საქართველოს კანონი
საჯარო სამსახურის შესახებ
თავი II
სამსახურში მიღება
მუხლი 15. სახელმწიფო მოხელისათვის დადგენილი ძირითადი მოთხოვნები

(20.09.2013. N1262 ამოქმედდეს 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად
არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან)

1. სახელმწიფო მოხელედ შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს
ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება,
მიაღწია 21 წლის ასაკს და ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას.
2.
საქართველოს პრეზიდენტის,
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის,
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობა არ შეიძლება ეკავოს
საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა.
მუხლი 16.ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელისათვის დადგენილი
ძირითადი მოთხოვნები
ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელედ შეიძლება მიღებულ იქნეს
საქართველოს ქმედუნარიანი მოქალაქე, რომელმაც მიაღწია 18 წლის ასაკს, აქვს
საშუალო განათლება მაინც და ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას.
მუხლი 161. უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე
პირისათვის დადგენილი ძირითადი მოთხოვნები
(12.06.2012. N6436)
უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულის სტატუსის მქონე ქმედუნარიანი პირი,
რომელსაც აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება, მიაღწია 21 წლის ასაკს და
ფლობს საქართველოს სახელმწიფო ენას, საჯარო სამსახურში შეიძლება მიღებულ
იქნეს მხოლოდ შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე.
მუხლი 17. პირი, რომელიც არ მიიღება საჯარო სამსახურში
საჯარო სამსახურში არ მიიღება პირი, თუ იგი:
ა) ნასამართლევია განზრახ ჩადენილი დანაშაულისათვის და მოხსნილი არა
აქვს ნასამართლობა;
ბ) იმყოფება პატიმრობაში; (24.09.2010.N2972 ამოქმედდეს 2010 წლის 1 ოქტომბრიდან)
(ამოღებულია სიტყვები „გამოძიების ქვეშ ან“ საკონსტიტუციო სასამართლოს 31.07.2015 N 2/1/572
გადაწყვეტილებით)

გ) სასამართლომ შეზღუდულქმედუნარიანად აღიარა ან მხარდაჭერის
მიმღებად ცნო, თუ სასამართლოს გადაწყვეტილებით სხვა რამ არ არის
განსაზღვრული; (20.03.2015 N3366 ამოქმედდეს 2015 წლის 1 აპრილიდან)
დ) სასამართლოს მიერ ჩამორთმეული აქვს შესაბამისი თანამდებობის
დაკავების უფლება;
ე) სამედიცინო დასკვნის თანახმად მისი ჯანმრთელობა არ აკმაყოფილებს
მოცემული თანამდებობის დასაკავებლად აუცილებელ მოთხოვნებს;
ვ)
თანამდებობის
დაკავების
შედეგად
უშუალო
სამსახურებრივი
ზედამხედველობით უკავშირდება მშობელს, მეუღლეს, დას, ძმას, შვილს ან მეუღლის
დას, ძმას, მშობელს;
ზ) არის უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის პრეტენდენტი, კანონით ან
საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გამონაკლისის გარდა.
მუხლი 18. სპეციალური მოთხოვნები
1 ამოღებულია (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
2. ამოღებულია (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
3. ამოღებულია (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
4.
სამსახურში
მიღებისას
პირმა
უნდა
წარადგინოს
სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა, ხოლო „საჯარო სამსახურში
ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2
მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულმა პირმა – ნარკოლოგიური
მომსახურების
მიმწოდებელი
ან
შესაბამისი
უფლებამოსილების
მქონე
დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება საქართველოში
სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II სიაში შეტანილი
ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების ნიშნებისა და ამ ნივთიერებათა ექიმის
დანიშნულების გარეშე მოხმარების ფაქტის არარსებობა. (22.03.2013 N 386)
5. მოსამსახურე, რომელიც რეგისტრირებულია კანდიდატად სახელმწიფო
ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების არჩევნებში,
მოვალეა იხელმძღვანელოს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობით.
მუხლი 19. დამატებითი მოთხოვნები სამსახურში მისაღებად
1. სამსახურში მიღებასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები
დგინდება კანონით ან მის საფუძველზე. დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
შეიძლება შემოიღოს დაწესებულების ხელმძღვანელმა (დაწესებულებამ) ან
ზემდგომმა უფროსმა. (29.06.2010. N3204)
2. დაწესებულების რეორგანიზაციისას, რომელსაც თან სდევს შტატების
შემცირება, მოხელის კვალიფიკაციის დასადგენად დაწესებულების ხელმძღვანელმა
(დაწესებულებამ) შეიძლება შემოიღოს დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
ნორმატიული აქტით.(29.06.2010. N3204)
3. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები დგინდება „ნორმატიული აქტების შესახებ“
საქართველოს კანონის თანახმად, ნორმატიული აქტების მიღების (გამოცემის)

