალისა და კერძო სექტორში დასაქმებული ქალის 
მიმართ, რომელიც დაცვის უკეთეს სტანდარტებს ადგენს საჯარო მოხელე ქალისთვის კერძო 
სექტორში დასაქმებულთან მიმართებით.

საქართველოს შრომის კოდექსის მიხედვით, ორსულ დასაქმებულ ქალს უფლება 
აქვს, მოითხოვოს შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო 730 
კალენდარული დღის ოდენობით, საიდანაც ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, 
ხოლო მშობიარობის გართულების ან ტყუპის შობის შემთხვევაში – 200 კალენდარული დღე. 
ეს შვებულება, დასაქმებულმა ქალმა, შესაძლოა, თავისი შეხედულებისამებრ გადაანაწილოს 
ორსულობისა და მშობიარობის შემდგომ პერიოდებზე. 

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო შვებულებით, ე.წ. დეკრეტული 
შვებულებით, სარგებლობის უფლება ქალს წარმოეშობა ორსულობის 26-ე კვირიდან, ხოლო ერთ 
წლამდე ასაკის ბავშვის შვილად აყვანის შემთხვევაში, მოთხოვნის საფუძველზე, დასაქმებულ 
ქალს ეძლევა შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, ბავშვის დაბადებიდან 550 
კალენდარული დღის ოდენობით, საიდანაც 90 კალენდარული დღე ანაზღაურებადია.

ქალის უფლება, ისარგებლოს ანაზღაურებადი ე.წ. დეკრეტული შვებულებით ორსულობის, 
მშობიარობის, ბავშვის მოვლისა და ახალშობილის შვილად აყვანის გამო, შრომის კოდექსით 
განსაზღვრული მნიშვნელოვანი გარანტიაა. ამ უფლებით სარგებლობისას დასაქმებული 
ქალისთვის ფულადი ანაზღაურების გაცემის ვალდებულება სსიპ „სოციალური მომსახურების 
სააგენტოს“ აკისრია. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, სახელმწიფო დახმარების 
მაქსიმალური ოდენობა სრულ 183 კალენდარულ დღეზე 1000 ლარია. რაც ნიშნავს, რომ 
თუკი მაგალითად ქალს ხელფასი თვეში 150 ლარზე ნაკლები აქვს, ის დახმარების სახით 
პროპორციულად 1000 ლარზე ნაკლებ თანხას მიიღებს. აღნიშნულ არაუმეტეს 1000 ლარიან 
დახმარებას იღებს ნებისმიერი დასაქმებული ქალი მიუხედავად იმისა, საჯარო სექტორში 
საქმიანობს იგი თუ კერძოში. თუმცა, საჯარო მოხელე ქალი, გარდა 1000 ლარიანი დახმარებისა, 
ასევე დამატებით იღებს კომპენსაციას იმ საჯარო დაწესებულების ბიუჯეტიდან, სადაც 
მუშაობს. კომპენსაცია არის სხვაობა საჯარო მოხელის მიერ 183 დღეში (ანუ ანაზღაურებადი 
დეკრეტული შვებულების განმავლობაში) მისაღებ ხელფასსა და 1000 ლარიან სახელმწიფო 
დახმარებას შორის. მაგალითად, თუ ქალს 183 დღეზე ხელფასი აქვს 6000 ლარი, იგი 1000 
ლარს მიიღებს სააგენტოსგან, ხოლო დანარჩენს იმ დაწესებულებიდან, სადაც მუშაობს. 
შესაბამისად, საჯარო მოხელე ქალი ფინანსურად არ ზარალდება. მაშინ როდესაც, კერძო 
სექტორში დასაქმებულ ქალს ასეთი კომპენსაცია დამსაქმებლის მიერ არ მიეცემა და მისი 
ანაზღაურება დეკრეტული შვებულების პერიოდში 1000 ლარიანი სახელმწიფო დახმარებით 

7.1. ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის 

გამო შვებულება და მისი ანაზღაურების წესი
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შემოიფარგლება

ამდენად, დეკრეტული შვებულებისთვის კომპენსაციის გაცემა, კერძო სექტორში სრულად 
დამსაქმებლის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. შესაბამისად, კერძო სექტორში დასაქმებულმა, 
შესაძლოა, მიიღოს კომპენსაცია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი, ამის თაობაზე დასაქმებულსა 
და დამსაქმებელს შორის არსებობს ზეპირი ან წერილობითი შეთანხმება.

ფულადი დახმარების მისაღებად, ქალის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით, სსიპ 
„სოციალური მომსახურების სააგენტოს“ შესაბამის ტერიტორულ სამსახურში უნდა 
წარადგინოთ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:

● პირადობის მოწმობის ასლი;

● საავადმყოფო ფურცელი ასლთან ერთად, ხოლო შვილად აყვანის შემთხვევაში, შვილად 
აყვანის შესაბამისი დოკუმენტი ასლთან ერთად;

● დაფინანსების განაცხადი 3 ეგზემპლარად, რომელიც დამოწმებული უნდა იყოს 
დამსაქმებლის/დაწესებულების ბეჭდით, აგრეთვე, ხელმძღვანელისა და ბუღალტრის 
ხელმოწერებით;

● საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული დოკუმენტი დასაქმებულის / მოსამსახურის 
პირადი საბანკო ანგარიშის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

ყველა ზემოაღნიშნული დოკუმენტი წარდგენილ უნდა იქნეს 6 თვის განმავლობაში 
საავადმყოფო ფურცლის (ე.წ. ბიულტენი) დახურვიდან, ხოლო შვილად აყვანის შემთხვევაში, 
ასევე, 6 თვის განმავლობაში შვილად აყვანის შესახებ სასამართლო გადაწყვეტილების 
კანონიერ ძალაში შესვლიდან.

ამასთანავე, შრომის კოდექსის მიხედვით, დასაქმებულს, რომელიც მეძუძური დედაა და 
კვებავს ერთ წლამდე ასაკის ბავშვს, უფლება აქვს, მოითხოვოს გარდა ძირითადი შესვენებისა, 
დამატებითი შესვენება დღეში არანაკლებ 1 საათისა. აღნიშნული დროით ქალს, შეუძლია, 
ისარგებლოს სამუშაო საათების ნებისმიერ მონაკვეთში, რომელიც ითვლება სამუშაო დროში 
და ანაზღაურდება დამსაქმებლის მიერ.

დასაქმებულს, რომელსაც ყავს 5 წლამდე ასაკის ბავშვი, უფლება აქვს მოითხოვოს 
ანაზღაურების გარეშე შვებულება ბავშვის მოვლის გამო წელიწადში არანაკლებ 2 კვირის 
ოდენობით, ჯამში არაუმეტეს 12 კვირისა, სანამ ბავშვს შეუსრულდება 5 წელი. აღნიშნული 
შვებულებით დასაქმებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს სრულად, ან ნაწილ-ნაწილ.

საჯარო სამსახურში დასაქმებულ საჯარო მოხელე ქალს, ორსულობის პერიოდში, 
სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე, უფლება აქვს, მოითხოვოს სამსახურებრივი პირობების 
დროებით შემსუბუქება ან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესაბამის თანამდებობაზე 
დროებით გადაყვანა, გარდა კონკურსის წესით დასაკავებელი თანამდებობისა. მოხელისათვის 
სამსახურებრივი პირობების შემსუბუქების და მისი შესაბამის თანამდებობაზე გადაყვანის 
შეუძლებლობის შემთხვევაში, სამედიცინო დასკვნაში მითითებული ვადის გათვალისწინებით, 
მოხელე თავისუფლდება თანამდებობრივი უფლება-მოვალეობების შესრულებისაგან, მაგრამ 
არა უმეტეს 3 თვისა.
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ამასთანავე, საჯარო მოსამსახურე ქალს ორსულობის პერიოდში ჩატარებული გამოკვლევების 
დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში შეუნარჩუნდება ხელფასი.

ორსული ან ახალნამშობიარები ქალის ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე დასაქმება 
აკრძალულია მისი თანხმობის გარეშე. მართალია, დასაქმებული ვალდებულია, შეასრულოს 
ზეგანაკვეთური სამუშაო სტიქიური უბედურების თავიდან ასაცილებლად, საწარმოო ავარიის 
თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების ლიკვიდაციისთვის, მაგრამ, ამ შემთხვევაში, 
კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების მიუხედავად, ზეგანაკვეთურ სამუშაოზე 
დასაქმებისთვის ორსული ან ახალნამშობიარები ქალისგან თანხმობის მიღება არის საჭირო. 
ღამის სამუშაოზე - 22 საათიდან 6 საათამდე - ორსული, ახალნამშობიარები ან მეძუძური 
ქალის დასაქმება აკრძალულია, ხოლო 3 წლამდე ასაკის ბავშვის მომვლელის დასაქმებისთვის 
აუცილებელია მისი თანხმობა.
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დასაქმებული ქალის მიერ თავისი ორსულობის შესახებ დამსაქმებლისთვის 
შეტყობინებიდან, ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, ახალშობილის 
შვილად აყვანის გამო, ასევე, ბავშვის მოვლის გამო დამატებითი შვებულების პერიოდის 
განმავლობაში, დაუშვებელია შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა შემდეგ შეთხვევებში:

● ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან ორგანიზაციული ცვლილებები, 
რომლებიც აუცილებელს ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;

● დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ 
დაკავებულ თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან;

● ხანგრძლივი შრომისუუნარობისას;

● გაფიცვის უკანონოდ ცნობისას;

● დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის წარმოების დაწყება;

● სხვა ობიქეტური გარემოების არსებობისას, რომელიც ამართლებს ხელშეკრულების  
შეწყვეტას.

საჯარო მოხელე ქალი „საჯარო სამსახურის შესახებ“ კანონით უფრო დაცულია და მის 
მიმართ მოქმედებს დაცვის უფრო მაღალი სტანდარტი, იგი არ შეიძლება გათავისუფლდეს 
სამსახურიდან ორსულობის ან ბავშვის 3 წლის ასაკამდე აღზრდის პერიოდში შტატების 
შემცირების, ხანგრძლივი შრომისუუნარობის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის, აგრეთვე, 
ატესტაციის შედეგების გამო.

7.2. შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის აკრძალვა
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როგორც ვიცით, დღევანდელ რეალობაში სწორედ ქალი გვევლინება ოჯახური 
ვალდებულებების მქონედ. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 
საავადმყოფო ფურცლით სარგებლობის უფლება აქვს ყველა ადამიანს, არა მხოლოდ საკუთარი 
ავადმყოფობისას, ასევე, ოჯახის წევრის ავადმყოფობის შემთხვევაშიც, თუ ის უშუალოდ 
უვლის ოჯახის წევრს, რომელსაც ესაჭიროება მკურნალობა. საავადმყოფო ფურცლით 
განსაზღვრული დღეების ოდენობა დამოკიდებულია ოჯახის წევრის ასაკსა და მკურნალობის 
ხასიათზე (ამბულატორიული/სტაციონალური); მაგალითად, 7 წლამდე ასაკის ბავშვის 
ამბულატორიული მკურნალობისას, საავადმყოფო ფურცელი გაიცემა მწვავე დაავადების 
მიმდინარეობის მთელ პერიოდზე და ა.შ.

შრომის კოდექსის 36-ე მუხლის „ი“ ქვეპუნქტის შესაბამისად, შრომითი ურთიერთობის 
შეჩერების საფუძველია: „დროებითი შრომისუუნარობა, თუ მისი ვადა არ აღემატება ზედიზედ 
40 კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო ვადა არ აღემატება 60 კალენდარულ 
დღეს“. შესაბამისად, დასაქმებულის უფლებაა, საჭიროების შემთხვევაში ისარგებლოს ამ 
შესაძლებლობით, დამსაქმებელი კი, ვალდებულია, საჭიროების შემთხვევაში, უზრუნველყოს 
დასაქმებული სამუშაო ადგილზე ამ უფლებით თავისუფლად სარგებლობის შესაძლებლობით.

