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ქო სამსახურის უფროსის მოადგილე

1640 დავით გიორგაძე – თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსა-
ხურის წარმომადგენელი
ზედამხედველობის სამსახურის საქმიანობა და არსებული პრობლემები და გა-
მოწვევები
დისკუსია

1715 პროფ. ულრიხ შტელკენსი – ქ. შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა
უნივერსიტეტი, გერმანია
მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის საქმიანობის მოკლე მიმოხილვა 
გერმანიის მაგალითზე და ევროგაერთიანების პერსპექტივიდან
დისკუსია
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1740 კობა ყალიჩავა, თსუ-ის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის 
აკადემიური დირექტორი
მშენებლობის ზედამხედველობის რეფორმა ახალი სამშენებლო კოდექსის 
პროექტის მიხედვით
დისკუსია

1830 შედეგების შეჯამება

VII. FORUM: BAUAUFSICHT IN GEORGIEN: 
PROBLEME UND HERAUSFORDERUNGEN

TSU, 18. Februar 2016

Tagesordnung
1620 Begrüßung durch:
Prof. Dr. Irakli Burduli, Dekan der juristischen Fakultät der TSU, Vorstandsvorsit-
zender des Instituts für Verwaltungswissenschaften
Prof. Dr. Lado Kushitashvili, stellvertretender Leiter der Bauaufsichtsbehörde der 
Stadt Tbilisi

1640 David Giorgadze, Bauaufsichtsbehörde der Stadt Tbilisi
Die Tätigkeiten der Bauaufsichtsbehörde in Georgien, bestehende Probleme und 
Herausforderungen
Diskussion

1715 Prof. Dr. Ulrich Stelkens, Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften 
Speyer
Bauaufsicht in Deutschland
Diskussion

1740 Dr. Koba Kalichava, Akademischer Direktor des Instituts für Verwaltungswis-
senschaften
Reform der Bauaufsichtsregelungen in Georgien im Rahmen des Entwurfs des 
neuen Baugesetzbuches
Diskussion

1830 Zusammenfassung
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სამშენებლო ზედამხედველობა საქართველოში: 
არსებული პრობლემები და გამოწვევები
ავთანდილ გეგენავა1

დავით გიორგაძე2

I. შესავალი
სამშენებლო სამართალი, როგორც სამართლის დამოუკიდებელი დარ-

გი, სიახლეა ქართული სამართლებრივი სივრცისათვის, ამის განმაპირო-
ბებელი მთავარი მიზეზი კი საქართველოში ამ დარგის, ფაქტობრივად, 
არარსებობა და კომუნიზმის 70-წლიანი ბატონობაა, ვინაიდან მთელი ამ 
დროის განმავლობაში საზოგადოებისათვის უცხო იყო ადამიანის უფლე-
ბათა კატალოგში განმტკიცებული მთელი რიგი უფლებებისა, მათ შორის, 
ერთი მხრივ, კერძო საკუთრების, როგორც ინსტიტუტის, და, მეორე მხრივ, 
საკუთრების, როგორც პიროვნების, უფლება,3 რადგან სოციალიზმის მთა-
ვარი იდეა თანასწორობაზე დამყარებული საზოგადოების მშენებლობა იყო 
და, განსხვავებით ლიბერალიზმისაგან, ის არ იცნობდა კერძო საკუთრე-
ბას. შესაბამისად, მაშინდელი სამართლებრივი მოწყობისათვის გაუგება-
რი იყო მიწის ნაკვეთის კერძო, კომერციული მიზნებისათვის გამოყენების 
შესაძლებლობა, ამიტომაც მიწა, რომელზეც, თუნდაც, განთავსებული იყო 
კერძო ბინათმფლობელობა, ფორმალურად სახალხო საკუთრება, სინამდ-
ვილეში კი სახელმწიფოს საკუთრება იყო. შესაბამისად, მშენებლობის ექ-
სკლუზიური უფლებაც სახელმწიფოს ეკუთვნოდა.4 მიუხედავად ამისა, 
განვითარებულმა პოლიტიკურმა მოვლენებმა ქვეყანას ეკონომიკური და-
მოუკიდებლობა მოუტანა, რამაც, თავის მხრივ, შესაძლებლობა მისცა მო-
სახლეობას, თავიანთი კომერციული მიზნების მიხედვით ემოქმედათ. ამის 
ფონზე გახშირდა სამშენებლო ურთიერთობები და გაიზარდა საჯარო და 
საზოგადოების ინტერესი ამ დარგის მიმართ,5 რამაც, თავის მხრივ, დარ-
გის, სრულფასოვან, დამოუკიდებელ ინსტიტუტად ჩამოყალიბებას შეუწყო 
ხელი. შესაძლებელია ითქვას, რომ ქართულ სამართლებრივ სივრცეში სამ-

1 სამართლის მაგისტრი, დოქტორანტი (თსუ).
2 სამართლის მაგისტრი.
3 ტურავა პ., სამშენებლო სამართლის ძირითადი ცნებები და ინსტიტუტები, სამართლის ჟურ-
ნალი, თბილისი, 2009, 121.
4 წიკლაური ბ., ქალაქთმშენებლობა (სამშენებლო დაგეგმვა) სამშენებლო სამართალში, სა-
მართლის ჟურნალი „სარჩევი”, №1(2), 2011, 33.
5 გეგენავა დ., სამშენებლო სამართალი და მისი სამართლებრივი ბუნება, სამართლის ჟურნა-
ლი „სარჩევი”, №1(2), 2011, 27.
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შენებლო სამართალი პირველ ნაბიჯებს დგამს, შესაბამისად, აუცილებე-
ლია, ამ პროცესის მიმდინარეობისას ჭარბად განხორციელდეს უცხოური 
გამოცდილებისა და პრაქტიკის გამოყენება, რათა მოხდეს განვითარების 
ეტაპიდანვე სწორი, გამართული სამართლებრივი მექანიზმების დამკვიდ-
რება და ჩამოყალიბება, რაც იქნება მოქნილი და პროგრესირებადი, რა თქმა 
უნდა, საქართველოში არსებული სამშენებლო რეალობისათვის დამახასი-
ათებელ ნიშან-თვისებებთან თავსებადობის გათვალისწინებით.

დღეისათვის საქართველოში მშენებლობას დიდი ყურადღება ეთმობა – 
არ აქვს მნიშვნელობა, რაიმე კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექ-
ტი ხორციელდება, თუ კერძო ინტერესებზე დაფუძნებული მშენებლობა; 
ამასთან, თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 2014 წელს მშენებლობა-
ში თანხის ბრუნვამ თითქმის 3,5 მილიარდ ლარს მიაღწია6, უკეთ გავიაზ-
რებთ, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს მშენებლობას ქვეყნის ეკონო-
მიკური მდგომარეობისა და სტაბილურობისათვის; ამავე დროს, 2014 წლის 
მდგომარეობით, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 23% (ყველაზე დიდი 
წილი) სწორედ მშენებლობის სექტორისკენ იყო მიმართული,7 რაც კიდევ 
ერთხელ ხაზს უსვამს სამშენებლო ურთიერთობების განსაკუთრებულობას 
და მისკენ მიმართულ უდიდეს ინტერესს.

სამშენებლო ურთიერთობების გახშირებასა და მათ მრავალმხრივ გან-
ვითარებასთან ერთად კანონმდებლობაც საკმაოდ დიდი გამოწვევების წი-
ნაშე დადგა, რადგან დარგის სრულფასოვანი განვითარებისათვის აუცი-
ლებელია, შესაბამისი რეგულაციებიც თანხვედრაში იყოს პროგრესის, 
ახლად წარმოქმნილი ურთიერთობებისა და საბაზრო ეკონომიკის მოთ-
ხოვნებთან, რათა არ შეიქმნას დამატებითი ბიუროკრატიული ბარიერები, 
რომლებიც ხელს შეუშლის დარგის გამართულ და შეუფერხებელ ფუნქ-
ციონირებას.

სამშენებლო სამართლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი სამშენებ-
ლო ზედამხედველობაა, რომელიც ხორციელდება პროდუქტის უსაფრთხო-
ებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის შესაბამისად8. ამ კოდექსის 
მიზანი საპროექტო კანონმდებლობის ზედმიწევნით დაცვის უზრუნველყო-
ფა და დამკვეთისათვის შეუფერხებელი გარემოს შექმნაა, რომლის ფარგ-
ლებშიც ის, დაბრკოლებების გარეშე, შეძლებს თავისი უფლებების უზრუნ-
ველყოფასა და ნაკისრი ვალდებულებების განხორციელებას.