უფლების მქონე შესაბამისი დაწესებულების (მისი ხელმძღვანელის) ნორმატიული
აქტით. საქართველოს პარლამენტის აპარატის შემთხვევაში დამატებითი
საკვალიფიკაციო
მოთხოვნები
დგინდება
საქართველოს
პარლამენტის
თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტით. მუნიციპალიტეტის გამგეობის/მერიის
შემთხვევაში
დამატებითი
საკვალიფიკაციო
მოთხოვნები
დგინდება
გამგებლის/მერის სამართლებრივი აქტით, ხოლო მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის შემთხვევაში – მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის
სამართლებრივი აქტით. (22.07.2015 N 4089)
მუხლი 20. მოხელეები, რომლებზედაც არ ვრცელდება ამ კანონის 21-ე-36-ე
მუხლები
ამ კანონის 21-ე_36-ე მუხლები არ ვრცელდება პარლამენტის მიერ
თანამდებობაზე არჩეულ ან დანიშნულ პირებზე, აგრეთვე პრეზიდენტის მიერ
თანამდებობაზე დანიშნულ პირებზე.
მუხლი 21. მოხელის სამსახურში მიღება
მოხელე სამსახურში მიიღება თანამდებობაზე დანიშვნით ან არჩევით.
მუხლი 22. თანამდებობაზე დანიშვნის უფლება
1. თანამდებობაზე პირის დანიშვნის უფლება აქვს შესაბამისი დაწესებულების
ხელმძღვანელს ან მის მიერ ამისათვის უფლებამოსილ მოხელეს.
2. თანამდებობა,რომელზეც მოხელის დანიშვნის უფლება აქვს დაწესებულების
ხელმძღვანელს, განისაზღვრება კანონმდებლობით.
მუხლი 23. სამსახურის ვადა
1. მოხელე სამსახურში ვაკანტურ თანამდებობაზე მიიღება განუსაზღვრელი
ვადით, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. სამსახურში განსაზღვრული ვადით მიიღება:
ა) თანამდებობაზე დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელი - მოხელის
სამსახურში გამოსვლამდე ან თანამდებობიდან განთავისუფლებამდე;
ბ) თანამდებობაზე კონკურსის წესით დასანიშნი მოხელის მოვალეობის
შემსრულებელი - კონკურსის შედეგების მიხედვით მოხელის თანამდებობაზე
დანიშვნამდე;
გ) საქართველოს პრეზიდენტის თანაშემწე და მრჩეველი (ექსპერტი),
საქართველოს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი, საქართველოს პრეზიდენტის
სამდივნოს მოხელე – არა უმეტეს საქართველოს პრეზიდენტის უფლებამოსილების
ვადით; (28.04.2006. N2945)
გ1) საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის სამდივნოს
მოხელე – არა უმეტეს საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის
უფლებამოსილების ვადით; (28.04.2006. N2945)

დ) პარლამენტის თავმჯდომარის, თავმჯდომარის მოადგილის, კომიტეტის
თავმჯდომარის მრჩეველი და თანაშემწე, აგრეთვე პარლამენტის წევრის თანაშემწე შესაბამისი უფლებამოსილების ვადით;
დ1) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი
წარმომადგენლობითი ორგანოების თავმჯდომარეთა, მათ მოადგილეთა, კომისიების
თავმჯდომარეთა თანაშემწეები – შესაბამისი უფლებამოსილების ვადით; (29.06.2010.
N3204)

დ2) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მთავრობათა
თავმჯდომარეების მრჩევლები და თანაშემწეები – არაუმეტეს თავმჯდომარეთა
უფლებამოსილების ვადით; (14.05.2014 N 2423)
ე) მინისტრის მოადგილე და საპარლამენტო მდივანი _ არა უმეტეს მინისტრის
უფლებამოსილების ვადით;
ე1) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მინისტრთა
მოადგილეები – არაუმეტეს მინისტრთა უფლებამოსილების ვადით; (14.05.2014 N 2423)
ვ) მინისტრის თანაშემწე და მრჩეველი - არა უმეტეს მინისტრის
უფლებამოსილების ვადით;
ვ1) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების მინისტრთა
მრჩევლები და თანაშემწეები – არაუმეტეს მინისტრთა უფლებამოსილების ვადით;
(14.05.2014 N 2423)