რაც შეეხება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების დროს ანაზღაურების ვალდებულებას, ეს 
ურთიერთობა რეგულირდება შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 
2009 წლის 20 თებერვლის N 87/ნ ბრძანებით. ამ ბრძანების მიხედვით, დარეგულირებულია 
დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნის პირობები და ოდენობა.

ამავე ბრძანების შესაბამისად, დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარება გაიცემა 
დამსაქმებლის/დაწესებულების მიერ დროებითი შრომისუუნარობის მთელ პერიოდზე. 
ხოლო; დახმარების გაცემის საფუძველია, დროებითი შრომისუუნარობის გამო, საავადმყოფო 
ფურცლის წარდგენა. შესაბამისად, დახმარების ოდენობა განისაზღვრება საავადმყოფო 
ფურცლის გაცემის პირველი დღიდან.

რაც შეეხება დახმარების ოდენობას, მინისტრის ზემოაღნიშული ბრძანების (N 87/ნ ) მე-6 
მუხლის შესაბამისად, რეგულირდება დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების 
ოდენობის გაანგარიშება. მე-6 მუხლის პირველი ნაწილის მიხედვით, მოსამსახურისათვის 
გასაცემი დროებითი შრომის უუნა რობის გამო დახმარების ოდენობის გაანგარიშების ბაზას 
წარმოადგენს მისი თანამდებობ რივი სარგო. ეს იმას ნიშნავს, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია, 
დროებითი შრომისუუნარობის მთელ პერიოდზე, ანუ დროებითი შრომითი ურთიერთობის 
შეჩერების დროს, გასცეს დახმარება 40 დღის განმავლობაში მიმდევრობით, ან 60 დღის 
მანძილზე 6 თვის განმავლობაში, დასაქმებულის მიერ მისაღები თანამდებობრივი სარგოს, 
ანუ ხელფასის სრული ოდენობით.

ამრიგად, საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის პერიოდისთვის, ზოგიერთ დამსაქმებელს 
დასაქმებული შეყავს შეცდომაში და არ უნაზღაურებს გაცდენილ სამუშაო საათებს. როგორც 

7.3. საავადმყოფო ფურცელი, ე.წ. ბიულეტინი
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ზევით აღინიშნა, საავადმყოფო ფურცელზე ყოფნის მთელი პერიოდისთვის გაიცემა დროებითი 
შრომისუუნარობის გამო დახმარება, რომელიც უთანაბრდება შრომის ანაზღაურების 
ოდენობას. აღნიშნულ დახმარებას გასცემს დამსაქმებელი, რისთვისაც უნდა წარუდგინოთ 
მას საავადყოფო ფურცელი მისი დახურვიდან 3 თვის ვადაში, ხოლო დამსაქმებელი 
ვალდებულია, საავადმყოფო ფურცლის წარდგენიდან 10 დღის ვადაში აანაზღაუროს 
დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარება, ან უარი განაცხადოს დახმარების გაცემაზე.
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სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ყველაზე უფრო ფარული და ნაკლებად 
გამოვლენილი ფორმაა. სექსუალური შევიწროების დეფინიცია განსაზღვრულია როგორც 
საერთაშორისო, ასევე ეროვნულ დონეზე.

კერძოდ:

ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის გაერთიანებული ერების კომიტეტის 
(CEDAW კომიტეტის) განმარტებით, სექსუალური შევიწროვება არის ”ნებისმიერი შეურაცხყოფა 
ან შენიშვნა, ხუმრობა, მინიშნება ან კომენტარი პირის ჩაცმულობაზე, გარეგნობაზე, ასაკზე, 
ოჯახურ მდგომარეობაზე და ა.შ. ქედმაღლური ან მამობრივი დამოკიდებულება, რომელსაც 
სექსუალური ხასიათის შედეგები აქვს და აკნინებს ღირსებას; არასასურველი შეთავაზება ან 
მოთხოვნა, რომელსაც თან ერთვის ფარული ან ღია მუქარა; ნებისმიერი ავხორცული მზერა ან 
ჟესტი, რომელიც სექსუალობასთანაა დაკავშირებული; და ნებისმიერი ფიზიკური კონტაქტი, 
როგორიცაა შეხება, მოფერება, ჩქმეტა ან ფიზიკური თავდასხმა”.

ევროკავშირის სტანდარტით სექსუალური შევიწროვებისას ”ადგილი აქვს სექსუალური 
ხასიათის ქცევას, რომელიც გამოხატულია ნებისმიერი ფორმის სიტყვიერი, არასიტყვიერი 
ან ფიზიკური ქმედებით, რომლის მიზანიცაა, გავლენა მოახდინოს ან ხელყოს პიროვნების 
ღირსება, შეურაცხმყოფელი, მტრული, დამაკნინებელი, დამამცირებელი და საფრთხის 
შემცველი გარემოს შექმნით”43.

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სექსუალურ შევიწროვებას განმარტავს, როგორც 
“არასასურველ სექსუალური ხასიათის ქცევას, რომელიც ადამიანს შეურაცხყოფს, ამცირებს 
ან/და აშინებს”.

ამერიკის შეერთებული შტატების თანაბარი დასაქმების შესაძლებლობების კომისია (EEOC) 
საკუთარ სახელმძღვანელო პრინციპებში სექსუალურ შევიწროებას განმარტავს, როგორც 
არასასურველ სექსუალური ხასიათის მოქმედებას, მოთხოვნებს, შეასრულონ სექსუალური 
ტიპის სურვილები, და სხვა სექსუალური ხასიათის სიტყვიერ თუ ფიზიკურ ქცევას, როცა:

● მორჩილება ამ ტიპის ქმედებებისადმი, ღიად ან ფარულად, განპირობებულია პირის 
დასაქმების პირობით ან

● ამ ქმედების მიმართ მორჩილება ან დაუმროჩილებლობა ხდება დასაქმებასთან 
დაკავშირებული გადაწყვეტილებების საფუძველი ან

● ეს ქმედება მიზანად ისახავს ჩარევას ან უსაფუძვლო გავლენის მოხდენას ინდივიდის 
მიერ სამუშაოს შესრულებაზე, ან ქმნის საფრთხის შემცველ, მტრულ ან შეურაცხმყოფელ 
სამუშაო გარემოს”44.]

შრომის კოდექსის მიხედვით: ,,სექსუალურ შევიწროებად მიიჩნევა პირის მიმართ 

43 Sexual harassment at work: National and international responses, Deirdre McCann https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---travail/documents/publication/wcms_travail_pub_2.pdf
44 იქვე Sexual harassment at work: National and international responses, Deirdre McCann

8. ქალთა სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე
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არასასურველი სექსუალური ხასიათის ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი 
ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების 
შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს (მე-2 მუხლი)“. აქვე დაკონკრეტდა, რომ ამ კოდექსის 
მიზნებისთვის ,,სექსუალური ხასიათის ქცევად მიიჩნევა სექსუალური ხასიათის ფრაზების 
თქმა ან/და მიმართვა, გენიტალიების ჩვენება ან/და სექსუალური ხასიათის სხვა ნებისმიერი 
არასიტყვიერი ფიზიკური ქცევა”.

როგორც ვნახეთ, არასასურველობა სექსუალური შევიწროების მთავარი მახასიათებელია. 
აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ არასასურველი არ ნიშნავს „არანებაყოფლობითს“, რამდენადაც 
ზოგჯერ მსხვერპლი, შესაძლოა, დაჰყვეს ან დათანხმდეს გარკვეულ ქმედებას და აქტიურადაც 
კი მონაწილეობდეს მასში, მაშინაც კი, როცა ის მისთვის შეურაცხმყოფელი ან არასასურველია. 
სექსუალური ხასიათის ქცევა არასასურველია, როდესაც ასეთ მოპყრობას დაქვემდებარებული 
პირი, მას არასასურველად მიიჩნევს. 

სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლა სათავეს იღებს 1970 წლიდან, როდესაც 
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქალებმა მოითხოვეს, რომ სექსუალური შევიწროება 
სქესის ნიშნით დისკრიმინაციად განესაზღვრათ. ფედერალური ანტიდისკრიმინაციული 
კანონმდებლობის მიხედვით, სექსუალური შევიწროება საერთაშორისო დონეზე იმთავითვე 
განიხილებოდა როგორც გენდერული დისკრიმინაცია და, ამავდროულად, ქალთა მიმართ 
ძალადობის გამოვლინება. 1995 წლიდან კი, სახელმწიფოებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს მისი 
აკრძალვა ცალკე სპეციალური კანონებით, რისთვისაც, როგორც სამოქალაქო, ისე სისხლის 
სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრებოდა. ზოგი ქვეყნის კანონმდებლობა, ასევე, 
ავალებდა დამსაქმებლებს, სამუშაო ადგილებზე შემოეღოთ შევიწროების საწინააღმდეგო 
პოლიტიკა.

ევროკავშირში პირველად სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე ნახსენები იქნა 
1986 წელს, ქალთა მიმართ ძალადობის შესახებ ევროპარლამენტის რეზოლუციაში. შემდეგ 
წელს, ევროკომისიამ დაასკვნა, რომ ევროკავშირის არც ერთ წევრ სახელმწიფოს არ ჰქონდა 
შევიწროებასთან ბრძოლის სამართლებრივი მექანიზმები. ამავე პერიოდში, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებმა მიიღეს სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ინსრუმენტები და 
განსაზღვრეს მისი დეფინიცია. 

პრაქტიკა მოწმობს, რომ სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილებზე აუარესებს 
ცხოვრების ხარისხს, ამცირებს დასაქმებულთა პროდუქტიულობას, ქმნის სტრესულ გარემოს, 
ზრდის დამსაქმებელთა ფინანსურ ხარჯებს და იწვევს გენდერულ უთანასწორობას. შრომის 
საერთაშორისო ორგანიზაციის შეფასებით, ის ხელს უშლის ყველა დასაქმებულისთვის 
ღირსეული შრომის პირობების დამკვიდრებას.

სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროება მხოლოდ თანამედროვე მსოფლიოს გამოწვევა 
არ არის. მას ხანგრძლივი ისტორია აქვს. თუმცა, მე-20 საუკუნის 70-იან წლამდე მას სახელი არ 
ჰქონდა.

მიუხედავად იმისა, რომ შევიწროებას, შეიძლება, ადგილი ჰქონდეს როგორც ქალის, 
ასევე, კაცის შემთხვევაში, კვლევა ადასტურებს, რომ პრაქტიკაში სექსუალური შევიწროების 
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მსხვერპლები უმეტესად ქალები არიან.

ყველაზე ხშირად სექსუალური შევიწროვების მსხვერპლნი ხდებიან მარტოხელები, 
განქორწინებულები, ქვრივები, ახალგაზრდა დასაქმებულები და მიგრანტები. ეს უკანასკნელნი, 
როგორც განვითარებად, ასევე, ინდუსტრიალიზებულ ქვეყნებში, სოციალური იზოლაციის, 
ენობრივი ბარიერისა და ფინანსური რესურსების ნაკლებობის გამო, მაღალი რისკის ჯგუფს 
მიეკუთვნებიან45.

შევიწროვების ალბათობა დიდია იმ ქალების მიმართ, რომლებიც ,,არატრადიციულ“ 
სამუშაოს ასრულებენ, რომელთა უშუალო უფროსიც მამაკაცია, ან მუშაობენ ისეთ ადგილას, 
სადაც დასაქმებულების მნიშვნელოვანი უმრავლესობა კაცია. აქედან გამომდინარე, ბევრი 
ქალისთვის არასასურველია მუშაობის დაწყება კაცებით დომინირებულ სამუშაო ადგილებზე 
ან ,,ტრადიცულად” კაცის მიერ შესასრულებელი საქმიანობით დაკავება. ასეთ პირობებში, 
ქალები ხშირად იძულებული ხდებიან, დატოვონ კარგად ანაზღაურებადი ან ,,ტრადიციულად” 
კაცებისთვის განკუთვნილი თანამდებობები, რითაც ქალების თანაბარი შესაძლებლობები 
რისკის ქვეშ დგება.

