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რა უნდა ვიცოდეთ  შრომითი უფლებების შესახებ

საინფორმაციო ბროშურის  მიზანია  ინფორმაცია მიაწოდოს 

დასაქმებულებს საკუთარი შრომითი უფლებების კანონმდებლობით 

დადგენილი მინიმალური  სტანდარტების შესახებ. დოკუმენტში  

განიხულულია  შრომითი ხელშეკრულების მხარეებს შორის 

არსებული სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე, 

დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობის მარეგულირებელი 

ძირითადი საკითხები:  წინასახელშეკრულებო, სახელშეკრულებო 

ურთიერთობა  (შრომითი პირობები) და შრომითი ურთიერთობის 

დასრულების ეტაპები. 

ბროშურა მოიცავს  მხოლოდ კერძო სექტორსა და საჯარო სამსახურში 

დასაქმებულ იმ თანამშრომელთა  შრომით უფლებებს, რომელთა 

სამართლებრივ ურთიერთობაზეც ვრცელდება შრომის კოდექსი. 

წინასახელშეკრულებო ურთიერთობა

• რა ინფორმაცია შეიძლება მოგთხოვოთ მომავალმა 

დამსაქმებელმა თქვენთან ხელშეკრულების გაფორმებამდე?

მომავალ დამსაქმებელს უფლება აქვს თქვენგან მოითხოვოს 

მხოლოდ ის ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა თქვენი დასაქმების 

თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. ამასთან, დამსაქმებელს 

აქვს უფლება შეამოწმოს თქვენგან მიწოდებული ინფორმაციის 

სისწორე. თქვენ ასევე გეკისრებათ ყველა იმ ინფორმაციის 

მიწოდების ვალდებულება, რომელმაც შესაძლოა ხელი შეგიშალოთ 

დაკისრებული სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას 

დამსაქმებელის ან მესამე პირის ინტერესებს. 
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• რა ინფორმაციის მიღების უფლება გაქვთ დამსაქმებლისგან 

მასთან შრომითი ხელშეკრულების გაფორმებამდე?

დამსაქმებელს კანონით ეკისრება ვალდებულება თქვენ შრომითი 

ხელშეკრულების გაფორმებამდე მოგაწოდოთ ინფორმაცია 

შესასრულებელი სამუშაოს, შრომითი ხელშეკრულების ფორმის 

(წერილობითი ან ზეპირი) და ვადის (განსაზღვრული ან 

განუსაზღვრელი), შრომის პირობების, შრომითი ურთიერთობისას 

დასაქმებულის უფლებრივი მდგომარეობისა და შრომის 

ანაზღაურების შესახებ.

• შეუძლია თუ არა დამსაქმებელს მიწოდებული ინფორმაციის 

გადაცემა ან მესამე პირზე გასაჯაროვება? 

დამსაქმებელს ეკრძალება ხელშეკრულების დადებამდე 

მისთვის მიწოდებული ინფორმაციის გასაჯაროვება, თუ კანონი 

არ ითვალისწინებს ამგვარი ინფორმაციის მიწოდებისათვის 

სპეციალურ წესს. ინფორმაცია არ შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს 

ნებისმიერი სხვა პირისათვის. იმ შემთხვევაში თუ დამსაქმებელი 

არ გააფორმებს ხელშეკრულებას თქვენთან, უფლება გაქვთ უკან 

გამოითხოვოთ წარდგენილი ინფორმაცია.

შრომითი ურთიერთობა და შრომის პირობები

• რა არის შრომითი ურთიერთობა და რა ვალდებულებებს 

აკისრებს იგი მხარეებს?

შრომითი ურთიერთობა არის შრომის ორგანიზაციული 

მოწესრიგების პირობებში დასაქმებულის მიერ დამსაქმებლისათვის 

სამუშაოს შესრულება ანაზღაურების სანაცვლოდ. შრომითი 

ურთიერთობა მხარეებს შორის წარმოიშობა დასაქმებულის მიერ 

სამუშაოს ფაქტობრივად შესრულების დაწყების მომენტიდან, თუ 
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მხარეებმა თავად ხელშეკრულებით სხვა პირობა არ განსაზღვრეს. 