ზ) შტატგარეშე მოსამსახურე - დავალების შესრულების ვადით;
თ) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოსამსახურე.
3. თანამდებობაზე დროებით არმყოფი მოხელის თანამდებობიდან
განთავისუფლების შემთხვევაში, გარდა პრეზიდენტის თანაშემწისა და მრჩევლისა,
შემცვლელს უფლება აქვს დაიკავოს აღნიშნული თანამდებობა, როგორც სამსახურში
განუსაზღვრელი ვადით მიღებულმა მოხელემ.
4. დროებით არმყოფი მოხელის იმ თანამდებობიდან განთავისუფლების
შემთხვევაში, რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს, შემცვლელს უფლება აქვს
დაიკავოს აღნიშნული თანამდებობა, როგორც ამ თანამდებობაზე კონკურსის წესით
დანიშნული მოხელის მოვალეობის შემსრულებელმა.
მუხლი 24. მოხელის გამოსაცდელი ვადა
1. პირს, რომელსაც მოხელის სამსახურში მიღების უფლება აქვს, შეუძლია
მოხელის თანამდებობაზე დანიშვნისას გამოიყენოს გამოსაცდელი ვადა არა უმეტეს 6
თვისა, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. გამოსაცდელი ვადის განმავლობაში მოწმდება მოხელის პროფესიული
ჩვევების,შესაძლებლობების და პირადი თვისებების შესაბამისობა დაკავებულ
თანამდებობასთან. არადამაკმაყოფილებელი შედეგების შემთხვევაში მოხელე
შეიძლება განთავისუფლდეს დაკავებული თანამდებობიდან გამოსაცდელი ვადის
განმავლობაში ამ კანონით დადგენილი წესით.

3. გამოსაცდელ ვადაში არ ითვლება დროებითი შრომისუუნარობის და სხვა
საპატიო მიზეზის გამო გაცდენილი დრო. გამოსაცდელი ვადა ჩაითვლება შრომით
სტაჟში.
4. გამოსაცდელი ვადა არ გამოიყენება:
ა) პრეზიდენტის მიერ დანიშნული მოხელის მიმართ;
ბ) პარლამენტის მიერ არჩეული ან დანიშნული მოხელის მიმართ;
ბ1) პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ დანიშნული მოხელის მიმართ;
ბ2) პრემიერ-მინისტრის მიერ დანიშნული მოხელის მიმართ;(23.12.2005.
N2470)
ბ3) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი
წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ არჩეულ მოხელეთა მიმართ; (10.11.2006.
N3653)
გ) ამოღებულია (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
დ) ამოღებულია (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
ე) დროებით არმყოფი მოხელის შემცვლელად ან მოვალეობის შემსრულებლად
დნიშვნისას.
მუხლი 25. საჯარო სამსახურში მიღებისას წარსადგენი დოკუმენტები
1. სამსახურში მიღების მსურველმა თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების
მქონე პირს უნდა წარუდგინოს:
ა) განცხადება;
ბ) Curriculum Vitae (CV); (17.05.2011. N4676 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს.))
გ) განათლების ან შესაბამისი კვალიფიკაციის მოწმობა;
დ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ე) სამედიცინო-ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა, ხოლო „საჯარო
სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-2 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულმა პირმა –
ნარკოლოგიური მომსახურების მიმწოდებელი ან შესაბამისი უფლებამოსილების
მქონე დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა, რომლითაც დასტურდება
საქართველოში სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებულ ნივთიერებათა I და II
სიაში შეტანილი ნივთიერებების მიმართ დამოკიდებულების ნიშნებისა და ამ
ნივთიერებათა ექიმის დანიშნულების გარეშე მოხმარების ფაქტის არარსებობა;
(22.03.2013 N 386)

ვ) ამოღებულია (17.12.2010. N4122)
ზ)
საქართველოს
კანონმდებლობით
გათვალისწინებული
სხვა
დოკუმენტები. (4.12.2009. N2222)
2. ამ დოკუმენტების წარუდგენლობა შეიძლება გახდეს პირის სამსახურში
მიღებაზე უარის საფუძველი.
მუხლი 26. თანამდებობაზე დანიშვნის გაფორმება