6 <http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=466&lang=geo> [01.05.2015]
7 <http://www.geostat.ge/?action=page&p_id=139&lang=geo> [01.05.2015]
8 საქართველოს კანონი „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექ-
სი”.
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სამშენებლო დოკუმენტაციის მოპოვებასა და მის საფუძველზე მშენებ-
ლობის განხორციელებას თან სდევს უდიდესი ვალდებულება იმისა, რომ 
მშენებლობა განხორციელდეს ადამიანებისათვის უსაფრთხო გარემოში და 
მიღებული შედეგი, ანუ შექმნილი ქონება, იყოს შემდგომი ექსპლუატაცი-
ისათვის ვარგისი. მიუხედავად სფეროს საკმაოდ დაწვრილებითი რეგული-
რებისა, რასაც პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსი გვთავაზობს, პრაქტიკული საქმიანობის ფარგლებში მაინც ვაწყ-
დებით პრობლემებსა და ხარვეზებს, რაც საჭიროებს რეფორმასა და გამოს-
წორებას, ამიტომ წინამდებარე მიმოხილვის ფარგლებში შევეხებით სამშე-
ნებლო ზედამხედველობის განხორციელებისას წარმოშობილ პრობლემებს, 
რომლებიც ქმნიან დამატებით ბარიერებს და საფრთხეს უქმნიან ადმინისტ-
რაციული ორგანოს შეუფერხებელ და გამართულ მუშაობას, ამასთან, დამ-
კვეთებისათვის დამატებითი რესურსების ხარჯვის საფუძვლად იქცევიან. 
თემაზე მუშაობისას გამოყენებულ იქნება საკანონმდებლო რეგულაციების 
პრაქტიკული აღსრულებისა და მისი შესრულების გართულების შესაძლო 
მაგალითები და ზუსტი გარემოებები, რაც საჭიროებს გაუმჯობესებას.9

II. საზედამხედველო საქმიანობის სისტემური პრობლემები
1. საზოგადოების არაინფორმირებულობა სამშენებლო საქმიანობის 

საკანონმდებლო მოწესრიგების არსებობის თაობაზე

ზოგადად, პრობლემის წარმოშობის საწყისი ნებისმიერ სფეროში თავს 
იჩენს ინფორმაციის არქონის, ანდა მისი ნაკლებობისას ამა თუ იმ საკით-
ხის მიმართ, მითუმეტეს, როდესაც საქმე გვაქვს საზოგადოების ყოველდ-
ღიური ცხოვრებისეული ურთიერთობების მომწესრიგებელი რეგულაცი-
ების შესახებ ინფორმაციის უქონლობასთან. სამართლის მეცნიერებაში 
დამკვიდრებული უზოგადესი პრინციპის თანახმად, კანონის არცოდნა არ 
შეიძლება იყოს კანონის გამოუყენებლობის, ანდა ამ კანონით გათვალისწი-
ნებული პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლების საფუძველი, რაც და-
საბამს იღებს საქართველოს კონსტიტუციის 44-ე მუხლის დანაწესიდან.10 
განსახილველ თემასთან მიმართებით, ინფორმაციის უქონლობა პრობ-

9 ზოგადად, 3 სახის სამშენებლო ზედამხედველობა არსებობს – ტექნიკური, საავტორო და 
სახელმწიფო, თუმცა, თემის მიზნებიდან გამომდინარე, მათ არ განვიხილავთ.
10 საქართველოს კონსტიტუციის 44-ე მუხლი – „საქართველოში მცხოვრები ყოველი პირი 
ვალდებულია, ასრულებდეს საქართველოს კონსტიტუციისა და კანონმდებლობის მოთხოვ-
ნებს”.
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ლემის წარმოშობის მიზეზი ხდება კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწაზე 
მშენებლობის კომპეტენტური ორგანოს ნებართვის/დასტურის გარეშე 
განხორციელების დროს. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს, რომელსაც 
პირადად შეხება არ ჰქონია მშენებლობაზე სახელმწიფო ზედამხედველო-
ბის განმახორციელებელ ორგანოსთან, ანდა მის შესახებ ინფორმაცია არ 
სმენია გადმოცემით (მეზობლები, ნათესავები და ა.შ.), ჩვეულებრივ ცხოვ-
რებისეულ მოვლენად მიაჩნიათ მამაპაპისეულ მიწაზე დანატოვარ სახლზე 
გარკვეული მიშენებების განხორციელება ან, თუნდაც, ახალი მშენებლო-
ბის დაწყება შესაბამისი სანებართვო დოკუმენტაციის გარეშე. ტელევი-
ზიის საშუალებით ნებისმიერ ჩვენგანს მიუღია ინფორმაცია, მაგ., ოჯახუ-
რი ძალადობის დაუშვებლობაზე, ან ადამიანის ჯანმრთელობისათვის სიგა-
რეტის მავნებლური ხასიათის თაობაზე დევიზებით – მოწევა კლავს, ანდა 
მისი მოხმარება ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას და ა.შ. ასეთივე 
რამ შესაძლებელია ითქვას ტკბილეულის რეგულარულად გადაჭარბებით 
მიღების შესახებაც. გარკვეული ხასიათის გადაცდომებზე/დანაშაულზე ინ-
ფორმაცია გამომუშავდა საუკუნეების განმავლობაში მათ მიმართ საზოგა-
დოების უარყოფითი დამოკიდებულებებით და დღეისათვის შეუძლებელია 
არსებობდეს ადამიანი, რომლისთვისაც უცხო იქნება ტერმინი – მკვლელო-
ბა და ა.შ., რასაც ვერ ვიტყვით სამშენებლო სამართალდარღვევასთან მი-
მართებით. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოში სამშენებლო 
სამართალდარღვევის დასაბამი, ძირითადად, თავს იჩენს მისი კანონსაწი-
ნააღმდეგო ხასიათის შესახებ საზოგადოების ფართო მასებში ინფორმა-
ციის უქონლობის შედეგად.

2. სამშენებლო კულტურის არარსებობა, უსაფრთხოების ნორმების 
მუდმივი დარღვევა და სიკვდილიანობის სტატისტიკა

ქვეყანაში სამშენებლო ბიზნესის მიმართ მაღალი მოთხოვნის მიუხე-
დავად, ყოველდღიურად ვხვდებით შემთხვევებს, რა დროსაც მშენებ-
ლობის მიმდინარეობისას უგულებელყოფილია მშენებლობის უსაფრთ-
ხოების ნორმები. ეს, ძირითადად, გამოწვეულია მშენებელი კომპანიების 
მისწრაფებით, ამა თუ იმ ობიექტის მშენებლობიდან მიიღონ მეტი სარგე-
ბელი. გარდა გამონაკლისებისა, როცა უსაფრთხოების ნორმების დაცვით 
ხორციელდება ობიექტების მშენებლობა, უმრავლეს შემთხვევაში სამ-
შენებლო კომპანიები მშენებლობას ახორციელებენ არაკვალიფიციური 
ქვეკონტრაქტორების მეშვეობით, რომლებიც, თავის მხრივ, დაკომპლექ-
ტებული არიან მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგ-
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ლამენტისა და დამკვიდრებული უსაფრთხოების ნორმების უცოდინარი 
ადამიანებით. ასეთი იაფი მუშახელის დაქირავებას კომპანიები ძალზე 
ადვილად ახერხებენ და არც აინტერესებთ კვალიფიციური მშენებლების 
მიღება, რაც, უდიდესწილად, გამოწვეულია სამშენებლო სფეროში არსე-
ბული რეგულაციებით. იაფი მუშახელის ჩაბმა მშენებლობაში შედეგად 
იწვევს მშენებლობის ნებართვისა და სანებართვო დოკუმენტაციის მოთ-
ხოვნების დარღვევებს არა მარტო უსაფრთხოების, არამედ კონსტრუქ-
ციული თვალსაზრისით. მართალია, თითქმის ყველა შემთხვევაში ასეთი 
გადაცდომების სამომავლოდ შესაძლო არსებობის თაობაზე მშენებლები 
ინფორმირებულები არიან ჯერ კიდევ მშენებლობის დაწყებამდე, თუმცა 
საჯარიმო სანქციების არაპროპორციულობის წყალობით და მეტი სარ-
გებლის მიღების მიზნით, ისინი უპრობლემოდ და შეგნებულად მიდიან ამ 
დათმობებზე, რაზეც ოდნავ მოგვიანებით შემდგომ თავებში გვექნება დე-
ტალურად საუბარი.

მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობას ხელი ეწყო-
ბა, უპირველეს ყოვლისა, არსებული საკანონმდებლო რეგულაციების 
მეშვეობით. საქართველოს კანონი – პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის – 49-ე მუხლი ითვალისწინებს პა-
სუხისმგებლობას მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე. 
მშენებლობის უსაფრთხოების ნორმები დღეისათვის დადგენილია საქარ-
თველოს მთავრობის №361 დადგენილებით11, რომლის დარღვევის აღმო-
ჩენის შემთხვევაში, არსებული კანონმდებლობის წყალობით, მშენებლო-
ბაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განმახორციელებელ ორგანოს არ 
შესწევს დამრღვევისათვის მყისიერად პასუხისმგებლობის დაკისრების 
უნარი, რაც გულისხმობს პასუხისმგებლობის დაკისრების იმ პრინციპს, 
რომელიც დამკვიდრებულია პროდუქტის უსაფრთხოების კოდექსით. 
მართალია, ამ კოდექსის 49-ე მუხლი ითვალისწინებს, ერთი შეხედვით, მა-
ღალ სანქციას მშენებლობის უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის, 
მაგრამ ასეთი პასუხისმგებლობის ზომის დაკისრების პროცედურა, ერთი 
მხრივ, იმდენად ხანგრძლივ პერიოდს მოიცავს, რომ სრულიად არაეფექ-
ტურია; მეორე მხრივ, მშენებელს შეუძლია, კანონის ფარგლებში ისეთი 
მანიპულირება, რომ ზედამხედველობის ორგანომ ვერასდროს შეძლოს 
მისი დაჯარიმება მთელი მშენებლობის განმავლობაშიც. კერძოდ, ზე-
მოაღნიშნული კოდექსის 25-ე მუხლით გათვალისწინებულია სამშენებლო 

11 „მშენებლობის უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე” 
საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 27 მაისის დადგენილება №361.
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სამართალდარღვევის საქმისწარმოების პროცედურა. ამ მუხლის პირვე-
ლი ნაწილის შესაბამისად, სამშენებლო საქმიანობაზე სახელმწიფო ზე-
დამხედველობის ორგანო სამართალდარღვევის საქმისწარმოებას იწყებს 
დამრღვევის მიმართ მითითების გაცემით. მე-5 ნაწილის შესაბამისად, მი-
თითებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ სამშენებლო საქმიანო-
ბაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანო ამოწმებს დამრღვევს, რა-
ზეც დგება შემოწმების აქტი, რომელშიც აისახება მშენებარე ობიექტის 
ფაქტობრივი მდგომარეობა მითითების პირობებთან მიმართებით. ამავე 
კოდექსის მე-9 და მე-13 მუხლებიდან გამომდინარე, შემოწმების აქტის 
შედგენიდან 2 თვის ვადაში ზედამხედველობის ორგანო იღებს დადგენი-
ლებას პირისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. ანუ ეს იმ-
დენად ხანგრძლივი და არაეფექტური პროცედურაა, რომ, ერთი მხრივ, 
ვერ ხდება მყისიერი რეაგირება დარღვევისათვის და, მეორე მხრივ, დამ-
რღვევს შეუძლია, ამ პროცედურის პირობებში მუდმივად დაარღვიოს და, 
ამასთანავე, მუდმივად აირიდოს თავიდან სანქციის დაკისრება. ამის ყვე-
ლაზე მარტივი მაგალითია მუშის მიერ უსაფრთხოების ჩაფხუტის ტარე-
ბის ვალდებულება, რომლის დარღვევისთვისაც, მართალია, გათვალის-
წინებულია 3000 ლარით დაჯარიმება, მაგრამ უნიათო სამართლებრივი 
მოწესრიგების არსებობის პირობებში შეუძლებელია პირისათვის პასუ-
ხისმგებლობის დაკისრება. მაგალითად, თუ ზედამხედველობის სამსა-
ხური გასცემს ჩაფხუტის არტარების მითითებას, დამრღვევს შეუძლია, 
არ გამოასწოროს დარღვევა დადგენილების გამოტანამდე. ამას განამტ-
კიცებს ამავე კოდექსის 25-ე მუხლის მე-7 ნაწილი, რომლის შესაბამისად, 
თუ მითითება დროულად არ შესრულდა, მაგრამ სამართალდარღვევა 
გამოსწორდა დადგენილების მიღებამდე, დამრღვევი თავისუფლდება 
პასუხისმგებლობისაგან, ხოლო სამართალდარღვევის საქმისწარმოება 
წყდება. ანუ, ძალიან მარტივად, დამრღვევს შეუძლია, არ ეკეთოს უსაფრ-
თხოების ჩაფხუტი დადგენილების გამოტანის ბოლო წამამდე და მხოლოდ 
ამის შემდგომ დაიხუროს ჩაფხუტი, რაც ავალდებულებს ზედამხედველო-
ბის სამსახურს, შეწყვიტოს სამართალდარღვევის საქმისწარმოება. და ეს 
შესაძლებელია გაგრძელდეს უსასრულოდ მშენებლობის დასრულებამდე 
ისე, რომ დამრღვევს, ფაქტობრივად, შეუძლია, მშენებლობა დაამთავროს 
ჩაფხუტის დაუხურავად. ეს ერთი უბრალო მაგალითია იმისა, თუ რამდე-
ნად არაეფექტურია კანონმდებლობა მშენებლობის უსაფრთხოებასთან 
მიმართებით, მითუმეტეს, ისეთ სიკეთესთან მიმართებით, რაზეც უმ-
რავლეს შემთხვევაში დამოკიდებულია ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმ-
რთელობა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ კანონმდებლობა უნდა 
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ითვალისწინებდეს არა ასეთ უნიათო პასუხისმგებლობის პროცედურას, 
არამედ შესაძლებლობას უნდა აძლევდეს ზედამხედველობის ორგანოს, 
დამრღვევს უმალვე შეუფარდოს პასუხისმგებლობის ზომა, რაც ნამდვი-
ლად გახდება დამრღვევთა მიმართ პრევენციის საშუალება.

III. პრობლემები „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და 
თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” მიხედვით
1. საჯარიმო სანქციების არაპროპორციულობა

საჯარიმო სანქციის დაკისრება არის ადმინისტრაციული ორგანოს 
ვალდებულება, სამართალდარღვევის დაფიქსირებისას შეუფარდოს პირს 
სანქცია მის მიერ განხორციელებული გადაცდომისათვის და დააკისროს 
საზოგადოებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება. ზემოაღნიშნულის 
გათვალისწინებით, ადმინისტრაციული ორგანო ვალდებულია, სახდელის 
დაკისრებისას გაითვალისწინოს მრავალი გარემოება, რაც, საბოლოო ჯამ-
ში, გამოყენებულ სანქციას გახდის განხორციელებული გადაცდომის ადეკ-
ვატურს. ამ ვალდებულების ფარგლებში ადმინისტრაციულ ორგანოს შესაძ-
ლოა, წარმოეშვას ვალდებულება, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში, დისკ-
რეციული უფლებამოსლების ფარგლებში მოქმედებისას მიიღოს მხოლოდ 
პროპორციული და თანაზომიერი გადაწყვეტილება,12 რაც გულისხმობს 
ადეკვატური და სამართლიანი სახდელის ფორმისა და ზომის გამოყენებას. 
ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 23-ე მუხლი განმარ-
ტავს სახდელის დაკისრების მიზნებს, რომლის თანახმადაც „ადმინისტრა-
ციული სახდელი წარმოადგენს პასუხისმგებლობის ზომას და გამოიყენება 
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩამდენის აღსაზრდელად კანო-
ნების დაცვის, საერთო ცხოვრების წესების პატივისცემის სულისკვეთე-
ბით, აგრეთვე როგორც თვით სამართალდამრღვევის ისე სხვა პირთა მიერ 
ახალი სამართალდარღვევების აცილების მიზნით”13. ამ განმარტებების სა-
ფუძველზე ნათლად ჩანს, რომ საჯარიმო სანქცია ემსახურება მხოლოდ და 
მხოლოდ პრევენციას და აუცილებელია, იყოს განხორციელებული გადაც-
დომის ადეკვატური, პროპორციული და სამართლიანი, რათა სახელმწიფოს 
მიერ გამოყენებულ სანქციას ჰქონდეს პრევენციული ხასიათი და მოქალა-
ქეში არ აღძრას უსამართლობის გრძნობა.