პრაქტიკაში, სექსუალური შევიწროვება, ხშირად, სამუშაო საათების მიღმა ხდება, თუმცა, 
უკავშირდება სამუშაოს. მაგალითად, მას, შეიძლება, ადგილი ჰქონდეს დამსაქმებლის მიერ 
ორგანიზებული კორპორატიული ღონისძიების, მივლინების, ტრენინგის, ბიზნეს ლანჩის 
ან ვახშმის დროს, სატელეფონო საუბრისას ან ელექტრონული მედია საშუალებებით 
ურთიერთობისას და ა.შ.

სექსუალური შევიწროება, შეიძლება, გამოიხატოს სხვადასხვა ვერბალური და 
არავერბალური ფორმით: ფიზიკური შეხება, თავდასხმის მცდელობები, სიტყვიერი 
შეძახილები, კომპლიმენტები, უხამსი კომენტარები, ხუმრობები, ჟესტიკულაცია, სატელეფონო 
ზარები და ა.შ. 

როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ბევრ ქვეყანაში სამუშაო ადგილზე სექსუალური შევიწროება 
სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტითაა განსაზღვრული და აკრძალული. უმეტესად, სექსუალური 
შევიწროების საკითხი განიხილება ცალკე, შევიწროვების შესახებ კანონმდებლობით, ან 
თანასწორობისა და სქესობრივი დისკრიმინაციის კანონმდებლობით, ადამიანის უფლებათა 
კანონმდებლობით, შრომითი კანონმდებლობით, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის 
კანონმდებლობით. ევროკავშირის ქვეყნებში ქალების 40-50% განიცდის სექსუალურ 
შევიწროებას, არასასურველ ფიზიკურ კონტაქტს ან სექსუალური ძალადობის სხვა ფორმებს46.

კანონმდებლობის გარდა, სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პრევენციულ 
მექანიზმებს, რომლებიც ორიენტირებულია იმაზე, რომ არ მოხდეს სექსუალური შევიწროება. 
ამგვარი ეფექტური მექანიზმები იცავს დასაქმებულებს სამუშაო ადგილზე პოტენციური 
შემვიწროებლებისგან და მას ადრეულ ეტაპზევე ავლენს. ამასთან, სამუშაო ადგილებზე 
აუცილებელია კარგად ფუნქციონირებადი გასაჩივრების მექანიზმები, რომლებსაც 
მსხვერპლი მიმართავს, თუკი სექსუალურ შევიწროებას ექნება ადგილი. ასეთი მექანიზმები 
მნიშვნელოვანია იმ ქვეყნებშიც კი, სადაც ამ მიმართულებით სასამართლო მექანიზმები 
45 იქვე
46 http://endviolence.un.org/pdf/pressmaterials/unite_the_situation_en.pdf



57

გამართულია, რამდენადაც ის შევიწროების მსხვერპლების დამატებითი სტრესის, ფინანსური 
და დროითი რესურსის ხარჯვის პრევენციას ახდენს. სამუშაო ადგილზე არსებული 
მექანიზმები, ასევე, ეხმარება დამსაქმებლებს, შექმნან სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისგან 
თავისუფალი და ქალებზე ორიენტირებული გარემო და დაამკვიდრონ გენდერული 
თანასწორობა, რამდენადაც, როგორც აღვნიშნეთ, შევიწროების მსხვერპლები ძირითადად 
ქალები არიან. ამასთან, ასეთი გარემო ზრდის პროდუქტიულობას, ამცირებს დამსაქმებლის 
მიერ ბიულეტინისა და სამედიცინო დაზღვევის, მიყენებული ზიანის ხარჯებს და დადებითად 
აისახება კომპანიის იმიჯსა და რეპუტაციაზე.

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გარდა, აუცილებელია, რომ არსებობდეს ეფექტური სანქციები 
შემვიწროებლის მიმართ, იქნება ეს გაფრთხილება, სხვა პოზიციაზე გადაყვანა, დაქვეითება 
თუ სამსახურიდან გათავისუფლება.

საქართველო
სექსუალური შევიწროება სამუშაო ადგილზე გამოწვევაა საქართველოსთვისაც, თუმცა, 

სტერეოტიპული დამოკიდებულებების, სტიგმისა და არსებული მექანიზმების მიმართ 
ნდობის ნაკლებობის გამო, ხშირად არ ხდება ასეთი შემთხვევების გამოვლენა. 2017 წლის 
კვლევამ აჩვენა, რომ ქალები ხშირად განიცდიან სამუშაო ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას 
თავიანთი ხელმძღვანელებისგან47.

სახალხო დამცველის მონაცემებით, აღნიშნულ საკითხზე მომართვიანობა გაიზარდა და 
2019 წლის განმავლობაში შესული განცხადებების 16% სწორედ სამუშაო ადგილებზე სქესის 
ნიშნით დისკრიმინაციას, მათ შორის სექსუალურ შევიწროებას ეხება.

ასევე, სახალხო დამცველის პრაქტიკამ ცხადყო, რომ ადამიანებს, რომლებიც 
თავს სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად მიიჩნევენ, მეტ-ნაკლებად მსგავსი 
დამოკიდებულებები და განწყობები აქვთ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მსხვერპლი თავს 
იდანაშაულებს არასასურველი ქმედების გამოწვევაში და სირცხვილს განიცდის, ან არ არის 
დარწმუნებული, რომ მომხდარი ამბავი სწორად აღიქვა და გაიაზრა. ასევე, მსხვერპლისთვის 
ჩვეულ ქმედებას წარმოადგენს მის მიმართ განხორციელებული სექსუალური შევიწროების 
დამადასტურებელი მტკიცებულებების განადგურება, როგორც მისთვის არასასურველი, 
„სამარცხვინო“ შემთხვევის თავიდან მოშორების გზა. თითქმის არ გვხდება შემთხვევები, 
როდესაც სავარაუდო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები დაუყოვნებლივ მიმართავენ 
უფლების დაცვის სამართლებრივ საშუალებებს - სასამართლოს ან სახალხო დამცველს. 
ფაქტზე რეაგირების წახალისებისთვის მსხვერპლს ესაჭიროება სხვა ქალების მსგავსი 
ისტორიების მოსმენა, კონსულტაცია საკითხის მცოდნე პირებთან, საზოგადოების გარკვეული 
ნაწილის მხრიდან იმის აღიარება, რომ სექსუალური შევიწროება პრობლემას წარმოადგენს. 
სამართლებრივი საშუალებების გამოყენებამდე მსხვერპლი, ასევე, ითვალისწინებს შესაძლო 
რეაქციას გარშემომყოფების - ოჯახის, მეგობრების თუ თანამშრომლებისა, რომელთათვისაც 
მსგავსი ფაქტის გაგება, შესაძლოა, სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ჩამდენის მიმართ 

47 National study on violence against women 2017 https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20georgia/attachments/publications/2018/
national%20study%20on%20violence%20against%20women%202017.pdf?la=en&vs=2932
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ძალადობის ან სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედების მაპროვოცირებელი გახდეს48.

გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოში 2019 წლამდე სექსუალური შევიწროება 
კანონმდებლობით არ იყო აკრძალული და არც შესაბამისი სანქციები არსებობდა. აღნიშნულ 
პრობლემაზე საუბრობს შსო-ს ექსპერტთა კომიტეტი 2018 წლის ანგარიშში49. 

შრომის კოდექსი საუბრობდა ზოგადად შევიწროებაზე, ხოლო ,,დისკრიმინაციის ყველა 
ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ კანონის მე-6 მუხლში მითითებულია ,,სექსუალური ხასიათის 
ნებისმიერი არასასურველი სიტყვიერი, არასიტყვიერი ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც მიზნად 
ისახავს ან იწვევს პირის ღირსების შელახვას, ან მისთვის დამამცირებელი, მტრული ან 
შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას“.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ 2017 წლის 4 აპრილს საქართველოს მთავრობის მიერ 
მიღებულ იქნა დადგენილება ,,საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების 
განსაზღვრის შესახებ“, რომელიც გარკვეულწილად არეგულირებს სექსუალური შევიწროების 
ასპექტებს50 და რომელიც ეხება მხოლოდ საჯარო სამსახურებს. 

2019 წლის ივნისში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილებების პაკეტი, რომელმაც 
დაარეგულირა სექსუალური შევიწროების საკითხი. აღნიშული დოკუმენტი მომზადდა 
საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ, სამოქალაქო 
საზოგადოებასთან მჭიდრო თანამშრომლობით. ცვლილებები შევიდა შრომის კოდექსში, 
კანონში ,,დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ და, ასევე, ადმინისტრაციულ 
სამართალდარღვევათა კოდექსში. 

ცვლილებების თანახმად, შრომით ურთიერთობებთან მიმართებით აღსრულების 
მექანიზმად გვევლინება სახალხო დამცველი, რომლის მანდატიც (რეკომენდაციები) 
ვრცელდება როგორც საჯარო, ასევე, კერძო სექტორებზე. ფიზიკურ და კერძო სამართლის 
იურიდიულ პირებს დაეკისრათ სახალხო დამცველისთვის ინფორმაციის წარმოდგენის 
ვალდებულება, ხოლო სახალხო დამცველს მიენიჭა უფლებამოსილება, კერძო სამართლის 
იურიდიული პირის ან პირთა გაერთიანების მიერ რეკომენდაციის შესრულების მოთხოვნით 
სასამართლოს მიმართოს. ამასთან, დისკრიმინაციის, მათ შორის, სექსუალური შევიწროების 
შესახებ საქმეებზე სასამართლოსადმი მიმართვის ვადა 1 წლამდე გაიზარდა.

ამავე პაკეტით, ცლილებები შევიდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში 
და საზოგადოებრივ ადგილებში სექსუალური შევიწროების შემთხვევაში სანქციები/ჯარიმები 
დაწესდა. 

სექსუალური შევიწროების საკითხებზე, ასევე, მნიშვნელოვანია სასამართლო მექანიზმი, 
რომელიც სპეციალური საპროცესო წესით განიხილავს დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ 
საქმეებს. სასამართლო დავის შედეგად, დისკრიმინაციის მსხვერპლს, შეუძლია, მოითხოვოს 
დისკრიმინაციული ქმედების შეწყვეტა ან/და მისი შედეგების აღმოფხვრა, მორალური და 

48 სპეციალური ანგარიში დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ბრძოლი, მისი თავიდან აცილებისა და თანასწორობის მდგომარეობის 
შესახებ, 2018. http://www.ombudsman.ge/res/docs/2019042317125211129.PDF
49 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3342182:NO
50 საქართველოს მთავრობის დადგენილება 2017 წლის 4 აპრილის # 200 დადგენილება,,საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და 
ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ “, მუხლი, 15



59

მატერიალური ზიანის ანაზღაურება51. 

თუმცა, იმის გათვალისწინებით, რომ სასამართლო დავები ფინანსურ რესურსებთანაა 
დაკავშირებული და გაჭიანურებულია დროში, არსებითად მნიშვნელოვანია, შრომის 
ინსპექტირების მექანიზმის გაძლიერება, რომელსაც, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 
სტანდარტების შესაბამისად, შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციასთან ბრძოლის 
საკითხში სრულყოფილი მანდატი ექნება.