შრომითი ურთიერთობის ფარგლებში დამსაქმებელი იღებს 

ვალდებულებას განუსაზღვროს კონკრეტული სამუშაო დასაქმებულს 

და ამ სამუშაოების შესრულების სანაცვლოდ მისცეს შეთანხმებული 

ანაზღაურება, ხოლო მეორე მხრივ, დასაქმებული ვალდებულია 

კეთილსინდისიერად და ჯეროვნად, პირადად შეასრულოს ნაკისრი 

სამუშაო.

• რა არის შრომის შინაგანაწესი?

შრომის შინაგანაწესი არის წერილობითი დოკუმენტი, რომლითაც 

შეიძლება განისაზღვროს შრომითი ურთიერთობის პირობები, მათ 

შორის: სამუშაო კვირის ხანგრძლივობა, ყოველდღიური სამუშაოს 

დაწყებისა და დამთავრების დრო, ცვლაში მუშაობისას ცვლის 

ხანგრძლივობა; დასვენების ხანგრძლივობა; შრომის ანაზღაურების 

გაცემის დრო, ადგილი და წესი. ანაზღაურებადი და ანაზღაურების 

გარეშე შვებულების ხანგრძლივობა და მიცემის წესი;  შრომის 

პირობების დაცვის წესები, წახალისებისა და პასუხისმგებლობის 

სახე და გამოყენების წესი; განცხადების/საჩივრის განხილვის წესი. 

შრომის შინაგანაწესი ავტომატურად არ ხდება ხელშეკრულების 

ნაწილი, თუმცა იგი ასეთად მხარეთა შეთანხმებისას ხელშეკრულებით 

შეიძლება იყოს მიჩნეული. იმ შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი 

ხელშეკრულების ნაწილია, დამსაქმებელი ვალდებულია შრომითი 

ხელშეკრულების დადებამდე გაგაცნოთ დოკუმენტი ან შემდგომში 

მასში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება. 

• რა არის გამოსაცდელი ვადით დადებული ხელშეკრულება? 

რა პირობებითაა შესაძლებელი დამსაქმებელმა შესთავაზოს 

დასაქმებულს შრომითი ხელშეკრულების გამოსაცდელი 

ვადით  დადება?

დამსაქმებელმა დასაქმებულთან შეთანხმებით შესაძლოა მხოლოდ 

ერთხელ დადოს შრომითი ხელშეკრულება გამოსაცდელი ვადით, 
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რათა დაადგინოს შესასრულებელ სამუშაოსთან პირის შესაბამისობის 

საკითხი. გამოსაცდელი ვადით დადებული ხელშეკრულება 

აუცილებელია იყოს ანაზღაურებადი, წერილობითი ფორმის, 

ერთჯერადი და დაიდოს არაუმეტეს 6 თვის ვადით. გამოსაცდელი 

ვადის განმავლობაში ხელშეკრულების მხარეებს უფლება აქვთ 

ნებისმიერ დროს შეწყვიტონ შრომის ხელშეკრულება. 

• შესაძლებელია თუ არა შრომითი ხელშეკრულების 

გაფორმება ზეპირი ფორმით და რა იურიდიული ძალა აქვს 

ზეპირ ხელშეკრულება? 

შრომითი ხელშეკრულება შესაძლებელია გააფორმოთ ზეპირი ან 

წერილობითი ფორმით. ზეპირ და წერილობით ხელშეკრულებას 

ერთი და იგივე იურიდიული ძალა აქვს. დამსაქმებელი ვალდებულია 

თქვენთან გააფორმოს წერილობითი შრომითი ხელშეკრულება, თუ 

შრომითი ურთიერთობა სამ თვეს აღემატება. 

• რა სპეციალურ რეგულაციებს ადგენს შრომის კოდექსი 

შრომითი ხელშეკრულების ვადებთან დაკავშირებით?