12 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2012 წლის 18 ოქტომბრის გადაწყვეტილება 
№1655-1627 (კ-11).
13 საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 23-ე მუხლი.
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„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექ-
სის” მიერ დადგენილია საჯარიმო სანქციები ყველა სახის სამშენებლო სა-
მართალდარღვევისათვის, თუმცა ხშირ შემთხვევაში რთულია, სახდელის 
ფარგლები არაპროპორციულად არ მოეჩვენოს ობიექტურ შემფასებელს. 
როგორც მოგეხსენებათ, კანონმდებელი 5 დამოუკიდებელი კლასის მშე-
ნებლობის კატეგორიას გვთავაზობს14, აქედან მხოლოდ პირველი 4 კლასი 
რეგულირდება ამ კოდექსით.

I კლასის მშენებლობა განეკუთვნება ყველაზე მარტივ კლასს, რომლის 
დაწყებისთვის მშენებლობის ნებართვა არ არის საჭირო და კანონმდებელი 
მისი განხორციელებისათვის საკმარისად თვლის მხოლოდ ფოტომონტაჟის 
შეთანხმებას (ადმინისტრაციული ორგანოს დასტურის მოპოვებას)15, რო-
მელზეც მინიმალური სახით არის ყველა სახის ეკონომიკური მაჩვენებელი 
აღნიშნული. მსგავსი სამშენებლო თანხმობის დარღვევით წარმოების შემთ-
ხვევაში კანონმდებელი მას განიხილავს უნებართვო მშენებლობად16 და გან-
მახორციელებელ პირს აკისრებს სახდელის გადახდას 8 000 ლარის ოდენო-
ბით, ასევე განხორციელებული მშენებლობის პირვანდელ მდგომარეობაში 
მოყვანას.17 აღსანიშნავია, რომ პირი, რომელიც უარს იტყვის თავისი სა-
ზოგადოებრივი ვალდებულების შესრულებაზე და საერთოდ არ ეცდება და 
არც მოიპოვებს I კლასის მშენებლობის დასტურს, ასევე დაჯარიმდება 8 
000 ლარით. შესაბამისად, ამ შემთხვევაში კანონმდებელი ერთ საფეხურზე 
აყენებს მაღალი კულტურისა და თვითშეგნების მქონე პირსა და ურჩ, თავ-
ნება მოქალაქეს, რაც ყოვლად მიუღებელია, განსაკუთრებით, იმის გათვა-
ლისწინებით, რომ პირველი კლასის მშენებლობის გადაცდომად ითვლება 
ნებისმიერი ეკონომიკური მაჩვენებლის დარღვევა, მცირედი შეცვლაც კი, 
რაც დამკვეთს წინასწარ აქვს მითითებული ფოტომონტაჟში.18

14 „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 45-ე მუხლი.
15 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ” საქართვე-
ლოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 65-ე მუხლის I პუნქტი და ამავე 
დადგენილების 66-ე მუხლის მე-7 პუნქტი.
16 იქვე, 66-ე მუხლის მე-10 პუნქტი.
17 საქართველოს კანონის – „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კო-
დექსის” – 44-ე მუხლი და ამავე კოდექსის 25-ე მუხლის მე-9 ნაწილი.
18 თვალში საცემია კანონმდებლის განსხვავებული მიდგომა I კლასის მშენებლობისა და სხვა 
კლასის მშენებლობის დარღვევების დასაშვებობასთან მიმართებით. კერძოდ, I კლასის მშე-
ნებლობის მცირედი დარღვევაც კი იწვევს მის უნებართვო მშენებლობად კვალიფიკაციის 
შესაძლებლობას („მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესა-
ხებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 66-ე მუხლის მე-
10 პუნქტი), მაშინ, როდესაც სხვა სამშენებლო კლასების შემთხვევაში, ამავე დადგენილების 
62-ე მუხლი ითვალისწინებს სანებართვო დოკუმენტიდან გადახვევის დასაშვებ ფარგლებს. 
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ასევე, ყოვლად არაპროპორციულად შეგვიძლია მივიჩნიოთ სანქცი-
ები პროექტის დარღვევისათვის, როდესაც მე-2, მე-3 და მე-4 კლასის 
შეთანხმებული პროექტის დარღვევისათვის დამკვეთი ვალდებულია, გა-
დაიხადოს ჯარიმა 2000, 3000, 4000 ლარის ოდენობით, რაც ყოვლად უსა-
მართლოა, რადგან ჩამოყალიბებული პრაქტიკის ფარგლებში მე-2 კლა-
სის შემთხვევაში ისედაც მოქმედებს 45-დღიანი საშეღავათო პერიოდი, 
თუ საქმე ეხება ინდივიდუალურ სახლს19, ხოლო მე-3 და მე-4 კლასების 
შემთხვევაში საქმე გვაქვს მრავალფუნქციურ ან მრავალბინიან ობიექ-
ტებთან, როდესაც მშენებლობა დამკვეთის კომერციულ მიზნებსა და მის 
ბიზნესინტერესებს ემსახურება. ამ შემთხვევაში, ასეთი მცირე სახდელის 
არსებობა, პირიქით, წამქეზებლის როლსაც კი ასრულებს დამკვეთისათ-
ვის, რადგან მრავალბინიანი სახლის შემთხვევაში, მშენებელი ნაკლებად 
ცდილობს, დაიცვას საპროექტო დოკუმენტი ზედმიწევნით და თავს უფ-
ლებას აძლევს, უნებართვოდ გადაუხვიოს მას, რამეთუ მისთვის წინას-
წარ ცნობილია სახდელის სიმცირე, შესაბამისად, მისთვის უმჯობესია, 
გადაიხადოს ჯარიმა და მშენებლობადასრულებული ობიექტი მიიღოს 
ექსპლუატაციაში20. ვფიქრობთ, ასეთი მიდგომა სრულიად მიუღებელი და 
გაუმართლებელია საზოგადო ინტერესებისათვის, სახდელი კი იმდენად 
არაპროპორციული, რომ მისი ბოროტად გამოყენება ძალიან მარტივი 
ხდება. სახდელი უნდა იყოს ადეკვატური, ამისათვის კი აუცილებელია, 
მოხდეს კანონის ადრესატისა და საზოგადოების ინტერესების ინდივი-
დუალიზაცია; აუცილებელია, კანონი, ისევე როგორც სახდელი, ემსახუ-
როს მოქალაქეების ინტერესებს, რადგან აღნიშნული რეგულაციები სხვა 
არაფერია, თუ არა საზოგადოების დაცვის მექანიზმი. წინააღმდეგ შემ-
თხვევაში, შედეგად ვიღებთ ყოვლად უკონტროლო მშენებლობებს, რო-
დესაც მათი თითქმის 99% საპროექტო დოკუმენტაციის არაარსებითი ან 
არსებითი დარღვევა ხდება, რაც, საბოლოოდ, ართულებს ობიექტის ექს-
პლუატაციაში მიღების პროცედურასა და კერძო კრედიტორების მიმართ 
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

19 „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 45-ე მუხლის მე-2 
და მე-3 ნაწილები.
20 აღნიშნული ეხება შემთხვევას, როდესაც ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამ-
ხედველობის საქალაქო სამსახური, ექსპლუატაციაში მიღების მიზნით, მშენებლობადასრუ-
ლებულ ობიექტს გადაამოწმებს და გამოვლენილ დარღვევებს დაადასტურებს შესაბამისი 
ორგანო.
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2. რისკი უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობის შეძენისას

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 312-ე მუხლით განმტკიცებულია 
რეესტრის ჩანაწერის მიმართ უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია21, 
რომლის საფუძველზეც უძრავი ქონების მიმართ არსებული უფლებრივი 
ნაკლის დასადგენად საკმარისია მისი რეესტრის ამონაწერით გადამოწმება, 
რაც კეთილსინდისიერ შემძენს აძლევს სრულ სურათს ნივთის მიმართ არ-
სებული უფლებრივი ნაკლის მარტივად გამოსარკვევად, თუმცა, როგორც 
ნაშრომის შესავალში აღვნიშნეთ, სამართლებრივი ურთიერთობების განვი-
თარებასთან ერთად, აუცილებელია, საკანონმდებლო რეგულაციებიც თანხ-
ვედრაში მოვიდეს განვითარების მოთხოვნებთან. არსებითად სხვაგვარადაა 
საქმე, როდესაც ნასყიდობის საგანი ახალაშენებული შენობა-ნაგებობაა,22 
კერძოდ, საჯარო რეესტრის მონაცემთა უტყუარობის პრეზუმფცია ვერ 
გახდება უძრავი ქონების შემძენისათვის ქონებაზე შესაძლო სამშენებლო 
სამართალდარღვევის არსებობა-არარსებობის დადგენის საშუალება. ეს 
გამომდინარეობს სწორედ სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის პირველი 
ნაწილის დანაწესიდანაც,23 სადაც განმარტებულია საჯარო რეესტრის მო-
ნაცემთა ფარგლები და სადაც არ არის მოხსენიებული მიმდინარე სამშე-
ნებლო სამართალდარღვევის შესახებ ინფორმაცია. ამასთან, შენობა-ნაგე-
ბობის კანონიერების დადგენისას, პირველ რიგში, მოწმდება მშენებლობის 
საფუძვლად სამშენებლო ნებართვის არსებობის ფაქტი, ან ხდება იმის გადა-
მოწმება, განხორციელებულია თუ არა უნებართვოდ ან/და პროექტის დარ-
ღვევით აშენებული ობიექტის, ან/და მისი ნაწილის ლეგალიზება.24 პირველ 