დანართი 1

სამუშაო ვერსია

პოლიტიკის დოკუმენტი დისკრიმინაციის აკრძალვისა და 

გასაჩივრების პროცუდერების შესახებ

 1. ზოგადი დებულებები 

 ორგანიზაცია [სახელი] მოწოდებულია, უზრუნველყოს ღირსეული სამუშაო 
გარემო დასაქმებულთათვის. ორგანიზაციაში შრომითი ურთიერთობები ეფუძნება 
ურთიერთპატივისცემასა და კანონიერებას. შესაბამისად, კატეგორიულად დაუშვებელია 
ერთმანეთის დაშინება, მტრული განწყობა და ადამიანების ექსპლოატაცია.

ორგანიზაცია კრძალავს ნებისმიერი ფორმის დისკრიმინაციასა და შევიწროებას შრომით 
ურთიერთობებში. დასაქმებულთა ცნობიერების ამაღლებისა და წარმოდგენილი პოლიტიკის 
დოკუმენტის საშუალებით, ორგანიზაცია მოწოდებულია, აღმოფხვრას ყველა ფორმის 
დისკრიმინაცია, გაატაროს პრევენციული ზომები, გამოავლინოს და დასაჯოს ყველა 
უფლებადამრღვევი პირი.

ორგანიზაციის ყველა დასაქმებული, მათი თანამდებობის მიუხედავად, უნდა 
დაემორჩილოს აღნიშნული პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებულ წესებს და მიიღოს 
ყველა ზომა, რათა დასაქმების ადგილას არ განხორციელდეს ამ დოკუმენტით აკრძალული 
ნებისმიერი ქმედება.

უფლებადამრღვევის მიმართ გამოყენებულ იქნება დისციპლინური პასუხისმგებლობის 
სხვადასხვა ზომა. დისციპლინური სახდელის სიმძიმის მიხედვით, შესაძლოა, გამოყენებულ 
იქნას სახდელის ისეთი ფორმები, როგორებიცაა:

1. წერილობითი გაფრთხილება;

2.  საყვედურის გამოცხადება;

3. საქმიანობის დროებით შეჩერება;

4. საქმიანობის შეწყვეტა.

 
51 საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მე-7 კარი
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მენეჯერის ან ხელმძღვანელი თანამდებობის მქონე ნებისმიერი პირის მხრიდან, 
ნებისმიერი შემწყნარებლური დამოკიდებულება უფლებადამრღვევის მიმართ გულისხმობს 
ამ პოლიტიკის დოკუმენტით გათვალისწინებული ვალდებულებების უხეშ დარღვევას. 

 2. პოლიტიკის დოკუმენტის მიხედვით აკრძალული ქმედება

ორგანიზაცია [---], ითვალისწინებს რა ქვეყანაში არსებულ ანტიდისკრიმინაციულ 
კანონმდებლობას, საერთაშორისო რეგულაციებსა და პოლიტიკას, ამ დოკუმენტის 
მიზნებისთვის განსაზღვრავს შემდეგ ტერმინებს:

დისკრიმინაცია ნიშნავს პირის განსხვავებას, გამორიცხვას ან უპირატესობის მინიჭებას 
რასის, კანის ფერის, ენის, ეთნიკური და სოციალური კუთვნილების, ეროვნების, წარმოშობის, 
ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, შრომითი ხელშეკრულების სტატუსის, 
საცხოვრებელი ადგილის, ასაკის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერის, შეზღუდული 
შესაძლებლობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, რელიგიური, საზოგადოებრივი, 
პოლიტიკური ან სხვა გაერთიანებისადმი, მათ შორის, პროფესიული კავშირისადმი, 
კუთვნილების, ოჯახური მდგომარეობის, მათ შორის, დედობის, ასევე, ორსულობის, 
პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების გამო ან სხვა ნიშნით, რომელიც მიზნად ისახავს ან 
იწვევს დასაქმებასა და პროფესიულ საქმიანობაში თანაბარი შესაძლებლობის ან მოპყრობის 
უარყოფას ან ხელყოფას.

პირდაპირი დისკრიმინაცია - რომელიმე ზემოაღნიშნული ნიშნის გამო პირის მიმართ 
არასათანადო მოპყრობა სხვა პირთან შედარებით, რომელიც არის, იყო ან, შესაძლოა, 
გამხდარიყო ანალოგიურ მდგომარეობაში უფრო ხელსაყრელი მოპყრობის ობიექტი.

არაპირდაპირია დისკრიმინაცია, როდესაც ნეიტრალური დებულება, კრიტერიუმი ან 
პრაქტიკა პირს ზემოაღნიშნული რომელიმე ნიშნის გამო არახელსაყრელ მდგომარეობაში 
აყენებს ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით, გარდა ისეთი შემთხვევისა, 
როცა ასეთი დებულება, კრიტერიუმი ან პრაქტიკა ობიექტურად არის გამართლებული 
ლეგიტიმური მიზნით და გამოყენებული საშუალებები აუცილებელი და თანაზომიერია 
ასეთი მიზნის მისაღწევად.

დისკრიმინაციად ჩაითვლება პირის პირდაპირი ან არაპირდაპირი შევიწროება, რომელიც 
მიზნად ისახავს ან იწვევს მისთვის დამაშინებელი, მტრული, დამამცირებელი, ღირსების 
შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, ანდა პირისათვის ისეთი პირობების 
შექმნას, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ აუარესებს მის მდგომარეობას ანალოგიურ 
პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით.

შევიწროება - დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად ჩაითვლება პირის პირდაპირი ან 
არაპირდაპირი შევიწროება, რომელიც მიზნად ისახავს ან იწვევს მისთვის დამაშინებელი, 
მტრული, დამამცირებელი, ღირსების შემლახველი ან შეურაცხმყოფელი გარემოს შექმნას, 
ანდა პირისათვის ისეთი პირობების შექმნას, რომელიც პირდაპირ ან არაპირდაპირ აუარესებს 
მის მდგომარეობას ანალოგიურ პირობებში მყოფ სხვა პირთან შედარებით.
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სექსუალურ შევიწროებად მიიჩნევა პირის მიმართ არასასურველი სექსუალური ხასიათის 
ქცევა, რომელიც მიზნად ისახავს ან/და იწვევს მისი ღირსების შელახვას და ქმნის მისთვის 
დამაშინებელ, მტრულ, დამამცირებელ, ღირსების შემლახველ ან შეურაცხმყოფელ გარემოს.

 

3. არაფორმალური საჩივარი

მსხვერპლმა, შესაძლოა, აირჩიოს უფლებადამრღვევთან პირდაპირი გასაუბრების ფორმა, 
როდესაც დარღვევა მსუბუქი ხასიათისაა, აუხსნას პოტენციურ უფლებადამრღვევს მსგავსი 
ქმედების არასასურველობა და იგივე ქმედების გაგრძელების შემთხვევაში მოსალოდნელი 
შედეგები. მსხერპლს უფლება აქვს, შეიტანოს, ასევე, ფორმალური საჩივარი.

 

4. ფორმალური საჩივარი

ფორმალური საჩივარი, შესაძლოა, შეტანილ იქნას როგორც უშუალოდ მსხვერპლის მიერ, 
ასევე, ანონიმურად, მამხილებლის მიერ. თუკი საჩივრის შინაარსი ქმნის დასაბუთებული 
ვარაუდის საფუძველს, რომ, შესაძლოა, განხორციელდა ამ პოლიტიკის დოკუმენტით 
აკრძალული ქმედება, იწყება საქმის წარმოება და საჩივრის განხილვა.

5. კონფიდენციალობა და გასაჩივრების პროცედურა

ყველა საქმე განიხილება კონფიდენციალურად, მხოლოდ იმ დოკუმენტებზე დაყრდნობით, 
რომლებიც უკავშირდება განსახილველ შემთხვევას, დასაბუთებული გადაწყვეტილების 
მისაღებად.

1. პოლიტიკის დოკუმენტის დარღვევის შესახებ საჩივარი, შესაძლოა, შეტანილ იქნას 
საჩივრის განმხილველი კომისიის სახელზე, შემდგომში “კომისია”, დაუყოვნებლივ ან 
ფაქტის გამოვლენიდან სამი თვის განმავლობაში.

2. საჩივრის მიღებიდან ხუთი დღის ვადაში ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი 
ატყობინებს ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, რომელიც ქმნის მინიმუმ სამკაციან 
კომისიას.

3. კომისია იკრიბება საჩივრის მიღებიდან მომდევნო ხუთი სამუშაო დღის განმავლობაში 
და სწავლობს საქმეს, გამოითხოვს დოკუმენტებს და, საჭიროების შემთხვევაში, ნიშნავს 
ზეპირ მოსმენას; უსმენს მომჩივანს ან/და საქმესთან დაკავშირებულ სხვა პირებს;

4.  კომისია ნებისმიერ გადაწყვეტილებას იღებს წერილობითი ფორმით;

5. მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაზე პასუხისმგებელია ორგანიზაციის 
ხელმძღვანელი პირი;

6. გადაწყვეტილების ეფექტიან აღსრულებაზე ზედამხედველობას ახდენს კომისია. 
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 6. დავის განხილვის ალტერნატიული საშუალებები

 

დაუშვებელია დასაქმებულის იძულება, უარი თქვას დავის განხილვის ალტერნატიული 
საშუალების გამოყენებაზე, მათ შორის, სასამართლო ან სხვა სახელმწიფო ინსტიტუციებისადმი 
მიმართვაზე. 

 

დანართი 2

 

პრაქტიკული სავარჯიშოები ქალთა შრომით უფლებებთან და 

დისკრიმინაციის აკრაძალვასთან დაკავშირებით

 

1. დარეჯან წიკლაური 2009 წლიდან მუშაობდა შპს „ჯორჯიაში“ სხვადასხვა პოზიციაზე 
ერთწლიანი ხელშეკრულებებით. 2015 წლის დეკემბერში მისთვის ცნობილი გახდა, რომ 
დამსაქმებელი მასთან წყვეტდა შრომით ურთიერთობას იმის გამო, რომ იანვრის ბოლოს 
მას უკვე უსრულდებოდა 60 წელი, თუმცა, შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერ 
საფუძვლად დამსაქმებელმა ხელშეკრულების ვადის გასვლა მიუთითა.

გთხოვთ, ვიმსჯელოთ, დაარღვია თუ არა დამსაქმებელმა კანონი დარეჯანის 
გათავისუფლების გამო და დადებითი პასუხის შემთხვევაში, მიუთითეთ, რაში გამოიხატა 
დარღვევა? ვის უნდა მიმართოს და როგორ უნდა დაიცვას თავი დარეჯანმა?

2. ნინა პედაგოგად მუშაობდა N17 საჯარო სკოლაში. 2015 წლის 12 თებერვალს გავიდა ე.წ. 
დეკრეტულ შვებულებაში 183 კალენდარული დღის ვადით. მან ამ პერიოდში სოციალური 
სააგენტოსგან მიიღო 1000 ლარიანი დახმარება, თუმცა, თვითონვე უარი განაცხადა სკოლის 
მიერ მისთვის დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების გაცემაზე. როდესაც ამოიწურა ვადა და 
ნინა გამოცხადდა სამსახურში, დირექტორმა აცნობა, რომ მის სამუშაო ადგილას უკვე სხვა იყო 
დანიშნული და სამსახურში არ დააბრუნებდა. ნინამ მეორე დღესვე მიმართა სასამართლოს, 
მოითხოვა დეკრეტული შვებულების ანაზღაურება და სამსახურში აღდგენა.

გთხოვთ, ვიმსჯელოთ და შევაფასოთ, რამდენად კანონიერია დამსაქმებლის ქმედება? 
რამდენად კანონიერია ნინას მოთხოვნები?