1. თანამდებობაზე დანიშვნა ფორმდება ბრძანებით, განკარგულებით ან
დადგენილებით.
2. ბრძანება ან განკარგულება უნდა პასუხობდეს ამ აქტისათვის წაყენებულ
მოთხოვნებს და შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:
ა) თანამდებობაზე დასანიშნი პირის სახელი და გვარი;
ბ) იმ დაწესებულების დასახელება, რომელშიც პირი თანამდებობაზე ინიშნება;
გ) თანამდებობის დასახელება, თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი და
დანამატები;
დ) თანამდებობაზე დანიშვნის თარიღი;
ე) სამსახურის ვადა - თუ პირი სამსახურში მიღებულია განსაზღვრული
ვადით;
ვ) გამოსაცდელი ვადის ხანგრძლივობა - თუ გამოსაცდელი ვადა გამოიყენება.
მუხლი 27. თანამდებობაზე დანიშვნის გაუქმება
1. თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირს შეუძლია ბრძანების ან
განკარგულების გაუქმება, თუ:
ა) თანამდებობაზე დანიშნულმა პირმა თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა
განხორციელების დაწყებამდე წარმოადგინა შესაბამისი განცხადება;
ბ) თანამდებობრივ უფლებამოსილებათა განხორციელების დაწყებამდე
გამოვლინდა გარემოებები, რომლებიც ამ კანონის მიხედვით გამორიცხავენ
თანამდებობაზე დანიშვნას.
2. პირი, რომლის დანიშვნაც გაუქმდა, ვალდებულია დააბრუნოს ყველაფერი,
რაც მან მიიღო თანამდებობაზე დანიშვნით.
მუხლი 28. მოსამსახურის ფიცი
1. პირი, რომელიც პირველად იქნა მიღებული სამსახურში, დამნიშვნელ
მოხელეს წარუდგენს შემდეგი შინაარსის ფიცს:
"შეგნებული მაქვს რა საჯარო სამსახურში ჩემზე დაკისრებული უდიდესი
პასუხისმგებლობა, ვაცხადებ, ერთგულად ვემსახურო საქართველოს სახელმწიფოს
და მის ხალხს, დავიცვა კონსტიტუცია და კანონები, პატივი ვცე სახელმწიფოს
ინტერესებს და ავტორიტეტს, მოქალაქეთა უფლებებსა და თავისუფლებებს,
კეთილსინდისიერად აღვასრულო ჩემი მოვალეობანი".
2. დამნიშვნელი თანამდებობის პირი ხელს აწერს ფიცის ტექსტს, რომელიც
შემდგომ ინახება მოხელის პირად საქმესთან ერთად.
მუხლი 29. თანამდებობაზე

ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)

კონკურსის წესით დანიშვნა (29.06.2012. N6611

1. პირი თანამდებობაზე შეიძლება დაინიშნოს მხოლოდ კონკურსის შედეგად,
გარდა ამ კანონის 30-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
2. კონკურსის ჩატარების წესი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის
დადგენილებით. (20.09.2013. N1262 ამოქმედდეს 2013 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო

არჩევნების შედეგად არჩეული საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან)

მუხლი 30. თანამდებობაზე უკონკურსოდ დანიშვნა (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს

გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)

1. თანამდებობაზე უკონკურსოდ შეიძლება დაინიშნონ:
ა) საქართველოს პრეზიდენტის, საქართველოს პარლამენტის, საქართველოს
პარლამენტის
თავმჯდომარის,
საქართველოს
პრემიერ-მინისტრის
მიერ
თანამდებობაზე დასანიშნი ან ასარჩევი მოხელეები;
ბ) აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი
წარმომადგენლობითი ორგანოების მიერ ასარჩევი მოხელეები;
გ) მინისტრის მოადგილეები, თანაშემწეები, მრჩევლები;
დ) პირები, რომლებიც დანიშნული არიან თანამდებობის პირის (ორგანოს)
უფლებამოსილების ვადით;
ე) თანამდებობაზე დროებით შემცვლელები;
ვ) დროებით მოვალეობის შემსრულებლები იმ ვაკანტურ თანამდებობაზე,
რომელიც კონკურსის წესით უნდა შეივსოს.
ზ) მოხელეები – სამსახურებრივი დაწინაურების შემთხვევაში; (22.03.2013 N 386)
თ) მოხელეები – იმავე დაწესებულების სხვა სტრუქტურულ ერთეულში
გადაყვანისას, თუ მათ მიერ კონკურსის წესით დაკავებული თანამდებობისა და
დასაკავებელი თანამდებობისათვის ერთი და იგივე საკონკურსო მოთხოვნებია
წაყენებული. (22.03.2013 N 386)
2. დროებით მოვალეობის შემსრულებელი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა
შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით
გათვალისწინებულ ვაკანტურ თანამდებობაზე, რომელიც კონკურსის წესით უნდა
შეივსოს, შეიძლება დაინიშნოს არა უმეტეს 1 წლის ვადით, ხოლო კონკურსის წესით
შესავსებ სხვა თანამდებობაზე – არა უმეტეს 3 თვის ვადით. იმავე თანამდებობაზე
განმეორებით დროებით მოვალეობის შემსრულებლად დანიშვნა დაუშვებელია.
(29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს 2013 წლის 1 ივლისიდან)