21 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 312-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „რეესტრის 
მონაცემების მიმართ მოქმედებს უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფცია, ე.ი რეესტრის 
ჩანაწერები ითვლება სწორად, ვიდრე არ დამტკიცდება მათი უზუსტობა”.
22 არსებითად იგულისხმება გამყიდვლის კერძო საკუთრებაში არსებული, ინდივიდუალური 
სახლი ან დაშენება, ე.წ სამერცხლური.
23 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 311-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის თანახმად, „საჯარო 
რეესტრი არის ნივთსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა, ყადაღისა და 
საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის წარმოშობის, მათში ცვლილების და მათი შეწყვეტის, 
ასევე უძრავ ნივთზე საკუთრების უფლების მიტოვების წარმოშობის და მასში ცვლილების 
შესახებ მონაცემთა ერთობლიობა”.
24 „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 26-ე მუხლის შე-
საბამისად, მშენებლობის ნებართვის გამცემი ორგანო უფლებამოსილია, საქართველოს კა-
ნონმდებლობით დადგენილი წესით განიხილოს და მიიღოს გადაწყვეტილება 2007 წლის 1 
იანვრამდე უნებართვოდ ან/და პროექტის დარღვევით აშენებული ობიექტების ან მათი ნაწი-
ლების ლეგალიზების შესახებ, თუ იგი არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობის 
მოთხოვნებს, გარდა მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების 
შესახებ საქართველოს მთავრობის შესაბამისი დადგენილების მოთხოვნებისა.
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შემთხვევაში, აუცილებელია: უფლებამოსილი ორგანოს მიერ მშენებლობის 
პროცესის დაწყებამდე გაცემული მშენებლობის ნებართვის არსებობა; მშე-
ნებლობის დასრულების შემდგომ შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციისათვის 
ვარგისად აღიარება; შემდგომ ექსპლუატაციის აქტის რეესტრში რეგისტ-
რაცია; და მხოლოდ ამის შემდეგ ქონების შექმნილად, დასრულებულად 
მოხსენიება; ან კიდევ, შენობა-ნაგებობის თუ მისი ნაწილის ლეგალიზების 
შესახებ გადაწყვეტილების არსებობა. დღეისათვის საკმარისია შენობა-ნა-
გებობა, თუნდაც უნებართვოდ აშენებული, დასრულებული სახით დავარე-
გისტრიროთ რეესტრში და რეესტრი, როგორც ფაქტის დამდგენი ორგანო, 
შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის სრულყოფილად წარდგენის შემთ-
ხვევაში დაარეგისტრირებს ქონებას, ისე, რომ კეთილსინდისიერი შემძენი-
სათვის შეუძლებელი გახდება გამოკვლევა, ქონება კანონიერი გზით არის 
აშენებული, თუ არა, შედეგად კი, შესაძლებელია, კეთილსინდისიერი შემძე-
ნი, რომელიც ენდო რეესტრის უტყუარობისა და სისრულის პრეზუმფციას, 
აღმოჩნდეს უდიდესი პრობლემის წინაშე და სამშენებლო საქმიანობაზე 
ზედამხედველობის განმახორციელებელმა ორგანომ შემძენს, უკვე ახალ 
მესაკუთრეს, მოსთხოვოს უნებართვოდ აშენებული შენობა-ნაგებობის დე-
მონტაჟი, ამასვე უსვამს ხაზს უზენაესი სასამართლოს პრაქტიკა, რომლი-
თაც ხელმძღვანელობს ადმინისტრაციული ორგანო. კერძოდ, უზენაესი სა-
სამართლოს ერთ-ერთ განჩინებაში განვითარებული მსჯელობის თანახმად, 
„მესაკუთრესა და მოსარგებლეზე სამშენებლო სამართალდარღვევისათვის 
პასუხისმგებლობის დაკისრება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც არ არის დად-
გენილი მართლსაწინააღმდეგო ქმედების ჩამდენი კონკრეტული პირი, არ 
ადასტურებს უძრავი ქონების მესაკუთრისათვის/მოსარგებლისათვის პასუ-
ხისმგებლობის დაკისრებას სხვისი ბრალისათვის, ასეთ შემთხვევაში მესა-
კუთრე/მოსარგებლე პასუხს აგებს არა სხვისი, არამედ თავისი ბრალისათ-
ვის, რომელიც გამოვლინებას პოულობს მის უმოქმედობაში: მოსარგებლეს 
მესაკუთრის მსგავსად ეკისრება ვალდებულება, უზრუნველყოს სათანადო 
სამშენებლო ნორმების დაცვა, მის სარგებლობაში არსებული ნაგებობის 
უსაფრთხოების მოთხოვნებთან შესაბამისობა და შემდგომი კანონშესაბამი-
სი ექსპლუატაცია”.25 შედეგად ვიღებთ დაუცველ შემძენს, რომლისთვისაც 
სხვა გზა, გარდა პროფესიონალის მიერ საკითხში გარკვევისა, არ არსებობს. 
ამ შემთხვევაში ძალიან მარტივია მსგავსი პრობლემის მოგვარება, როდე-
საც საკმარისი იქნება, რეესტრში წარდგენილ აზომვით ნახაზთან ერთად, 

25 საქართველოს უზენაესი სასამართლოს 2015 წლის 14 ივლისის განჩინება №ბს-311-307 
(2კ-14).
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სავალდებულო ფორმით დაეკისროს დამკვეთს ექსპლუატაციის აქტის ან, 
თუნდაც, რაიმე ცნობის წარდგენა, რომელიც იქნება შესაბამისი ორგანოს 
მიერ გაცემული და დადასტურებული, რომ ქონება ნამდვილად შეიქმნა საპ-
როექტო დოკუმენტაციაში განხორციელებული სახით. წინააღმდეგ შემთ-
ხვევაში, მართალია, კეთილსინდისიერი შემძენი მარტივად გაარკვევს უფ-
ლებრივი ნაკლის არსებობის საკითხს, თუმცა მისთვის ყოველთვის გაუგე-
ბარი დარჩება, რამდენად კანონიერად არის მის საკუთრებაში არსებული 
ქონება შექმნილი.

3. შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღებისათვის დადგენილი 
პროცედურის უსუსურობა

შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაცია არის შექმნილი ქონების ვარგისად 
აღიარება, ფაქტის დადასტურება, რომ შენობა შეესაბამება საპროექტო 
დოკუმენტაციაში აღნიშნულ მიზანს და ის შესრულებულია პროექტში გან-
საზღვრული ნორმებისა და სამშენებლო წესრიგის სამართლით დადგენი-
ლი მოთხოვნების დაცვით26 და, რაც მთავარია, ამ ინსტიტუტით დასტურ-
დება, რომ ის ვარგისია შემდგომი ექსპლუატაციისათვის. ერთი შეხედვით, 
ყველაფერი მარტივად არის, თუმცა, თუ დავაკვირდებით ამ ინსტიტუტის 
წარმართვისათვის დადგენილ პროცედურებსა და ფარგლებს, ნათელი გახ-
დება ის რეალური და ხელშესახები რისკი, რაც შესაძლოა, მსგავს მიდგო-
მას მოჰყვეს. ამაზე უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ 
ხორციელდება ობიექტის მხოლოდ ზედაპირული, უზოგადესი შემოწმება, 
რომლის ფარგლებშიც მოწმდება ობიექტის მხოლოდ გაბარიტული ფორმე-
ბი და ზომები და შემოწმება ოდნავადაც კი არ ეხება შენობის კონსტრუქ-
ციულ მდგრადობას, სეისმომედეგობას, თბომედეგობასა თუ ხანძარმედე-
გობას, თბოეფექტურობასა და ენერგოეფექტურობას, რის საფუძველზეც 
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შენობა-ნაგებობისადმი დადგენილი ტექნიკური, 
თუნდაც, მინიმალური სტანდარტების გადამოწმების კონტროლის მექანიზ-
მი არ არსებობს.27 შესაბამისად, შენობის ექსპლუატაციის ინსტიტუტი წარ-
მოგვიდგება როგორც უსუსური აღიარება, ფარატინა ქაღალდი, რომლის 
არსებობა-არარსებობა ობიექტის რეალური ექსპლუატაციისათვის არა-
ფერს ცვლის. ანუ, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მრავალბინიანი საცხოვ-