3. ირმამ მიიღო სატელეფონო შეტყობინება, რომ დაბარებული იყო გასაუბრებაზე 
დირექტორის ასისტენტის პოზიციაზე. გაუსაუბრებისას დირექტორმა დაუსვა კითხვა ოჯახური 
მდგომარეობის შესახებ, იყო თუ არა დაქორწინებული, ჰყავდა თუ არა შვილები. მან უპასუხა, 
რომ ამჟამად არა, თუმცა, დანიშნული იყო და უახლოეს მომავალში გეგმავდა დაქორწინებას 
და შვილების ყოლას. რამდენიმე დღეში, იმის გამო, რომ მას არ დაუკავშირდნენ, გადაწყვიტა, 
თავად დაკავშირებოდა პოტენციურ დამსაქმებელს. მან შეიტყო, რომ ამ პოზიციაზე უკვე 
აყვანილი ჰყავდათ სხვა ადამიანი, ახალგაზრდა ბიჭი, რომელსაც არც სათანადო გამოცდილება 
ჰქონდა და არც შესაბამისი ცოდნა. განაწყენებულმა ირმამ დამსაქმებელს მოსთხოვა, 
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დაესაბუთებინა დასაქმებაზე უარი და, ამავდროულად, მიმართა სასამართლოს. 

რამდენად კანონიერია ირმას მოთხოვნა? რამდენად აქვს მას სასამართლოში დადებითი 
შედეგის მიღწევის შანსი?

4. ელენე მუშაობდა სს „კოლხაში“ წლების მანძილზე. მას მოულოდნელად მეუღლე გაუხდა 
ცუდად, საჭირო გახდა მისი ჰოსპიტალიზაცია და სჭირდებოდა მომვლელი. აღნიშნულის გამო, 
ელენემ დაწერა განცხადება და მოითხოვა ე.წ. ბიულეტინის გაფორმება, რაზეც დამსაქმებელმა 
უარი უთხრა იმის გამო, რომ ის პირადად არ იყო ავად. ამის შემდეგ ელენე, მიუხედავად 
უარისა, მაინც ვერ ახერხებდა სამსახურში სიარულს და უვლიდა მეუღლეს, რის გამოც, ის 
სამსახურიდან გაათავისუფლეს ვალდებულებების დარღვევის გამო. 

გთხოვთ, შევაფასოთ დამსაქმებლის ქმედება. როგორ უნდა მოიქცეს ელენე?

5. ნანა და მისი დამსაქმებელი ზეპირად შეთანხმდნენ შრომითი ურთიერთობის დაწყებაზე 
7 თვის ვადით. ამ ვადის გასვლის შემდეგ მათ შორის დაიდო წერილობითი შრომითი 
ხელშეკრულება 5 თვის ვადით. ნანამ მოითხოვა შვებულება მეთერთმეტე თვეს, თუმცა 
დამსაქმებლისგან მიიღო უარი იმ საფუძვლით, რომ ხელშეკრულების დადებიდან არ გასულა 
11 თვე.

ვიმსჯელოთ: რამდენად საფუძვლიანია ნანას მოთხოვნა და აქვს თუ არა ვალდებულება 
დამსაქმებელს, მისცეს მას შვებულება.

დანართი 3

 

ტესტები შრომის უფლებებთან დაკავშირებით

 

ტესტი 1

გიორგი შპს „იმერეთში“ მუშაობდა ეკონომისტად. მას ამ ორგანიზაციაში მუშაობის 
ოცწლიანი გამოცდილება ჰქონდა. 2016 წლის სექტემბერში გიორგის შეატყობინეს მასთან 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ ინფორმაცია, ხოლო სამსახურიდან დათხოვნის 
საფუძვლად მიუთითეს საპენსიო ასაკს მიღწევა. გიორგიმ მიიჩნია, რომ მისი ამ საფუძვლით 
სამსახურიდან გათავისუფლება იყო უკანონო და დისკრიმინაციული და მიმართა 
სასამართლოს გათავისუფლების შესახებ ბრძანების ბათილად ცნობისა და სამსახურში 
აღდგენის მოთხოვნით. კანონიერია თუ არა გიორგის მოთხოვნა?

 

● დიახ, კანონიერია, რადგან საპენსიო ასაკს მიღწევა არ შეიძლება გახდეს შრომითი 
ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერი საფუძველი. ამასთანავე, შრომის კოდექსით 
აკრძალულია დისკრიმინაცია, მათ შორის, კოდექსი კრძალავს დისკრიმინაციას ასაკის 
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ნიშნით.

● არა, არ არის კანონიერი, რადგან, შრომის კოდექსით, საპენსიო ასაკს მიღწევა არის 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერი საფუძველი. შესაბამისად, ამ 
საფუძვლით შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტა არ შეიძლება დისკრიმინაციულ 
მოპყრობად დაკვალიფიცირდეს.

● დიახ, კანონიერია, რადგან გიორგის ჰქონდა დამსაქმებელთან მიმდევრობით 30 თვეზე 
მეტხანს მუშაობის გამოცდილება. ასეთ შემთხვევაში აუცილებელია დასაქმებულის 
თანხმობა საპენსიო ასაკს მიღწევის გამო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის შესახებ. 
ასეთი თანხმობის არარსებობის შემთხვევაში დამსაქმებლის ქმედება განიხილება 
როგორც ასაკის ნიშნით დისკრიმინაცია.

● არა, არ არის კანონიერი, რადგან გიორგის ჯერ უნდა მიემართა დამსაქმებლისთვის 
სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით, დამსაქმებელს უნდა შეეფასებინა მის მიერ მასზე 
დაკისრებული მოვალეობის ჯეროვნად შესრულების უნარი და მხოლოდ ამის შემდეგ 
უნდა მიემართა სასამართლოსთვის. კანონით დადგენილი წესების დაუცველობით 
სასამართლოსთვის მიმართვის გამო, დამსაქმებლის ქმედება არ შეიძლება მიჩნეულ 
იქნეს დიკსრიმინაციულ მოპყრობად.

 

ტესტი 2

სააქციო საზოგადოება „მეგობრობამ“ ანასთან გააფორმა სამთვიანი შრომითი ხელშეკრულება 
გამოსაცდელი ვადით, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე. მას შემდეგ, რაც ხელშეკრულებით 
განსაზღვრული ვადა ამოიწურა, ანას მომდევნო სამი თვით კვლავ გაუგრძელეს ხელშეკრულება, 
ამჯერადაც გამოსაცდელი ვადით, მხოლოდ გარკვეული ანაზღაურების მიღების უფლებით. 
კანონიერია თუ არა სს „მეგობრობას“ ქმედება?

● კანონიერია, რადგან გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულება, შესაძლებელია, დაიდოს 
6 თვის განამვლობაში, ხოლო ხელშეკრულების მეორეჯერ გაგრძელების შემთხვევაში 
უნდა მოხდეს შესაბამისი ანაზღაურება.

● არ არის კანონიერი, რადგან გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულების დადება, 
შესაძლებელია, მხოლოდ ერთხელ და თავიდანვე ანაზღაურებადი უნდა იყოს.

● არ არის კანონიერი, რადგან გამოსაცდელი ვადით დადებული ხელშეკრულება თავიდანვე 
ანაზღაურებადია, თუმცა, დამსაქმებელს არ დაურღვევია კანონი გამოსაცდელი ვადით 
ხელშეკრულების ხელახლა გაგრძელების დროს.

● კანონიერია, რადგან გამოსაცდელი ვადით ხელშეკრულების დადების უფლებას ცნობს 
შრომის კოდექსი, ხოლო ანაზღაურების გაცემის ან ანაზღაურების გაცემაზე უარის თქმა 
დამსაქმებლის ნებაზეა დამოკიდებული.
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ტესტი 3

ნოდარს შპს „კარმენთან“ მუშაობის 15 წლიანი გამოცდილება აქვს. ამ ხნის განმავლობაში 
მასთან მუდმივად ფორმდებოდა შრომის კონტრაქტი 3 წლის ვადით. ერთ-ერთი 
ხელშეკრულების შეწყვეტიდან მეორის დადებამდე ადგილი ჰქონდა 30 დღიან წყვეტას, 
ხოლო შემდგომ კვლავ გაფორმდა ხელშეკრულება 3 წლის ვადით. მუშაობის დაწყებიდან 
მე-15 წელს, ბოლო 3 წლიანი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე 2 დღით ადრე ნოდარს 
შეატყობინეს, რომ მასთან შრომითი ურთიერთობა წყდება ხელშეკრულების ვადის გასვლის 
გამო. კანონიერია თუ არა დამსაქმებლის ქმედება?

● დიახ, კანონიერია, რადგან შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა შრომის 
ხელშეკრულების შეწყვეტის კანონით გათვალისწინებული საფუძველია და არ აქვს 
მნიშვნელობა, მუშაობის რამდენი წლის გამოცდილება აქვს დასაქმებულს.

● დიახ, კანონიერია, რადგან ნოდართან დადებულ შრომის ხელშეკრულებებს შორის 
ადგილი ჰქონდა წყვეტას 30 დღის ვადით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მას არ აქვს 
დამსაქმებელთან მუშაობის 30 თვეზე მეტი ხნის გამოცდილება.

● არა, არ არის კანონიერი, რადგან, თუკი, ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან შრომითი 
ურთიერთობა გრძელდება 60 თვეზე მეტი ვადით, იგულისხმება, რომ დამსაქმებელსა 
და დასაქმებულს შორის ადგილი აქვს შრომით ურთიერთობას განუსაზღვრელი ვადით. 
შესაბამისად, ვადის გასვლის გამო შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა უკანონოა.

● არ არის კანონიერი, რადგან ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო არ შეიძლება 
დასაქმებულის სამსახურიდან დათხოვნა, თუ მას ერთსა და იმავე დამსაქმებელთან 
მიმდევრობით მუშაობის 30 თვეზე მეტი ხნის მუშაობის გამოცდილება აქვს.

ტესტი 4

მაია ერთ-ერთ საავადმყოფოში მუშაობდა დღის ექთნად 3 წლის განმავლობაში. მუშაობიდან 
მესამე წელს მაიას შეატყობინეს, რომ მისი სამუშაო დრო შეიცვალა, რადგან გადაყვანილ იქნა 
მორიგე ექთნად და, შესაბამისად, მას უწევდა ღამის ცვლაში მუშაობა. მაიამ ჩათვალა, რომ 
დამსაქმებლის ქმედება, მისი სამუშაო დროისა და პოზიციის ცვლილებასთან დაკავშირებით, 
იყო უკანონო და მიმართა სასამართლოს ამ ბრძანების ბათილად ცნობის მოთხოვნით. 
კანონიერია თუ არა მაიას მოთხოვნა?

● კანონიერია, რადგან სამუშაო დროის ცვლილება შრომის არსებით პირობას წარმოადგენს 
და, შესაბამისად, საჭიროებს დასაქმებულის თანხმობას.

● არ არის კანონიერი, რადგან დამსაქმებელს უფლება აქვს, დასაქმებულის თანხმობის 
გარეშე მოახდინოს სამუშაო დროის ცვლილება.

● კანონიერია, რადგან შრომის კონტრაქტის პირობების ცვლილება დაუშვებელია ახალი 
კონტრაქტის დადებამდე.

● არ არის კანონიერი, რადგან მაიას ჯერ დამსაქმებლისთვის უნდა მიემართა ბრძანების 
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ბათილობის მოთხოვნით და მხოლოდ უარის მიღების შემდეგ ჰქონდა უფლება, 
მიემართა სასამართლოსთვის ამ უარის გასაჩივრების თხოვნით.

ტექსტი 5

გია დასაქმებული იყო მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე წლების განმავლობაში. 
მას დამსაქმებელთან დადებული ჰქონდა ვადიანი ხელშეკრულება. გიამ ისარგებლა კანონით 
განსაზღვრული შვებულებით 24 სამუშაო დღის განმავლობაში და მოითხოვა დამატებითი 
ანაზღაურებადი შვებულება მომდევნო 5 სამუშაო დღით. ამ თხოვნაზე გიამ დამსაქმებლისაგან 
მიიღო უარი იმ საფუძვლით, რომ მან უკვე სრულად ისარგებლა კანონით განსაზღვრული 
შვებულებით. კანონიერია თუ არა დამსაქმებლის უარი?