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტის „თ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში, მოხელის წერილობითი თანხმობით, დასაკავებელ თანამდებობაზე
მისი წარდგენის უფლება აქვს დაწესებულების იმ სტრუქტურული ერთეულის
ხელმძღვანელს, სადაც ხდება ამ მოხელის გადაყვანა. (22.03.2013 N 386)
მუხლი 31. კონკურსის გამოცხადება (29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან

30-ე დღეს)

1. საჯარო კონკურსს მოხელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად
შესაბამისი სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება აცხადებს საჯარო სამსახურის
ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის მეშვეობით. ამასთანავე, კანდიდატს
განცხადების წარსადგენად ეძლევა არანაკლებ 10-დღიანი ვადა კონკურსის
გამოცხადების დღიდან. კონკურსის გამოცხადების დღედ ითვლება ბოლო
გამოცხადების მომენტი.

2. კონკურსის შესახებ შეტყობინება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს მაინც:
ა) სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულების და კონკურსის წესით შესავსები
თანამდებობის დასახელებები;
ბ) კანდიდატის მიმართ წაყენებული მოთხოვნები;
გ) შესასრულებელი სამუშაო;
დ) თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა;
ე) განცხადებისა და სხვა აუცილებელი დოკუმენტების წარდგენის ვადა;
ვ) შესაბამისი საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მისამართი.
მუხლი 32. კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა
(29.06.2012. N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადების წარდგენა შეიძლება მხოლოდ
ელექტრონული ფორმით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული
ვებგვერდის მეშვეობით.
მუხლი 33. კონკურსის მონაწილის შეფასება
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია აფასებს კანდიდატის შესაბამისობას
ვაკანტური
თანამდებობის
დასაკავებლად
დადგენილ
მოთხოვნებთან,
აუცილებლობის შემთხვევაში ისმენს აღნიშნულ თანამდებობაზე დანიშვნის
უფლების მქონე პირის აზრს და გამოაქვს თავისი გადაწყვეტილება
კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
მუხლი 34. კონკურსის შედეგები
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისია ვაკანტურ თანამდებობაზე დასანიშნად
წამოაყენებს ერთ-ერთ კანდიდატს ან უარს აცხადებს კანდიდატის წამოყენებაზე.
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე, მისი არყოფნის
შემთხვევაში კი კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე ან კომისიის სხვა
უფლებამოსილი წევრი, გადაწყვეტილების გამოტანიდან არა უგვიანეს 5 დღისა
წერილობით
აცნობებს
ყოველ
კანდიდატს
მის
მიმართ
გამოტანილ
გადაწყვეტილებას, ვაკანტურ თანამდებობაზე დანიშვნის უფლების მქონე პირს კი –
კომისიის მიერ კანდიდატის წამოყენების ან კანდიდატის წამოყენებაზე უარის თქმის
შესახებ. (28.04.2006. N2945)

3549)

მუხლი 35. წამოყენებული კანდიდატის თანამდებობაზე დანიშვნა (21.07.2010 N

1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ თანამდებობაზე დასანიშნად
წამოყენებული კანდიდატი ინიშნება თანამდებობაზე, თუ იგი კომისიის
გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 კვირის განმავლობაში თანამდებობაზე მისი
დანიშვნის უფლების მქონე პირს წარუდგენს ამ კანონის 25-ე მუხლის პირველ
პუნქტში ჩამოთვლილ დოკუმენტებს და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის
გადაწყვეტილებას.