26 „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ” საქართ-
ველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 95-ე მუხლი.
27 ყალიჩავა კ., სამშენებლო საქმიანობის დასაშვებობის კონტროლი საქართველოში (რეფორ-
მის საჭიროება და პერსპექტივები), ადმინისტრაციული სამართალი, სამეცნიერო-პოპულა-
რული ჟურნალი, 2/2016, 99.
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რებელი სახლი შეიძლება აშენდეს და ისე ჩაეშვას ექსპლუატაციაში, რომ 
მშენებელს არც კი გაახსენდეს ადმინისტრაციული ორგანოსათვის მიმართ-
ვა, დასრულებული ობიექტის ექსპლუატაციისათვის ვარგისად აღიარება. 
რადგან ექსპლუატაციის რეალური ფუნქცია არაფერს გულისხმობს, გარდა 
იმის დადასტურებისა, რომ ობიექტი შეესაბამება პროექტის გაბარიტებს, 
თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ დადასტურების გარეშეც კი მშენებელი უფ-
ლებამოსილია, საბაზრო მიმოქცევაში ჩაუშვას ნახევრად შექმნილი ქონება, 
რაც ყოვლად გაუმართლებელია. მსგავსი ფორმალიზმი არის მიუღებელი და 
მომაკვდინებელი, რადგან, როგორც უსუსური სახდელები, ასევე ექსპლუ-
ატაციის მსგავსი ინსტიტუტების არარსებობა, არის წამქეზებლის როლის 
მატარებელი და ხელს უწყობს, ერთი მხრივ, სამართლებრივი კულტურის 
ჩამოუყალიბებლობას, მეორე მხრივ კი, კანონმდებლის მსგავსი ლიბერა-
ლური მიდგომა უმარტივებს მენაშენეს, თვალი დახუჭოს და უფრო მეტად 
აირიდოს კერძო კრედიტორებთან ნაკისრი ვალდებულებები, რადგან იცის, 
რომ ექსპლუატაციაში მიღების გარეშეც ის უფლებამოსილი იქნება, გაას-
ხვისოს ნახევრად შექმნილი ქონება. მსგავსი წარმატებით შესაძლებელია, 
აბსოლუტურად გამოუსადეგარი და კონსტრუქციულად არამდგრადი შენო-
ბაც კი ჩაეშვას ექსპლუატაციაში; შესაძლებელია, დასრულებული ობიექტი, 
რომელიც შესაბამისი კომუნიკაციებით არ არის აღჭურვილი, აღიარებულ 
იქნეს საცხოვრებლად ვარგისად და ა.შ.

4. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული მიწისათვის დადგენილი 
უპირატესობის უსაფუძვლობა

„პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 
44-ე მუხლის თანახმად, სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკ-
ვეთზე განხორციელებული უნებართვო მშენებლობისათვის სამართალდამ-
რღვევს სანქციად ეკისრება სახდელი 10 000 ლარის ოდენობით და დემონ-
ტაჟი, ამასთან, აღსანიშნავია, რომ აქტი, რომლითაც სამართალდამრღვევს 
დაეკისრება ასეთი სანქცია, გასაჩივრების მიუხედავად, მისი მოქმედება არ 
ჩერდება28, ხოლო კერძო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე განხორ-

28 „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 25-ე მუხლის მე-4 
ნაწილის შესაბამისად, „თუ უნებართვო მშენებლობის მწარმოებელი პირი დადგენილია და მი-
წის ნაკვეთი სახელმწიფო ან/და თვითმმართველი ერთეულის საკუთრებაა, უფლებამოსილი 
ორგანო მითითების გაცემისა და შემოწმების აქტის შედგენის საფუძველზე იღებს დადგენი-
ლებას უნებართვო მშენებლობის დემონტაჟისა და დამრღვევისათვის საქართველოს კანონმ-
დებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, რომლის გასაჩივ-
რებაც არ აჩერებს აღნიშნული დადგენილების მოქმედებას დემონტაჟის ნაწილში”.
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ციელებული მშენებლობისათვის სამართალდამრღვევი დაჯარიმდება 8000 
ლარით, ამასთან, გასაჩივრების შემთხვევაში, საჩივარს ექნება სუსპენზი-
ური ეფექტი და საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე არ აღსრულდება. 
ერთი შეხედვით, ყველაფერი სამართლიანადაა, თუ გავითვალისწინებთ იმ 
ფაქტს, რომ აბსოლუტურად იდენტური სამართალდარღვევა, ერთი მხრივ, 
ეხება სახელმწიფოს ქონებას და, მეორე მხრივ, ქონებას, რომელზეც მისმა 
მესაკუთრემ უნებართვოდ ააშენა შენობა-ნაგებობა, თუმცა ამ გარემოებე-
ბის შეფასებისას კანონმდებელს მხედველობიდან რჩება ფაქტი, როდესაც 
კეთილსინდისიერი შემძენის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე ვინ-
მე მესამე პირი მოახდენს შენობა-ნაგებობის უნებართვო მშენებლობას, ამ 
შემთხვევაში ქონების მესაკუთრეს რჩება ერთადერთი გამოსავალი – იდა-
ვოს სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე, რათა მოახ-
დინოს მიწის ნაკვეთის გათავისუფლება უკანონო ჩარევისგან, წინააღმდეგ 
შემთხვევაში ვერ მოახერხებს მის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთით 
სრულფასოვან სარგებლობას, რაც კანონმდებლის მხრიდან ორმაგი სტან-
დარტის დადგენაა და ასევე უკიდურესად მიუღებელია, რადგან ამ შემთ-
ხვევაში ძალიან ზიანდება კეთილსინდისიერი მესაკუთრის ინტერესები, 
რომლის მიმართაც განხორციელდა სამშენებლო სამართალდარღვევა. ეს 
საკმაოდ დიდი პრობლემაა, რადგან პრაქტიკაში გვხვდება ბევრი მსგავსი 
გარემოება, როდესაც, საკანონმდებლო ხარვეზების გამო, ყოვლად გაუმარ-
თლებლად კეთილსინდისიერ მოქალაქეებს ადგებათ ზიანი. აღნიშნულის 
გამოსასწორებლად აუცილებელია, განხორციელდეს „პროდუქტის უსაფრ-
თხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის” 44-ე მუხლის დიფერენ-
ცირება და სხვის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე უნებართვო მშე-
ნებლობისათვის გავრცელდეს ზუსტად იგივე სანქცია, რაც სახელმწიფოს 
საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე განხორციელებულ უნებართვო 
მშენებლობას ახლავს.

IV. დასკვნა
როგორც ნაშრომის შესავალში აღინიშნა, ნაშრომის მთავარი მიზანი იყო 

არა რაიმე სახის თეორიულ წიაღსვლებში გადასვლა, არამედ დღეისათვის 
მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახურის წინა-
შე არსებული საკანონმდებლო პრობლემების დასახვა და მისი პრაქტიკული 
ანალიზი. როგორც მე-2 და მე-3 თავებში ვიმსჯელეთ, პრაქტიკული საქმი-
ანობისას გამოვლინდა პრობლემები, რომლებიც საჭიროებენ განმარტება-
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სა და საკანონმდებლო ცვლილებებს, რადგან ამ ხარვეზების გათვალისწი-
ნებით, ფუჭად იხარჯება არა მარტო მენაშენეთა/მოქალაქეთა ჰუმანური 
და მატერიალური რესურსები, არამედ ადმინისტრაციული ორგანოს სახს-
რებიც, რაც ყოვლად გაუმართლებელია. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სამ-
შენებლო სფეროსკენ მიმართულია საზოგადოების საკმაოდ დიდი ყურად-
ღება, შესაბამისად, უმჯობესი იქნება, გარკვეული პროცედურების სიმარ-
ტივე და სამსახურის ლიბერალური მიდგომის პოლიტიკა უფრო მკაცრი და 
მოქმედი ნორმებით ჩავანაცვლოთ, რათა თავიდან ავირიდოთ მოქალაქეთა 
ჯანმრთელობისა და სიცოცხლისათვის საფრთხის შემცველი გარემოებე-
ბის არსებობა, რის დასტურადაც საკმაოდ არასახარბიელო სიკვდილიანო-
ბის სტატისტიკაც გამოდგება, რომელიც, არაოფიციალური მონაცემებით, 
წელიწადში რამდენიმე ათეულსაც კი უტოლდება და ყველა შემთხვევაში 
სავალალო შედეგის გამომწვევი მიზეზი სამშენებლო ობიექტზე უსაფრთ-
ხოების ნორმების დაუცველობა და მათი სრული უგულებელყოფაა.
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მშენებლობის ზედამხედველობა საქართველოს 
სამშენებლო კოდექსის პროექტის ჭრილში
კობა ყალიჩავა29