დამსაქმებელი ვალდებულია თქვენთან გააფორმოს განუსაზღვრელი 

ვადით შრომითი ხელშეკრულება, თუ შრომითი ურთიერთობის 

ვადა აღემატება 1 წელს. დამსაქმებელს, მხოლოდ გამონაკლის 

შემთხვევებში შეუძლია შემოგთავაზოთ ვადიანი შრომითი 

ხელშეკრულება, თუ:

- შესასრულებელია კონკრეტული მოცულობის სამუშაო;

- შესასრულებელია სეზონური სამუშაო;

- სამუშაოს მოცულობა დროებით იზრდება;

- ხდება შრომითი ურთიერთობის შეჩერების საფუძვლით 

სამუშაოზე დროებით არმყოფი დასაქმებულის ჩანაცვლება; 

- არსებობს სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს 
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ხელშეკრულების განსაზღვრული ვადით დადებას.

• აქვს თუ არა დამსაქმებელს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის 

უფლება? 

შრომითი ურთიერთობის შესრულებისას დამსაქმებლისათვის 

არსებული ნებისმიერი სახის ზიანი არ შეიძლება ავტომატურად, 

უშუალო ბრალეულობის დადგენის გარეშე აანაზღაუროს 

დასაქმებულმა. დამსაქმებელს არ აქვს უფლება თქვენი 

ბრალეულობის დადგენის გარეშე ჩამოგაჭრათ ხელფასიდან 

რაიმე სახის თანხა დანაკლისის ან სხვა სახის ზიანის არსებობის 

საფუძვლით. ზიანის ანაზღაურება ხდება მისი ოდენობის დადგენის 

შემდგომ, სასამართლოსათვის მიმართვის გზით და შესაბამისი 

გადაწყვეტილების საფუძველზე.

შვებულება; სამუშაო და დასვენების დრო; 
ზეგანაკვეთური შრომა

• რა არის შვებულება? როდის შეგვიძლია მოვთხოვოთ 

დამსაქმებელს შვებულების გამოყენება და რა ვადით?

შვებულება დასაქმებულის დასვენების უფლებაა, რომლის 

რეალიზების მიზნით, შრომის კოდექსით გათვალისწინებულია 

როგორც ანაზღაურებადი, ისე არაანაზღაურებადი შვებულებით 

სარგებლობის პირობები და წესი. შრომის კოდექსი ადგენს 

დასაქმებულის უფლებას ისარგებლოს ანაზღაურებადი შვებულებით 

24 სამუშაო დღის ვადითა და არანაზღაურებადი შვებულებით 15 

კალენდარული დღის ოდენობით. შრომის კოდექსი დასაქმებულთა 

უფლების დაცვის მიზნით, ადგენს შვებულების ხანგრძლივობის 

მინიმალურ სტანდარტს, რაც არ გამორიცხავს შვებულების ვადებსა 

და მისი გაცემის პირობებზე მხარეთა განსხვავებულ შეთანხმებას, 

თუმცა იგი არ უნდა აუარესებდეს დასაქმებულის მდგომარეობას.



7

შვებულებაში არ ითვლება დასაქმებულის შრომისუუნარობის 

პერიოდი, შვებულება ორსულობის, მშობიარობის ან ბავშვის 

მოვლის გამო, ასევე შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის 

გამო და დამატებითი შვებულება ბავშვის მოვლის მიზეზით. 

• ითვალისწინებს თუ არა შრომის კოდექსი შვებულების სხვა 

სახეებს?

შრომის კოდექსი ითვალისწინებს შვებულებას მძიმე მავნე 

და საშიშპირობებიან სამუშაოზე დასაქმებული პირებისათვის 

დამატებით  10 კალენდარული დღის ოდენობით. გარდა ამისა, 

შრომის კოდექსი ითვალისწინებს დასაქმებულის უფლებას მიიღოს 

შვებულება ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის გამო, 

730 კალენდარული დღის ოდენობით. 

ამ შვებულებიდან ანაზღაურებადია 183 კალენდარული დღე, ხოლო 

მშობიარობის გართულების ან ტყუპების შობის შემთხვევაში - 200 

კალენდარული დღე. 

• როგორ რეგულირდება შრომის კოდექსით დასაქმებულის 

სამუშაო და დასვენების დრო?

სამუშაო დრო მოიცავს იმ დროს, რომელიც დასაქმებულმა 

ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას უნდა 

მოახმაროს. შრომის კოდექსის მიხედვით, თქვენი სამუშაო დრო 

არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 40 საათს. ხოლო, სპეციფიკური 

სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოში დასაქმებულისთვის - 48 საათს. 