● კანონიერია, რადგან გიამ უკვე ისარგებლა შრომის კოდექსით განსაზღვრული 
შვებულებით 24 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო დამატებითი ანაზღაურებადი 
შვებულება მას არ ეკუთვნოდა.

● კანონიერია, რადგან ვადიანი შრომითი ხელშეკრულების დროს ანაზღაურებადი 
შვებულებით სარგებლობა დამოკიდებულია მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილ ნებაზე 
და კანონი ამ შემთხვევაში შვებულებას არ ითვალისწინებს.

● არ არის კანონიერი, რადგან მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოზე მომუშავე 
დასაქმებულებს ეძლევა დამატებით ანაზღაურებადი შვებულება - წელიწადში 10 
კალენდარული დღით.

● არ არის კანონიერი, რადგან დასაქმებულმა მოითხოვა 30 კალენდარულ დღეზე მეტი 
ვადით შვებულება, რისი უფლებაც მას არ გააჩნდა.

ტესტი 6

 ლევანსა და მის დამსაქმებელს შორის დადებული შრომითი ხელშეკრულებით 
გათვალისწინებული იყო სამუშაო დრო კვირაში 40 საათის ხანგრძლივობით. 
ამავდროულად, ლევანი გახლდათ მხარე კოლექტიური ხელშეკრულებისა, რომლის 
მიხედვითაც დამსაქმებლებსა და დასაქმებულებს შორის მოხდა შეთანხმება, სამუშაო დროდ 
განსაზღვრულიყო კვირაში 38 საათი. შესაბამისად, ლევანი მუშაობდა კვირაში 38 საათის 
განმავლობაში. მოგვიანებით, დამსაქმებელმა ლევანს წარუდგინა შრომის შინაგანაწესი, 
რომლის მიხედვითაც სამუშაო დროის ხანგრძლივობად მითითებული იყო 40 საათი და, იმ 
ფაქტზე მითითებით, რომ დამსაქმებელს შინაგანაწესით, შეუძლია, განსაზღვროს სამუშაო 
კვირის ხანგრძლივობა და ეს დოკუმენტი უფრო ახალია (ანუ კოლექტიური ხელშეკრულების  
შემდგომაა გამოცემული), მოსთხოვა მას მუშაობა კვირაში 40 საათი. კანონიერია თუ არა 
დამსაქმებლის ქმედება?

● კანონიერია, რადგან დასაშვები სამუშაო დროის ხანგრძლივობა გათვალისწინებულია 
შრომის კოდექსით და დამსაქმებელს სრული უფლება აქვს, სამუშაო დრო განსაზღვროს 
კვირაში 40 საათის ოდენობით.

● კანონიერია, რადგან შრომის შინაგანაწესი არის ცალმხრივი დოკუმენტი და 
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დამსაქმებელს უფლება აქვს, სამუშაო დრო განსაზღვროს შინაგანაწესით და 
დასაქმებულები ვალდებულნი არიან, ამ დოკუმენტის გაცნობისთანავე დაემორჩილონ 
წესებს.

● კანონიერია, რადგან დამსაქმებლის პრეროგატივაა სამუშაო საათების შემცირება და 
გაზრდა. თუ სამუშაოს მოცულობა გაიზარდა, მას უფლება ჰქონდა, ნაცვლად 38 საათისა, 
სამუშაო დრო კვირაში 40 საათით განესაზღვრა, მიუხედავად იმისა, თუ რა შეთანხმებას 
ჰქონდა ადგილი კოლექტიური ხელშეკრულებით.

● არ არის კანონიერი, რადგან კოლექტიური ხელშეკრულებით კვირაში 38 საათიანი 
სამუშაო დრო იყო განსაზღვრული, ხოლო შრომის შინაგანაწესის ის დებულება, 
რომელიც ეწინააღმდეგება კოლექტიურ ხელშეკურლებას, არის ბათილი.

 

ტესტი 7

სასწრაფო სამედიცინო სამსახურში დასაქმებულმა 25 ადამიანმა, შეწუხებულებმა იმით, 
რომ ორი თვის განმავლობაში არ მიუღიათ ხელფასი, მიმართეს დამსაქმებელს წერილობითი 
შეტყობინებით ამ პრობლემის შესახებ, სადაც გარკვევით ეწერა, რაში მდგომარეობდა სადაო 
საკითხი და რა იყო მათი მოთხოვნა. ვინაიდან შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული, მათ გადაწყვიტეს 
გაფიცულიყვნენ. მეორე დღეს, უარი თქვეს სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე და 
გაიფიცნენ. კანონიერია თუ არა მათი ქმედება?

● კანონიერია, რადგან გაფიცვა შრომის კოდექსით გათვალისწინებული ადამიანის 
უფლებაა, რომლის მიხედვითაც, დასაქმებულებს უფლება აქვთ, დავის შემთხვევაში 
უარი თქვან მთლიანად ან ნაწილობრივ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებაზე.

● კანონიერია, რადგან დასაქმებულებმა დაიცვეს კანონით დადგენილი პროცედურები და 
წერილობითი შეტყობინებით მიმართეს დამსაქმებელს, სადაც გარკვევით ეწერა მათი 
პრობლემა. დამსაქმებელთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მათ სრული უფლება 
ჰქონდათ, დაეწყოთ გაფიცვა.

● არ არის კანონიერი, რადგან გაფიცვის უფლება არ არის აბსოლუტური ხასიათის და, 
ზოგიერთ შემთხვევაში, კანონით დადგენილ პირებს არ აქვთ გაფიცვის უფლება. მათ 
შორისაა სასწრაფო დახმარების ექიმები, რომელთა საქმიანობაზეც დამოკიდებულია 
ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.

● არ არის კანონიერი, ვინაიდან დასაქმებულებს ჯერ უნდა ეწარმოებინათ კოლექტიური 
დავა, გაემართათ პირდაპირი მოლაპარაკებები ან მედიაცია და მხოლოდ ამ პროცესების 
დაწყებიდან 21-ე დღის შემდეგ წარმოეშობოდა დასაქმებულებს გაფიცვის კანონიერი 
უფლება.

 

ტესტი 8

არასამთავრობო ორგანიზაციამ, რომელიც მუშაობს ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროს 
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ზოგად საკითხებზე და, მათ შორის შრომით უფლებებზე, გადაწყვიტა, მონაწილეობა მიეღო 
სამმხრივი კომისიის სხდომაში და წარმოედგინა თავისი ორგანიზაციის მიერ შემუშავებული 
კანონპროექტი. ამავე ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მოითხოვა, მონიტორინგის 
განხორციელების მიზნით, სხდომას დასწრებოდა ორი თანამშრომელი, ხოლო ერთ-ერთ 
მათგანს, როგორც კანონპროექტის ავტორს, ჰქონოდა კენჭისყრაში მონაწილეობისა და ხმის 
მიცემის უფლება. კანონიერია თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის 
მოთხოვნა?

● კანონიერია, ვინაიდან არასამთავრობო ორგანიზაციამ წარმოადგინა საკანონმდებლო 
ინიციატივა. შესაბამისად, მას უნდა დაეცვა კანონპროექტით წარმოდგენილი 
მოსაზრებები და უნდა ჰქონოდა ხმის მიცემის უფლებით სამმხრივი კომისიის 
მუშაობაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

● არ არის კანონიერი, რადგან სამმხრივი კომისიის მხარეები არიან: საქართველოს 
მთავრობა, დამსაქმებელთა გაერთიანებები და დასაქმებულთა გაერთიანებები. 
შესაბამისად, მხოლოდ მათ მიერ წარდგენილი კანდიდატები შეიძლება გახდნენ 
სამმხრივი კომისიის ხმის უფლების მქონე წევრები.

● კანონიერია, რადგან არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელსაც შრომით უფლებებში 
მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს, ამზადებს და წარადგენს კანონპროექტებს 
და აქვს სურვილი, იყოს სამმხრივი კომისიის წევრი, უფლება აქვს, წარადგინოს 
განაცხადი მთავრობის წინაშე. ეს უკანასკნელი იღებს გადაწყვტილებას, თუ რომელი 
არასამთავრობო ორგანიზაცია გახდება სამმხრივი კომისიის ხმის უფლების მქონე 
წევრი.

● არ არის კანონიერი, რადგან მხოლოდ საკანონმდებლო ინიციატივა არ არის საკმარისი 
სამმხრივი კომისიის წევრობისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაციას უნდა დაეცვა 
კანონით დადგენილი პროცედურა, შეევსო წევრობის შესახებ განაცხადი და წარედგინა 
მთავრობისთვის.

 

ტესტი 9

ნათია სუპერმარკეტში მუშაობდა მოლარე ოპერატორად, დამსაქმებელთან დადებული 
უვადო ხელშეკრულების საფუძველზე. ნათია წინა დღით გააფრთხილეს რეორგანიზაციის 
გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. ნათიამ მეორე დღეს მოითხოვა მისთვის 
გათავისუფლების შესახებ ბრძანების გადმოცემა, შესაბამისი საფუძვლის მითითებით. ამ 
პასუხს იგი ორი თვის განმავლობაში ელოდებოდა. ბოლოს, დასაბუთების შესახებ მოთხოვნის 
წარდგენიდან მე-3 თვეს, გადაწყვიტა, სასამართლოსთვის მიემართა. კანონიერია თუ არა 
ნათიას ქმედება?

● კანონიერია, რადგან ნათიამ დაიცვა კანონით დადგენილი პროცედურა, ჯერ მიმართა 
დამსაქმებელს უარის დასაბუთების მოთხოვნით და მხოლოდ 3 თვის შემდეგ მიმართა 
სასამართლოს.
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● კანონიერია, რადგან ნათიას სრული უფლება ჰქონდა, მიემართა დამსაქმებლისთვის, ან 
სასამართლოსთვის. ამ შემთხვევაში კი მან აირჩია ჯერ დამსაქმებლისთვის მიმართვა 
და მხოლოდ ამის შემდეგ გაასაჩივრა სასამართლოში.

● არ არის კანონიერი, ვინაიდან რეორგანიზაციის გამო შტატების შემცირების დროს 
დასაქმებულს არ აქვს უფლება, მიმართოს სასამართლოს, რადგან შტატების შემცირება 
შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის კანონიერი საფუძველია.

● არ არის კანონიერი, რადგან ნათიამ გადააცილა სასამართლოსთვის მიმართვის კანონით 
დადგენილ ვადას.

 

ტესტი 10

მერაბსა და მის დამსაქმებელს შორის დადებული იყო შრომითი ხელშეკრულება. ამ 
ხელშეკრულების თანახმად, მისი სამუშაო დრო განისაზღვრებოდა კვირაში 48 საათით, თუმცა, 
საწარმო, სადაც ის იყო დასაქმებული, არ განეკუთვნებოდა სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის 
საწარმოს. მერაბმა, მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულებაზე ხელი ჰქონდა მოწერილი და 
შეთანხმება მასა და დამსაქმებელს შორის 48 საათიან სამუშაო კვირაზე შედგა, მაინც მოსთხოვა 
ამ უკანასკნელს ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, რაზეც მან დამსაქმებლისგან უარი 
მიიღო. კანონიერია თუ არა დამსაქმებლის ქმედება ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურებაზე 
უარის თქმის შესახენ?

● კანონიერია, რადგან შრომითი ურთიერთობა არის ნების თავისუფალი გამოვლენის 
შედეგად ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, ხელშეკრულების მხარეები წინასწარ 
შეთანხმდენენ უფლება-ვალდებულებებზე და ხელმოწერით დაადასტურეს თავიანთი 
ნება.

● კანონიერია, რადგან ზეგანაკვეთური სამუშაო ანაზღაურდება მხოლოდ კვირაში 48 
საათს ზევით ნამუშევარი დროისთვის.