1. შესავალი
მოგეხსენებათ, ადმინისტრაციულ მეცნიერებას, როგორც დისციპლი-

ნას, და, ბუნებრივია, ჩვენს ინსტიტუტს, როგორც ადმინისტრაციულ მეცნი-
ერებათა ინსტიტუტს (IAS), აინტერესებს საჯარო მმართველობის სინამდ-
ვილე და მისი რეფორმის პერსპექტივები. დღევანდელი ფორუმიც სწორედ 
ამ მიზანს ემსახურება. მის ფარგლებში ჩვენ შევეცდებით, გამოვავლინოთ 
სწორედ ის პრობლემები, რაც ამ სფეროში რეალურად არსებობს და რაც კო-
დექსის შემუშავებისას რეფორმის ერთ-ერთი ამოსავალი ქვაკუთხედი იყო. 
„საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის” პროექ-
ტის შემუშავება (შემდგომში – კოდექსი) ჯერ კიდევ 2012 წელს დაიწყო და 
მის გარშემო დისკუსიები დღემდე გრძელდება. კოდექსის პროექტი შემუ-
შავდა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტ-
როს დაკვეთით და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგა-
დოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით. კოდექსის პროექტი მშენებლობის 
ზედამხედველობის თვალსაზრისით სიახლეთა მთელ რიგსა და არსებული 
პრობლემების მიმართ განსხვავებულ მიდგომებს გვთავაზობს.

2. ოთხი ძირითადი ქვაკუთხედი, რომელთაც კოდექსში 
სამშენებლო სამართლის რეფორმის კონცეფცია 
ემყარება
კოდექსის ფარგლებში სამშენებლო სამართლის რეფორმის კონცეფცია, 

ძირითადად, ოთხ ქვაკუთხედს ემყარება, კერძოდ:
▪ ეროვნულ საკანონმდებლო ტრადიციებს,
▪ არსებულ პრაქტიკულ პრობლემებს,
▪ გერმანული სამართლის გამოცდილებას,
▪ ევროპული სამართლის გამოცდილებას.

29 სამართლის დოქტორი, LL.M, თსუ-ის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აკა-
დემიური დირექტორი, საქართველოს სივრცითი მოწყობისა და მშენებლობის კოდექსის 
პროექტის თანაავტორი.
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(1) ეროვნული საკანონმდებლო ტრადიციები, ძირითადად, გულისხმობს 
20-წლიანი განვითარების პერიოდს, რომელიც საქართველოში დამოუკიდებ-
ლობის ხანაში ჩამოყალიბდა. საბჭოთა კანონმდებლობაში კი იმ პერიოდი-
სათვის დამახასიათებელი თავისებურების გათვალისწინებით, როცა კაპი-
ტალური მშენებლობა30 და მრეწველობითი საქმიანობა31 ჩვეულებრივ საჯა-
რო მმართველობად განიხილებოდა,32 ამ სფეროს განვითარების რეალური 
საჭიროება არ იდგა. დამოუკიდებლობის პერიოდში შექმნილი ეს ეროვნული 
საკანონმდებლო ტრადიციები, კოდექსის შემუშავების მიზნებისთვის, ერთი 
მხრივ, ქმნის ამ ტრადიციებში უკვე არსებული, პრაქტიკაში გამოცდილი ინ-
სტიტუტების შენარჩუნების ან მათი სრულყოფის საფუძველს, ხოლო, მეორე 
მხრივ, სამართლებრივი წესრიგის საწინააღმდეგო ნორმები ქმნის ძირეული 
ცვლილებისა და რეფორმის საჭიროების დასაბუთების საფუძველს.

(2) არსებული პრაქტიკული პრობლემები გულისხმობს როგორც სამშე-
ნებლო დაგეგმვის, ისე სამშენებლო წესრიგის სფეროებს,33 განსაკუთრებით 
ქალაქგეგმარებითი კონცეფციის როლის დაკნინების, ე.წ. „კოეფიციენტე-
ბით ვაჭრობის”, არატრანსფარენტული პროცედურების, ადმინისტრაცი-
ული ორგანოებისთვის დისკრეციული უფლებამოსილებების არაპროპორ-
ციული გადანაწილების (დაუშვებელ შემთხვევებში ხდება ამ უფლებამოსი-
ლების გადაჭარბებული ფარგლებით მინიჭება, ხოლო რეალური საჭირო-
ების არსებობისას – საერთოდ არმინიჭება), შენობა-ნაგებობებისა და სამ-
შენებლო მასალების მიმართ ხარისხობრივი მოთხოვნების არარსებობის და 
ა.შ. თვალსაზრისით.34 ფუნდამენტური სახის პრობლემებს ქმნის აგრეთვე 
იურიდიული ტექნიკის სრულყოფის, უნიფიცირებისა და საკანონმდებლო 
დათქმების დეფიციტთან დაკავშირებული საკითხები (რის გამოც არსებითი 
საკითხების გადაწყვეტის უფლებამოსილება აკუმულირებულია აღმასრუ-
ლებელი ხელისუფლების ხელში), რაც არ შეესაბამება დემოკრატიული და 
სამართლებრივი სახელმწიფოს პრინციპებს.

(3) გერმანული სამართლის გამოცდილების იმპლემენტაცია რეფორმის 
მიზნებისთვის ემყარება უცხოური გამოცდილების ქართულ სამართალში 

30 იხ. ერემოვი გრიგოლ, საბჭოთა ადმინისტრაციული სამართალი, თბ., 1984, 170-178.
31 იხ. იქვე, 179-184.
32 იხ. იქვე, 169.
33 სამშენებლო დაგეგმვისა და სამშენებლო წესრიგის სამართლის გამიჯვნის თაობაზე იხ. ტუ-
რავა პაატა, სამშენებლო სამართლის ძირითადი ცნებები და პრინციპები, ჟურნ. „სამართლის 
ჟურნალი”, №2, 2009, 122; ყალიჩავა კობა, მშენებლობის სამართალი, იხ. ხუბუა/ზომერმანი 
(რედ.), საჯარო მმართველობის სამართლებრივი საფუძვლები, თბ., 2016, ველის № 590-592.
34 ეს საკითხები დეტალურადაა აღწერილი კოდექსის პროექტის განმარტებით ბარათში, კერ-
ძოდ, კანონპროექტის მიღების მიზეზებში.
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გონივრული ტრანსფერის პრინციპს. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშ-
ნავია გერმანული სამშენებლო სამართლის მიდგომები ურბანული დაგეგ-
მარების, მიწის განაშენიანების, შენობა-ნაგებობისა და სამშენებლო მა-
სალების მიმართ ხარისხობრივი მოთხოვნების და ა.შ. საკითხებთან. ქარ-
თულ სამართალში ამ ინსტიტუტების ტრანსფერის გარანტია იყო ის, რომ 
კოდექსის პროექტის სამუშაო ჯგუფში ინტენსიურად იყო ჩართული ბრე-
მენის უნივერსიტეტის საჯარო სამართლის პროფ. გერდ ვინტერი. პროექ-
ტის ფარგლებში მას რამდენიმე ვიზიტი ჰქონდა თბილისში, ასევე, მასთან 
ერთად სამუშაოდ მე სამჯერ ვიმყოფებოდი ბრემენში. პროფ. ვინტერთან 
თანამშრომლობა გულისხმობდა გერმანიის მოქმედი კანონმდებლობის, სა-
მართლის დოგმატიკისა და სასამართლო პრაქტიკის ანალიზს. სწორედ ამ 
პერიოდში შეიქმნა კოდექსის პროექტის ძირითადი ნაწილი.

(4) ევროპული სამართლის გამოცდილების გამოყენება გულისხმობს 
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით (AA) განსაზღვრულ დირექტი-
ვებსა და რეგულაციებთან ქართული კანონმდებლობის კონვერგენციის 
ხელშეწყობას. ამ მხრივ კანონპროექტი ემსახურება 2001/42 და 2003/35 დი-
რექტივების, 2011/92 დირექტივის, 92/57 დირექტივის, 2010/31 დირექტივის 
და 305/2011 რეგულაციის საქართველოს საკანონმდებლო სისტემაში იმპ-
ლემენტაციის პროცესს.