ნებისმიერი დრო, რომელიც აღემატება მოცემულ სამუშაო საათებს 

ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა. კანონით არ არის დადგენილი 

დღიური სამუშაო დროის მაქსიმალური ოდენობა. თუმცა, კანონი 

ავალდებულებს დამსაქმებელს ცვლებში მუშაობის შემთხვევაში 

ცვლებს შორის 12 საათიანი შესვენების გათვალისწინებას. 

კანონი ასევე უშვებს მხარეთა შესაძლებლობას ანაზღაურების 

სანაცვლოდ შეთანხმდნენ დასაქმებულისათვის დამატებითი 
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დასვენების დროზე. შრომის კოდექსი არ ადგენს თავად 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების ხანგრძლივობის დასაშვებ 

ზედა ზღვარს. 

• რა არის შესვენების და დასვენების დრო? 

შესვენების დრო სამუშაო დროებს შორის არსებული დროის 

მონაკვეთია, ხოლო დასვენების დროდ შრომის კანონმდებლობა 

შვებულების პერიოდსა და უქმე დღეებს მოიაზრებს. შრომის 

კოდექსით დადგენილია, რომ თქვენ გაქვთ უფლება დაისვენოთ 

შრომის კოდექსით დადგენილ უქმე დღეებში. 

• რას ნიშნავს ზეგანაკვეთური სამუშაო? 

შრომის კოდექსით დადგენილ ზღვრულ ოდენობაზე მეტი დროით 

სამუშაოს შესრულება ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა, კერძოდ, 

როდესაც თქვენს მიერ შესრულებული სამუშაო აღემატება კვირაში 

40 საათს, ხოლო კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში - 48 საათს. 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულებისათვის საჭიროა მხარეთა 

შეთანხმება.

• როგორ მოვიქცეთ თუ არ გვსურს ზეგანაკვეთური სამუშაოს 

შესრულება? 

ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება ნებაყოფლობითია და თქვენ 

გაქვთ უფლება უარი თქვათ მის შესრულებაზე. ზეგანაკვეთური 

სამუშაოს შესრულება მხოლოდ მხარეთა წინასწარი შეთანხმებით 

არის შესაძლებელი. შრომის კოდექსი ადგენს გამონაკლის 

შემთხვევებს, როდესაც ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულება 

სავალდებულო ხდება დასაქმებულისათვის. ეს შემთხვევებია: 

- სტიქიური უბედურებების თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი 

შედეგების ლიკვიდაციისათვის – ანაზღაურების გარეშე; 

- საწარმოო ავარიის თავიდან ასაცილებლად ან/და მისი შედეგების 

ლიკვიდაციისათვის სათანადო ანაზღაურებით.
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• როგორ  ხდება ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება?

შრომის კოდექსით დამსაქმებელი ვალდებულია დასაქმებულს 

აუნაზღაუროს ზეგანაკვეთური სამუშაო ხელფასის საათობრივი 

განაკვეთის გაზრდილი ოდენობით. შრომის კოდექსი არ 

არეგულირებს ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურების მინიმალურ 

ოდენობას და იგი მხარეთა შეთანხმებით განისაზღვრება. 

• როგორ რეგულირდება უქმე დღეებში სამუშაოს შესრულება 

და რა უფლება აქვს დასაქმებულს თუ ის სამუშაოს უქმე 

დღეებში ასრულებს? 

შრომის კოდექსი ითვალისწინებს უქმე დღეებს, როდესაც 

დასაქმებულები თავისუფლდებიან სამუშაოს შესრულებისაგან. უქმე 

დღეებში შრომა ზეგანაკვეთურ სამუშაოდ მიიჩნევა და ამისათვის 

დასაქმებულის თანხმობა საჭირო. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ 

ასრულებთ სამუშაოს უქმე დღეებში, უფლება გაქვთ მოითხოვოთ 

გაზრდილი ანაზღაურება ან დასვენების სხვა დღეები. 

• რა არის სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის საწარმო? როგორ 

არეგულირებს შრომის კოდექსი დასაქმებულების შრომით 

უფლებებს ცვლაში მუშაობის შემთხვევაში? 