● არ არის კანონიერი, რადგან მერაბის სამუშაო ადგილს არ ჰქონდა სპეციფიკური რეჟიმის 
სტატუსი და, ამიტომ, უნდა ანაზღაურებულიყო 40 საათს ზევით ნამუშევარი.

● არ არის კანონიერი, რადგან შრომის კოდექსით ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა 
დროის ის მონაკვეთი, რომლის ხანგრძლივობა სრულწლოვანი დასაქმებულისთვის 
აღემატება 40 საათს კვირაში, სამუშაოს სპეციფიკის მიუხედავად.
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დანართი 4 

ტესტები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით

 

ეროვნული კანონმდებლობა

 

1)  ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონი არ ვრცელდება:

ა) საყოველთაო გაფიცვის დროს;

ბ) საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს;

გ) შეკრებებისა და მანიფესტაციების დროს;

დ) არჩევნების დროს.

 

2)  ,,შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ კანონის შესაბამისად ,,სხვა პირი“ არის:

ა) საწარმოო პრაქტიკის განმახორციელებელი პირი;

ბ) კომპანიის მიერ შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;

გ) დამსაქმებლის ნებართვის გარეშე კომპანიის ტერიტორიაზე მყოფი პირი;

დ) დასაქმებულთა წარმომადგენელი შრომის უსაფრთხოების საკითხებში.

 

3)  კომპანია ,,გორბში“, რომელიც ასაქმებს 20-მდე ადამიანს, შრომის ინსპექტორმა 
აღმოაჩინა, რომ მას არა აქვს სამედიცინო პუნქტი. აღნიშნულის გამო შრომის 
ინსპექტრმა გააფრთხილა კომპანია და დარღვევის გამოსასწორებლად განუსაზღვრა 
ერთთვიანი ვადა. კანონიერად მოიქცა თუ არა ინსპექტორი?

ა) არა, გაფრთხილება ასეთი სიმძიმის დარღვევისთვის მსუბუქი სახდელია და 
გამოყენებული უნდა ყოფილიყო ჯარიმა;

ბ) არა, რადგან კომპანია მხოლოდ 20-მდე დასაქმებულს ასაქმებს და მას არ ევალება 
სამედიცინო პუნქტის ქონა;

გ) არა, რადგან დამსაქმებელს არც ერთ შემთხვევაში არ ევალება სამედიცინო პუნქტის ქონა;

დ) დიახ, ინსპექტორის ქმედება კანონიერია, რადგან მან ჯარიმის პარალელურად 
დამსაქმებელს დარღვევის გამოსწორებისთვის განუსაზღვრა 1 თვიანი ვადა.

 

4)  გიორგიმ მუშაობა დაიწყო საშიშპირობებიან საწარმოში, დამსაქმებელმა სამუშაოს 
დაწყებიდან ერთ თვეში ჩაუტარა შესაბამისი სწავლება-ინსტრუქტაჟი, შეაფასეთ 
კანონიერად მოიქცა თუ არა დამსაქმებელი?
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ა) დიახ, დამსაქმებელი ვალდებულია, დასაქმებულს სწავლება-ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს 
სამუშაოს შესრულების დაწყებიდან არაუგვიანეს 3 თვისა;

ბ) არა, რადგან დამსაქმებელი ვალდებულია, დასაქმებულს სწავლება-ინსტრუქტაჟი 
ჩაუტაროს სამუშაოს შესრულების დაწყებამდე;

გ) არა, რადგან საშიშპირობებიან საწაროში დამსაქმებელი ვალდებულია, დასაქმებულს 
სწავლება-ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს სამუშაოს შესრულების დაწყებიდან არაუგვიანეს 1 
კვირაში;

დ) არა, რადგან დამსაქმებელს ამგვარი უფლება არ აქვს, რადგან ის ვალდებულია, აიყვანოს 
კვალიფიციური კადრი.

 

5)  ზურაბი სამშენებლო ობიექტის დირექტორია და მისი კომპანია 35 ადამიანს ასაქმებს. 
ზურაბმა გაიარა შესაბამისი აკრედიტირებული პროგრამა და თავადვე შეითავსა 
შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მოვალეობები. შეაფასეთ, კანონიერად მოიქცა 
თუ არა ზურაბი?

ა) დიახ, რადგან სამშენებლო კომპანია, რომელიც ასაქმებს 35 ადამიანს, ვალდებული არაა, 
ჰყავდეს ცალკე შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი;

ბ) დიახ, რადგან ზურაბი დირექტორია და მას აქვს ამგვარი უფლება, თუკი 
აკრედიტირებულ პროგრამას გაივლის;

გ) არა, რადგან კომპანია ვალდებული იყო, შეექმნა შრომის უსაფრთხოების სამსახური;

დ) არა, რადგან მას უნდა დაენიშნა არანაკლებ 1 შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი.

 

6)  მაღაროში მოხდა საშუალო სიმძიმის უბედური შემთხვევა. დამსაქმებელმა 
აღნიშნულის შესახებ არ აცნობა შრომის ინსპექციას და გაანადგურა უბედურ 
შემთხვევასთან დაკავშირებული ყველა მტკიცებულება. კანონიერად მოიქცა თუ არა 
დამსაქმებელი?

ა) დიახ, მან იმოქმედა კანონის ფარგლებში;

ბ) არა, რადგან ეს მაღარო იყო, დამსაქმებელი ვალდებული იყო, აღნიშნულის თაობაზე 
ეცნობებინა შრომის ინსპექციისთვის;

გ) დამსაქმებელი ნაწილობრივ კანონიერად მოიქცა, ის არ იყო ვალდებული, აღნიშნული 
დარღვევის შესახებ ეცნობებინა შრომის ინსპექციისთვის, თუმცა, მტკიცებულებები 
უნდა შეენახა;

დ) დამსაქმებელი ნაწილობრივ კანონიერად მოიქცა, ის ვალდებული იყო, აღნიშნული 
დარღვევის შესახებ ეცნობებინა შრომის ინსპექციისთვის, თუმცა მტკიცებულებების 
შენახვა მას არ ევალებოდა;
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7)  ლევანი წისქვილკომბინატში მუშაობდა. ერთ დღეს, მის ცვლაში მყოფმა ოთარმა ხელი 
ხელსაწყოში მოიყოლა და მძიმედ დაიზიანა. ლევანმა სასწრაფო გამოიძახა, რომელმაც 
ოთარი საავადმყოფოში გადაიყვანა. მან კი მუშაობა განაგრძო ისე, რომ აღნიშნულის 
თაობაზე დამსაქმებლისთვის არ უცნობებია. დაარღვია თუ არა ლევანმა კანონი?

ა) არა, რადგან ლევანმა ყველაფერი გააკეთა, რაც მას ევალებოდა;

ბ) დიახ, რადგან ის ვალდებული იყო, აღნიშნულის თაობაზე ეცნობებინა 
დამსაქმებლისთვის;

გ) არა, რადგან დასაქმებული ვალდებულია, დამსაქმებელს აცნობოს მხოლოდ იმ 
უბედური შემთხვევის თაობაზე, რომელიც მას უშუალოდ შეემთხვა;

დ) არა, რადგან დასაქმებულს ევალება, დამსაქმებელს აცნობოს მხოლოდ ფატალური 
უბედური შემთხვევის შესახებ;

 

8)  ლია შრომის უსაფრთხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელია. 
ერთ დღეს, როდესაც აღნიშნულ საწარმოში შრომის უსაფრთხოების ნორმების 
დაცვის შემოწმების მიზნით ინსპექტირება მიმდინარეობდა, ის მივიდა შრომის 
ინსპექტორთან და წარუდგინა თავისი შენიშვნები და წინადადებები შრომის 
უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. შრომის ინსპექტორმა საუბარი შეაწყვეტინა და 
უთხრა, რომ მას ეს ინფორმაცია დამსაქმებლისგან სჭირდებოდა და არა დასაქმებულთა 
წარმომადგენლისგან და რომ მას ასე მოქცევის უფლება არ ჰქონდა. კანონიერად მოიქცა 
თუ არა ინსპქეტორი?

ა) დიახ, რადგან უსაფრთხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელს, შეუძლია, 
მხოლოდ წერილობით გაუგზავნოს შრომის ინსპექციას თავისი შენიშვნები და 
წინადადებები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით;

ბ) დიახ, რადგან შრომის უსაფრთხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელს 
ამგვარი უფლება მხოლოდ კომპანიის შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის 
თანდასწრებით აქვს;

გ) არა, რადგან უსაფრთხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელს უფლება 
აქვს, თავისი შენიშვნები და წინადადებები შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით 
შრომის ინსპექტორს წარუდგინოს უშუალოდ საწარმოში შრომის უსაფრთხოების 
ნორმების დაცვის შემოწმების პროცესში;

დ) არა, რადგან შრომის ინსპექტორი საწარმოში შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვის 
შემოწმებამდე, უპირველესად, ვალდებულია, გაესაუბროს შრომის უსაფრთხოების 
საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელს და მხოლოდ შემდეგ დაიწყოს 
შემოწმება;
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9)   ახალნამშობიარები ქალი არის:

ა) დასაქმებული მშობიარობიდან 6 თვის განმავლობაში, რომელმაც ამის შესახებ აცნობა 
დამსაქმებელს;

ბ) დასაქმებული მშობიარობიდან 9 თვის განმავლობაში, რომელმაც ამის შესახებ აცნობა 
დამსაქმებელს;

გ) დასაქმებული მშობიარობიდან 3 თვის განმავლობაში, რომელმაც ამის შესახებ აცნობა 
დამსაქმებელს;

დ) ასეთ ცნებას კანონმდებლობა არ იცნობს.

10)  მეძუძური ქალი არის:

ა) დასაქმებული, რომელიც ძუძუთი კვებავს 2 წლამდე ასაკის ბავშვს და ამის შესახებ 
აცნობა დამსაქმებელს;

ბ) დასაქმებული, რომელიც ძუძუთი კვებავს ბავშვს;

გ) დასაქმებული, რომელიც ძუძუთი კვებავს 1 წლამდე ასაკის ბავშვს და ამის შესახებ 
აცნობა დამსაქმებელს;

დ) დასაქმებული, რომელსაც ჰყავს 1 წლამდე ასაკის ბავშვი და ამის შესახებ აცნობა 
დამსაქმებელს.

 

11)  ორსულობის 27-ე კვირიდან: 

ა) დაუშვებელია ორსული ქალებისათვის ნებისმიერი წონის ტვირთის გადატანა;

ბ) დაუშვებელია ორსული ქალებისათვის 5 კგ და მეტი წონის ტვირთის გადატანა;

გ) დასაშვებია 3 კგ. წონის ტვირთის გადატანა;

დ) დასაშვებია 15 კგ-მდე წონის ტვირთის გადატანა ექიმის თანხმობით.

 

12) შრომის ინსპექციამ მიიღო სატელეფონო შეტყობინება, რომ ერთ-ერთ მომეტებული 
რისკის მავნეპირობებიან საწარმოში ადგილი აქვს კრიტიკულ შეუსაბამობას. 
შეტყობინებაში აღწერილი ფაქტობრივი გარემოებებიც სწორედ ამაზე მიუთითებდა. 
შრომის ინსპექციის წარმომადგენელი დაუყოვნებლივ გამოცხადდა საწარმოში. 
აღმოჩნდა, რომ მართლაც ადგილი ჰქონდა კრიტიკულ შეუსაბამობას. მან 
დაუყოვნებლივ დააჯარიმა კომპანია და დარღვევის გამოსასწორებლად განუსაზღვრა 
1 კვირა. იმსჯელეთ ინსპექტორის თითოეული ქმედების კანონიერებაზე.
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13) შრომის უსაფრხოების საკითხებში დასაქმებულთა წარმომადგენელმა, დამსაქმებელს 
მოსთხოვა თავისი ფუნქციების შესასრულებლად საჭირო აღჭურვილობა და 
სამუშაოსგან თავისუფალი დრო კვირაში 4 საათი. დამსაქმებელმა უარი უთხრა ორივე 
მოთხოვნაზე იმ მოტივით, რომ ეს მის ვალდებულებას არ წარმოადგენდა. შეაფასეთ 
რამდენად კანონიერად მოიქცა დამსაქმებელი?