2. თანამდებობაზე
მოთხოვნათა შესრულება.

დანიშვნისას

საჭიროა

ამ

კანონის

26-ე

მუხლის

მუხლი 36. ჩაშლილი კონკურსი
კონკურსი ითვლება ჩაშლილად, თუ მასში მონაწილეობის მისაღებად არ იქნა
წარდგენილი
არც
ერთი
განცხადება,
აგრეთვე
იმ
შემთხვევაში,
თუ
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია უარს განაცხადებს თანამდებობაზე დასანიშნად
კანდიდატის წამოყენებაზე.
მუხლი 361. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები (29.06.2012. N6611
ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
1. მოხელეთა კონკურსისა და ატესტაციის ჩატარების უზრუნველსაყოფად
სახელმწიფო
დაწესებულებაში
იქმნება
შესაბამისი
მუდმივმოქმედი
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია.
2. მოხელეთა კონკურსსა და ატესტირებას ახორციელებენ შემდეგი
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიები:
ა) საქართველოს პარლამენტის აპარატის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო
კომისია − პარლამენტის აპარატის მოხელეთათვის;
ბ)
საქართველოს
პრეზიდენტის
ადმინისტრაციის
მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია – საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის
მოხელეთათვის;
გ)
საქართველოს
მთავრობის
ადმინისტრაციის
მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია – საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის
მოხელეთათვის, ხოლო საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის
მოხელეთათვის − შესაბამისი საკონკურსო-საატესტაციო კომისია; (02.05.2014. N2363)
დ) საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების დაწესებულებების
(საქართველოს სამინისტრო, სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება) მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია – შესაბამისი აღმასრულებელი ხელისუფლების
დაწესებულების მოხელეთათვის;
ე)
სასამართლო
დაწესებულებების
(საქართველოს
საკონსტიტუციო
სასამართლო, საერთო სასამართლოები) მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო
კომისია − შესაბამისი სასამართლო დაწესებულების მოხელეთათვის;
ვ)
სახელმწიფოს
შესაბამისი
დაწესებულების
მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო კომისია − ამ დაწესებულების მოხელეთათვის;
ზ) ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო
კომისია − ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთათვის.
3.
საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის
თავმჯდომარეს
შეუძლია
პროფესიული
ან
ტერიტორიული
პრინციპის
მიხედვით
შექმნას
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სპეციალიზებული შემადგენლობა.

მუხლი 362. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე (29.06.2012.
N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
1. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარეს, გარდა ადგილობრივი
თვითმმართველობის
მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის
თავმჯდომარისა, შესაბამისი დაწესებულების ხელმძღვანელის წარდგინებით ნიშნავს
საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსი.
2.
დაწესებულების
მოხელეთა
საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის
თავმჯდომარედ, როგორც წესი, ინიშნება ამავე დაწესებულების ხელმძღვანელი ან
მისი მოადგილე.
3. ადგილობრივი თვითმმართველობის მოხელეთა საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის თავმჯდომარეს ნიშნავს ადგილობრივი თვითმმართველობის საკრებულო.
4. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის სპეციალიზებული შემადგენლობის
შექმნის შემთხვევაში მის თავმჯდომარეს ნიშნავს საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის თავმჯდომარე.
მუხლი 363. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის შემადგენლობა (29.06.2012.
N6611 ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
1.
საკონკურსო-საატესტაციო
კომისიის
წევრთა
რაოდენობასა
და
შემადგენლობას განსაზღვრავს საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე
აუცილებელი საჭიროების გათვალისწინებით. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის
შემადგენლობაში მონაწილეობენ მოხელეთა პროფესიული კავშირების წევრები და
დამოუკიდებელი სპეციალისტები.
2. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარე კომისიის წევრთაგან
ნიშნავს თავმჯდომარის მოადგილეს, რომელიც ცვლის მას არყოფნის შემთხვევაში.
3. მოხელე არ შეიძლება იყოს იმ საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის წევრი,
რომელმაც უნდა მოახდინოს მისი ატესტირება.
მუხლი 364. საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობა (29.06.2012. N6611
ამოქმედდეს გამოქვეყნებიდან 30-ე დღეს)
საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის საქმიანობის წესი, აგრეთვე კომისიის
მოწვეულ წევრთა შრომის ანაზღაურების პირობები და ოდენობა განისაზღვრება
საქართველოს კანონმდებლობით.
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