სპეციფიკური სამუშაო რეჟიმის მქონე საწარმოებში მოიაზრება 

დაწესებულებები, სადაც წარმოება/შრომითი პროცესი 24-საათიან 

უწყვეტ რეჟიმის საჭიროებს. ასეთ დროს, მხარეები უფლებამოსილნი 

არიან შრომითი ხელშეკრულება გააფორმონ ცვლაში მუშაობის 

თაობაზე. ეს ხელშეკრულება უნდა ითვალისწინებდეს არაუმეტეს 

48-საათიან სამუშაო დროს კვირაში, ასევე ნამუშევარი დროის 

მიხედვით დასვენებისათვის აუცილებელ და ადეკვატურ დროს. 

თუმცა, კანონი დამატებით არ განმარტავს დასვენებისათვის 

ადეკვატური დროის განსაზღვრის კრიტერიუმებს, ამიტომ 

ძირითადად გამოიყენება ჩანაწერი ცვლებს შორის მინიმუმ 

12-საათიანი ინტერვალის არსებობის თაობაზე. 
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• რა არის ცვლიანობის განრიგი? 

დასაქმებულთა ცვლაში მუშაობა განისაზღვრება ცვლიანობის 

განრიგით, რომელსაც დამსაქმებელი ამტკიცებს სამუშაოს 

სპეციფიკის გათვალისწინებით. ცვლიანობის განრიგში ცვლილების 

შემთხვევაში, რომელიც შესაძლოა დამსაქმებლის მიერ 

განხორციელდეს, აუცილებელია დასაქმებულს ამის თაობაზე 10 

დღით ადრე ეცნობოს. თუმცა, უკიდურესი საწარმოო აუცილებლობით 

გამართლებულია დადგენილ ვადაზე გვიან შეტყობინება. ამ 

შემთხვევაშიც, დასაქმებული ვალდებულია დაემორჩილოს 

ცვლიანობის განრიგით დადგენილ ახალ წესს. 

შრომითი უსაფრთხოება

• რა ვალდებულებები ეკისრება შრომის კოდექსით 

დამსაქმებელს შრომითი უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფისათვის? 

დამსაქმებელი ვალდებულია შეგიქმნათ სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო სამუშაო გარემო დასაქმების 

ადგილზე. იგი ვალდებულია სამუშაო გარემოს უსაფრთხოების 

მდგომარეობის შესახებ მოგაწოდოთ დეტალური ინფორმაცია მისი 

ნებისმიერ დროს მოთხოვნის შემთხვევაში. 
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შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა

• რა შემთხვევაშია შესაძლებელი შრომითი ურთიერთობის 

შეწყვეტა?

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტა შესაძლებელია როგორც 

დამსაქმებლის, ისე დასაქმებულის ინიციატივით.  შრომითი 

ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლები წინასწარ და ამომწურავადაა 

განსაზღვრული კანონით და დაუშვებელია სხვა (კანონით 

გათვალისწინებული საფუძვლის გარდა) მიზეზით შეწყდეს შრომითი 

ურთიერთობა. 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლებია: 

ა. ეკონომიკური გარემოებები, ტექნოლოგიური ან 

ორგანიზაციული ცვლილებები, რომელიც აუცილებელს 

ხდის სამუშაო ძალის შემცირებას;

ბ. შრომითი ხელშეკრულების ვადის გასვლა;

გ. შრომითი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

სამუშაოს შესრულება;

დ. დასაქმებულის მიერ თანამდებობის/სამუშაოს საკუთარი 

ნებით, წერილობითი განცხადების საფუძველზე დატოვება;

ე. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება;

ვ. დასაქმებულის კვალიფიკაციის ან პროფესიული 

უნარ-ჩვევების შეუსაბამობა მის მიერ დაკავებულ 

თანამდებობასთან/შესასრულებელ სამუშაოსთან;

ზ. დასაქმებულის მიერ, მისთვის ინდივიდუალური შრომითი 

ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/

და შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების უხეში 

დარღვევა – შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძვლად; 
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ამ პუნქტში ასევე გათვალისწინებულია შინაგანაწესით 

დაკისრებული ვალდებულების შეუსრულებლობა. 