ა) დამსაქმებელი კანონიერად მოიქცა, რამდენადაც კანონით მას ასეთი ვალდებულება არა 
აქვს;

ბ) დამსაქმებელი ნაწილობრივ კანონიერად მოიქცა, მას არ ევალებოდა სამუშაოსგან 4 
საათი თავისუფალი დროის მიცემა, თუმცა ევალებოდა საჭირო აღჭურვილობით 
უზრუნველყოფა;

გ) დამსაქმებელი უკანონოდ მოიქცა, რამდენადაც ის ვალდებული იყო, დასაქმებულთა 
წარმომადგენლის ორივე მოთხოვნა შეესრულებინა;

დ) დამსაქმებელი უკანონოდ მოიქცა, რამდენადაც ის ვალდებულია, უზრუნველყოს 
დასაქმებულისთვის სამსახურისგან თავისუფალი დროის მიცემა და შესაბამისი 
აღჭურვილობით ურუნველყოფა.

 

14) კომპანიამ დადგენილ ვადაში ვერ უზრუნველყო შრომის ინსპექციის მიერ 
დაკისრებული 10 000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა. შრომის ინსპექციამ, თავისი 
ინიციატივით, აღნიშნული ვადა კომპანიას გაუხანგრძლივა 10 კალენდარული დღით 
იმ პირობით, თუკი ის ამ ვადაში დამატებით 200 ლარს გადაიხდიდა. კანონიერად 
მოიქცა თუ არა შრომის ინსპექცია?

ა) არა, რადგან შრომის ინსპექციას ამგვარი უფლება აქვს მხოლოდ კომპანიის 
დასაბუთებული შუამდგომლობის შემთხვევაში;

ბ) არა, რადგან კომპანიას ამგვარი უფლება აქვს მხოლოდ სასამართლოს ნებართვით;

გ) დიახ, შრომის ინსპექცია მოქმედებდა კანონის სრული დაცვით;

დ) არა, რადგან ასეთ შემთხვევაში შრომის ინსპექციას კომპანიისთვის უნდა დაეკისრებინა 
საურავი ჯარიმის ორმაგი ოდენობით, ხოლო 30 დღის ვადაში საურავის ან/და ჯარიმის 
გადაუხდელობის შემთხვევაში განეხორციელებინა იძულებითი აღსრულება;

 

15) შრომის ინსპექციამ მიიღო გადაწყვეტილება კომპანია ,,ბერტას“ საქმიანობის 
შეჩერების შესახებ და 48 საათში შესაბამისი შუამდგომლობით მიმართა სასამართლოს. 
კომპანიამ, მიუხედავად ამისა, გააგრძელა საქმიანობა. კანონიერია თუ არა ,,ბერტას“ 
ქმედება?

ა) დიახ, რადგან შრომის ინსპექციამ სასამართლოს დაგვიანებით მიმართა და, 
შესაბამისად, მისი გადაწყვეტილება გაუქმებულად ითვლება;

ბ) არა, რადგან ასეთ შემთხვევაში შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილების გაუქმება 
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მხოლოდ შრომის ინსპექციასვე შეუძლია;

გ) არა, რადგან ასეთ შემთხვევაში შრომის ინსპექციის გადაწყვეტილების გაუქმება 
მხოლოდ სასამართლოს შეუძლია;

დ) დიახ, რადგან შრომის ინსპქეციას არა აქვს კომპანიის საქმიანობის შეჩერების უფლება.

 

16) შერჩევითი კონტროლის წესსა და პირობებს განსაზღვრავს:

ა) შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი;

ბ) მთავრობა;

გ) სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისია;

დ) პარლამენტი.

 

17) მავნეპირობებიან, ღამის სამუშაოებზე დასაქმებულმა პირმა, დამსაქმებელს 
წარუდგინა ცნობა, რომ ღამის სამუშაოები მისთვის საზიანოა და მოითხოვა დღის 
ცვლაში გადაყვანა. რამდენად კანონიერია მისი მოთხოვნა?

ა) კანონიერია, დასაქმებულს ყოველთვის აქვს ცვლის შეცვლის უფლება, მიუხედავად 
მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისა;

ბ) კანონიერია, დასაქმებულს ამგვარი უფლება აქვს სამედიცინო დასკვნის საფუძველზე;

გ) უკანონოა, რადგან ამგვარი უფლება მხოლოდ ფეხმძიმე და არასრულწლოვან 
დასაქმებულს აქვს;

დ) უკანონოა, რადგან ის უკვე მუშაობდა ღამის ცვლაში და შემდგომ ამგვარი მოთხოვნის 
უფლება არა აქვს.

საერთაშორისო სტანდარტები:

1. შსო-ს სტანდარტების მიხედვით შრომის ინსპექტორი უნდა იყოს:

ა) საჯარო მოხელე;

ბ) უვადო შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;

გ) არანაკლებ ერთწლიანი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი;

დ) ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი.

 

2. შსო-ს მიხედვით შრომის ინსპექციის შესახებ # 81 კონვენცია არის:

ა) ფუნდამენტური კონვენცია;

ბ) პრიორიტეტული კონვენცია;
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გ) ბაზისური კონვენცია;

დ) ტექნიკური კონვენცია.

 

3. შსო-სტანდარტების მიხედვით შრომის ინსპექციას უფლება აქვს, საწარმოში შევიდეს:

ა) ნებისმიერ დროს, გარდა უქმე დღეებისა;

ბ) დღე-ღამის ნებისმიერ დროს;

გ) მხოლოდ სამუშაო საათებში;

დ) როცა დამსაქმებელი შეუშვებს.

 

4. შსო-ს სტანდარების მიხედვით შრომის ინსპექციის მანდატი მოიცავს:

ა) მხოლოდ შრომის უსაფრთხოების საკითხებს;

ბ) მხოლოდ შრომის უფლებებთან დაკავშირებულ საკითხებს;

გ) მხოლოდ შრომით ურთიერთობებში დისკრიმინაციის საკითხებს;

დ) ყველა ზემოაღნიშნულს.

 

5. შსო-ს სტანდარტების მიხედვით, შრომის ინსპექციას უნდა ეცნობოს:

ა) ნებისმიერი უბედური შემთხვევის და პროფესიული დაავადების შესახებ;

ბ) მხოლოდ უბედური შემთხვევის შესახებ;

გ) მხოლოდ პროფესიული დაავადების შესახებ;

დ) მხოლოდ მძიმე და ფატალური უბედური შემთხვევების შესახებ;

 

6. შსო-ს სტანდარტების მიხედვით შრომის ინსპექციამ უნდა წარადგინოს საქმიანობის 
შესახებ პერიოდული ანგარიშები:

ა) არანაკლებ ყოველ 3 თვეში ერთხელ;

ბ) ყოველ 6 თვეში ერთხელ;

გ) წელიწადში ერთხელ;

დ) არანაკლებ წელიწადში ერთხელ.
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დანართი 5

კაზუსი იმიტირებული პროცესისთვის

 

1. ირმა 42 წლის ქალია, რომელსაც მეუღლე და სამი შვილი ჰყავს: 12, 9 და 5 წლის. ირმა 
დასაქმებულია სამედიცინო დაწესებულებაში შპს “გული”. ის ორ თანამდებობას ითავსებს, 
ლაბორანტია და, ასევე, ცვლაში მომუშავე მედდა. ის 8 წელია ამ დაწესებულებაში მუშაობს.

 

მუშაობის მე-8 წელს, მის მცირეწლოვან, 9 წლის შვილს დასჭირდა ქირურგიული ოპერაცია, 
რაც ამავე კლინიკაში ჩაუტარდა. ირმამ ბავშვის ავადმყოფობის გამო მოითხოვა ე.წ. ბიულეტინზე 
გასვლა. მას მოთხოვნა დაუკმაყოფილეს, თუმცა, უთხრეს, რომ ერჩივნათ, ოჯახის წევრის 
ავადმყოფობის გამო თანამშრომლებს არ ესარგებლათ ბიულეტინით და თავიანთი პირადი 
პრობლემები სხვა გზით მოეგვარებინათ. რამდენიმე თვის შემდეგ, მას კვლავ დასჭირდა 
ბიულეტინზე გასვლა ოჯახის წევრის, ამჟამად უკვე დედამთილის ავადმყოფობის გამო, რამაც 
კიდევ უფრო არაკეთილგანწყობილი გახადა დამსაქმებელი ირმას მიმართ. ერთი თვის შემდეგ 
დირექტორმა ირმას მოსთხოვა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება, დამატებით 24 საათიანი 
მორიგეობები სამ დღეში ერთხელ. მან უარი განაცხადა იმ მოტივით, რომ გადაღლილი იყო 
და არ სურდა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება. დამსაქმებელმა რამდენიმე თვეში ირმას 
გაუგზავნა შეტყობინება მოსალოდნელი გათავისუფლების შესახებ.

 

დირექტორმა მიუთითა შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის 1 ნაწილის “ო” ქვეპუნქტზე და 
აღნიშნა, რომ არსებობდა ობიექტური გარემოება, რაც გამორიცხავდა დამსაქმებელსა და 
დასაქმებულს შორის შრომითი ურთიერთობის გაგრძელებას. კონკრეტულად კი, მიუთითა 
შემდეგ გარემოებებზე:

 

1. ირმა აგვიანდებდა სამსახურში; (წარმოადგინა მტკიცებულება - ტურნიკეტი, სადაც 
ნამდვილად ჩანდა მის მიერ დაგვიანება ზოგჯერ 10 წუთი, ზოგჯერ 7 წუთი მაქსიმუმი 
იყო 15 წუთი); ამის გამო, პაციენტები უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ;

2. მან უარი განაცხადა ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზე მიუხედავად იმისა, 
რომ ორმაგი ანაზღაურება შესთავაზა დამსაქმებელმა ზეგანაკვეთური სამუშაოს 
შესრულების საფასურად; ამასთანავე, დირექტორის აზრით, მნიშვნელოვანია ამ 
სამსახურში ზეგანაკვეთურად მუშაობა, ვინაიდან პაციენტებთან აქვს კავშირი მედდას 
და უარის თქმა აზიანებს შრომის გარემოს;

3. ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებაზე უარის თქმის გამო, მისი მეუღლე შევიდა 
დირექტორთან და ესაუბრა მას იურისტთან ერთად. ის აღელვებული ცდილობდა 
აეხსნა, რომ ცოლს არ შეეძლო ოჯახის გამო ღამით კიდევ დამატებით მორიგეობაზე 
დარჩენა. შესაბამისად, დირექტორმა ქმრის ქმედება სამუშაო პროცესისთვის ხელის 
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შეშლად მიიჩნია და ამ ფაქტმაც განაპირობა ირმასთან შრომითი ურთიერთობის 
გაგრძელებაზე უარის თქმა.

4. ხშირად იმყოფებოდა ბიულეტინზე მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არ იყო ცუდად 
და მისი ოჯახის წევრების - ბავშვის და დედამთილის - გამო აცდენდა მნიშვნელოვან 
სამსახურს;

5. ხშირად საუბრობდა ტელეფონზე, არა სამსახურებრივ, არამედ პირად საკითხებზე; 
ირმამ მასთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა მიიჩნია უკანონოდ და გადაწყვიტა, 
მიემართა პროფკავშირებისთვის სამართლებრივი დახმარების გაწევის თხოვნით.

 

მომზადდა სარჩელი და საქმეს იხილავს თბილისის საქალაქო სასამართლო.
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