ამასთან მიმართებით, აღსანიშნავია, რომ შინაგანაწესით 

დაკისრებული ვალდებულების დარღვევა შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი შეიძლება გახდეს 

მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შრომის შინაგანაწესი შრომითი 

ხელშეკრულების ნაწილია. 

თ. დასაქმებულის მიერ მისთვის ინდივიდუალური შრომითი 

ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით ან/

და შრომის შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულების 

დარღვევა, თუ დასაქმებულის მიმართ ბოლო 1 წლის 

განმავლობაში უკვე გამოყენებულ იქნა ინდივიდუალური 

შრომითი ხელშეკრულებით ან კოლექტიური ხელშეკრულებით 

ან/და შრომის შინაგანაწესით გათვალისწინებული 

დისციპლინური პასუხისმგებლობის რომელიმე ზომა;

ი. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის 

განსაზღვრული, ხანგრძლივი შრომისუუნარობა – 

თუკი შრომისუუნარობის ვადა აღემატება ზედიზედ 40 

კალენდარულ დღეს, ან 6 თვის განმავლობაში საერთო 

ვადა აღემატება 60 კალენდარულ დღეს; ამასთანავე, 

დასაქმებულს გამოყენებული აქვს ამ კანონის 21-ე მუხლით 

გათვალისწინებული შვებულება; 

კ. სასამართლო განაჩენის ან გადაწყვეტილების კანონიერ 

ძალაში შესვლა, რომელიც სამუშაოს შესრულების 

შესაძლებლობას გამორიცხავს;

ლ. სასამართლოს მიერ მიღებული და კანონიერ ძალაში 

შესული გადაწყვეტილება გაფიცვის უკანონოდ ცნობის 

შესახებ;

მ. დამსაქმებელი ფიზიკური პირის ან დასაქმებულის 
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გარდაცვალება;

ნ. დამსაქმებელი იურიდიული პირის ლიკვიდაციის 

წარმოების დაწყება;

ო. სხვა ობიექტური გარემოება, რომელიც ამართლებს 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას.

ორსულობის გამო შვებულებაში ყოფნის შემთხვევაში დაუშვებელია  

სამსახურიდან გათავისუფლება. ასევე, დასაქმებულის სამხედრო 

სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო სამსახურში გაწვევისა 

ან/ და სამხედრო სავალდებულო ან სამხედრო სარეზერვო 

სამსახურის გავლის პერიოდში და დასაქმებულის სასამართლოში 

ნაფიც მსაჯულად ყოფნის პერიოდში, გარდა კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული შემთხვევებისა. 

დაუშვებელია თქვენი სამსახურიდან გათავისუფლება კანონიერ 

გაფიცვაში მონაწილეობის გამო. 

• სამსახურიდან გათავისუფლებამდე, რა შემთხვევაში 

ეკისრება დამსაქმებელს გაფრთხილების ვალდებულება და 

რა პროცედურის დაცვით?

იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებელი თქვენთან შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტას შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის „ა“, 

„ვ“, „ი“ და „ო“ ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებით 

წყვეტს, იგი ვალდებულია ამის თაობაზე წინასწარ, წერილობითი 

ფორმით გაცნობოთ. 

გაფრთხილება ეს არის წერილობითი შეტყობინება, რომლითაც 

დამსაქმებელი აფრთხილებს დასაქმებულს, შრომითი 

ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ. დამსაქმებელი ვალდებულია, 

არანაკლებ 30 კალენდარული დღით ადრე, მიაწოდოს აღნიშნულის 

შესახებ ინფორმაცია დასაქმებულს. კანონმდებელი ადგენს 

გამონაკლისს და დამსაქმებელს ანიჭებს უფლებამოსილებას, 

არანაკლებ 3 კალენდარული დღით ადრე გაგაფრთხილოთ 
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ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, ორი თვის კომპენსაციის 

წინასწარ გადახდის სანაცვლოდ.

• რა არის კომპენსაცია? რა შემთხვევაში ეკისრება 

დამსაქმებელს ვალდებულება გადაუხადოს კომპენსაცია 

დასაქმებულს და რა ოდენობით? 

კომპენსაცია არის ფულადი დახმარება, რომელიც ეძლევა 

დასაქმებულს დამსაქმებლის მიერ შრომითი ხელშეკრულების 

შეწყვეტის კონკრეტული საფუძვლებით შეწყვეტის შემთხვევაში 

(შრომის კოდექსის 37-ე მუხლის „ა“, „ვ“, „ი“ და „ო“ ქვეპუნქტებით 

გათვალისწინებული საფუძვლები). 

კომპენსაციის ოდენობა დამოკიდებულია, შრომითი ხელშეკრულების 

შეწყვეტის შესახებ დასაქმებულისათვის გაფრთხილების შესახებ 

წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის ვადაზე. კერძოდ, თუ 

დამსაქმებელი 30 კალენდარული დღით ადრე შეატყობინებს 

დასაქმებულს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, იგი 

ვალდებულია დასაქმებულს მისცეს სულ მცირე ერთი თვის შრომის 

ანაზღაურება, ხოლო 3 კალენდარული დღით ადრე გაფრთხილების 

შემთხვევაში, არანაკლებ 2 თვის შრომის ანაზღაურებისა. 

• ვალდებულია თუ არა დამსაქმებელი დაგისაბუთოთ 

სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლები და რა 

ფორმით? 

დამსაქმებლის ინიციატივით შრომითი ხელშეკრულების 

შეწყვეტისას თქვენ გაქვთ უფლება დამსაქმებელს მოსთხოვოთ 

შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძვლების თაობაზე 

წერილობითი დასაბუთება. აღნიშნულთან დაკავშირებით, უფლება 

გაქვთ, დამსაქმებელს მიმართოთ შრომითი ურთიერთობის 

შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 30 კალენდარული 

დღის ვადაში. ამ შემთხვევაში, დამსაქმებელი ვალდებულია, 

დასაქმებულის მოთხოვნის წარდგენიდან 7 კალენდარული დღის 

ვადაში, წერილობით დაასაბუთოს შრომითი ხელშეკრულების 
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შეწყვეტის საფუძველი. ხელშეკრულების შეწყვეტის წერილობითი 

დასაბუთება დასაქმებულს აძლევს შესაძლებლობას, განსაზღვროს 

მისი შემდგომი სამართლებრივი მოქმედებები და გაზომოს მისი 

სავარაუდო შედეგები. 

• რა შემთხვევაში შეიძლება დაუწესდეს დასაქმებულს 

კონკურენტ საწარმოში მუშაობის შეზღუდვა და რა პირობით? 

შრომითმა ხელშეკრულებამ შესაძლოა გაითვალისწინოს პირობა 

დასაქმებულისათვის კონკურენტ საწარმოში დასაქმების შეზღუდვის 

თაობაზე, იმ მიზეზით, რომ დასაქმებულმა შრომითი ხელშეკრულების 

შესრულებისას მიღებული ცოდნა და კვალიფიკაცია არ გამოიყენოს 

კონკურენტი დამსაქმებლის სასარგებლოდ. 

ამგვარი შეზღუდვა დამსაქმებელმა შესაძლოა გამოიყენოს მხოლოდ 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტიდან 6 თვის განმავლობაში. 

ამასთან, დამსაქმებელი ვალდებულია შეზღუდვის მოქმედების 

პერიოდში გადაუხადოს დასაქმებულს ანაზღაურება არანაკლებ 

შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისას არსებული შრომის 

ანაზღაურების ოდენობით. 

შეზღუდვა არ შეიძლება გავრცელდეს განათლების, მეცნიერებისა 

და კულტურის სფეროში მოღვაწე დასაქმებულების მიმართ. 

• რა სამართლებრივი ბერკეტების გამოყენება შეგიძლიათ თუ 

მიიჩნევთ, რომ სამსახურიდან უკანონოდ გაგათავისუფლეს? 

თუ მიიჩნევთ, რომ სამსახურიდან უკანონოდ გაგათავისუფლეს, თქვენ 

შეგიძლიათ მიმართოთ სასამართლოს. მიღებული გადაწყვეტილება 

საჩივრდება 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, საპროცესო 

ვადის ათვლა დაიწყება თქვენთვის წერილობითი დასაბუთების 

ჩაბარების, ან ჩაბარებისათვის კანონით დადგენილი 7 დღიანი 

ვადის გასვლის შემდგომ. 
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