3. რა შეიცვალა სამშენებლო ზედამხედველობის კუთხით?
კოდექსის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო ზედამხედველობის სფე-

როში განხორციელებული რეფორმის თვალსაზრისით შეგვიძლია გამოვ-
ყოთ ფორმალური და მატერიალური ასპექტები. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ, ფორმალური ასპექტების თვალსაზრისით, კოდექსის პროექტში სამშე-
ნებლო ზედამხედველობის ნაწილმა განიცადა მხოლოდ მინიმალური ცვლი-
ლებები; მატერიალური (შინაარსობრივი) თვალსაზრისით კი, სამშენებლო 
ზედამხედველობის ნაწილმა განიცადა რადიკალური სახის ცვლილებები, 
რაზეც ვრცლად ქვემოთ იქნება საუბარი.

4. რას გვთავაზობს კოდექსი მატერიალური 
(შინაარსობრივი) ცვლილებების მიმართულებით?
შინაარსობრივ ცვლილებებში მოიაზრება ის გაფართოებული მასშ-

ტაბი, რაზეც მომავალში მოუწევს კონტროლი ზედამხედველობის სამსა-
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ხურს. თავის მხრივ, კოდიფიკაცია აძლიერებს ამ სულისკვეთებას. უპირ-
ველესად, კოდიფიკაციით ცალკეული სამშენებლო სამართალდარღვევის 
თავი მიება იმ მატერიალურ ნორმატიულ შინაარსებს, რომელთა შესრუ-
ლებისთვისაც ეს სამართალდარღვევათა შემადგენლობები შეიქმნა. ამა-
ვე დროს, კოდიფიკაციამ უნდა შეცვალოს ზედამხედველი ინსპექტორის 
ფილოსოფია და მიდგომები, რომ ის არ არის მხოლოდ პოლიციური ფუნქ-
ციების მატარებელი, არამედ მისი ფუნქცია ამაზე უფრო დიდია. და მაინც, 
რას გვთავაზობს კოდექსი მატერიალური (შინაარსობრივი) ცვლილებების 
მიმართულებით?

(1) კოდექსი აძლიერებს ქალაქთმშენებლობითი გეგმების როლს: ცხა-
დია, რომ ქალაქთმშენებლობითი გეგმების როლის გაუფასურება, რაც 
დღეს ხდება, და ცალკეულ (ინდივიდუალურ) შემთხვევებზე ორიენტირებუ-
ლი განაშენიანების რეგულირება იგივეა, რაც შეიძლება იყოს, მაგ., საგა-
დასახადო კოდექსი გადასახადის სახეებისა და სისტემის გარეშე. ანუ დღე-
ვანდელი რეგულაციები იწვევს ქაოსს და არათანაბარ მიდგომებს ერთგვა-
როვანი ურთიერთობების მიმართ. კოდექსში ამ მიდგომების ცვლილებას, 
რაც გეგმარებითი ინსტიტუტის გაძლიერებით გამოიხატება, ზედამხედვე-
ლობაში შემოაქვს გენერალური მიდგომების ელემენტები, რითაც წინასწარ 
განისაზღვრება სამშენებლოდ დაშვებული და სამშენებლოდ დაუშვებე-
ლი ტერიტორიების არეალები, ასევე, იქ სანებართვო და არასანებართვო 
ობიექტთა ჩამონათვალი. ეს მიდგომები კი ზედამხედველობის სამსახურს 
უბიძგებს იმისკენ, რომ ის უფრო პროაქტიური, პრევენციული კონტროლის 
განმახორციელებელი უწყება გახდეს;

(2) ფუნქციური ზონირების პრინციპის გაფართოება: კოდექსის მიდგო-
მებით, ფუნქციური ზონირების პრინციპის როლი არ ამოიწურება მხოლოდ 
დაგეგმარებისა და სანებართვო კონტროლის ეტაპზე, არამედ კოდექსის 
44-ე მუხლის მე-3 ნაწილის თანახმად, ეს „პრინციპი მოქმედებს ასევე შე-
ნობა-ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის ფაქტობრივი სარგებლობის შემთხ-
ვევაში.” ამ თვალსაზრისით, საჯარო ზედამხედველი ორგანო ნებართვის 
გაცემის შემდეგ იცავს იმ ძირითად ხაზს, რომელიც ჩაფიქრებული იყო თა-
ვიდანვე დაგეგმვისა და სანებართვო კონტროლის ეტაპზე. საქმე ისაა, რომ 
სანებართვო კონტროლის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, მის ფარგლებში 
დარეგულირდეს სამშენებლოდ დაშვებული სახეები (შენობის ფუნქციური 
დანიშნულება). ცხადია, რომ შენობის ეს ფორმალური სტატუსი ასევე და-
ცულ უნდა იქნეს ფაქტობრივ სარგებლობაში. ამის გარეშე სამშენებლო 
კანონმდებლობაში ქალაქგეგმარებითი კონცეფცია და სანებართვო კონტ-
როლი აზრს დაკარგავდა;
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(3) შენობა-ნაგებობის ხარისხობრივი მოთხოვნების გაძლიერება: კოდექ-
სმა შენობა-ნაგებობის მიმართ დაადგინა სრულიად ახალი ხარისხობრივი 
მოთხოვნები, რაც გამტკიცებული იქნება ტექრეგლამენტებით. ისინი, თა-
ვის მხრივ, ორიენტირებული იქნებიან ევროკოდებსა და სხვა საერთაშორი-
სოდ აღიარებულ სტანდარტებზე. შესაბამისად, ზედამხედველი, რომელიც 
ამოწმებს ობიექტს, არ უნდა შემოიფარგლოს მხოლოდ ზედაპირული დათ-
ვალიერებით და არქიტექტურული პროექტის შესაბამისობის დადგენით, 
არამედ ის ვალდებული იქნება, დაადგინოს შენობის სიმტკიცე/მდგრადობა/
საიმედოობასთან, ენერგოეფექტურობასთან, ჰიგიენასთან და ა.შ. დაკავში-
რებული ყველა ასპექტის შესაბამისობა;

(4) განსაკუთრებული აქცენტი კონსტრუქციული ნაწილის შემოწმება-
ზე: კოდექსი ამოდის იმ პოზიციიდან, რომ ნებართვის გამცემთან შეთანხ-
მდეს არა მხოლოდ არქიტექტურული ნაწილი, არამედ ასევე კონსტრუქცი-
ული პროექტი (იხ. 130-ე მუხლი). ეს მიდგომა თავიდან აგვაცილებს ისეთ 
შემთხვევებს, როცა ხდება ერთი კონსტრუქციული პროექტის რამდენიმე 
ობიექტზე გამოყენება და ზედამხედველი მხოლოდ გარეკანის წაკითხვით 
შემოიფარგლება და არ ამოწმებს მის რელევანტურობას. ამ ვალდებულე-
ბის ამოქმედება, ცხადია, ზედამხედველობას სძენს ახალ ვალდებულებას 
– აკონტროლოს კონსტრუქციული ნაწილიც;

(5) სამშენებლო მასალის ხარისხობრივი კონტროლი: კოდექსის მიხედ-
ვით, ზედამხედველი პირის უფლებამოსილება არ ამოიწურება მხოლოდ 
ზემოაღნიშნული ასპექტებით, არამედ მან ასევე უნდა დაადგინოს შენობა-
ნაგებობაში გამოსაყენებელი მასალის კანონმდებლობის მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის საკითხი – კონკრეტულად რომელ სამშენებლო მასალაზე 
განხორციელდება კონტროლი, ამას დაადგენს სპეციალური ტექნიკური 
რეგლამენტი;

(6) ადმინისტრაციული სანქციების ლიბერალიზაცია: კონსტიტუციურ-
სამართლებრივი საფუძვლების გათვალისწინებით, მოქმედი კანონმდებ-
ლობისაგან განსხვავებით, კოდექსი პასუხისმგებლობას არ ითვალისწინებს 
თვითმმართველი ერთეულის მიერ განსაზღვრულ ზონაში (ზონებში) არსე-
ბული არაფუნქცირებადი/მიტოვებული შენობა-ნაგებობის განვითარების 
მიზნით მშენებლობის ნებართვის დადგენილ ვადაში აუღებლობისთვის. 
გარდა ამისა, კოდექსის პროექტი არ ითვალისწინებს ასევე მშენებლობის 
უსაფრთხოების წესების დარღვევის თაობაზე დამოუკიდებელ შემადგენ-
ლობას. ამის მიზეზი არის ის გარემოება, რომ მშენებლობის უსაფრთხოება 
სანებართვო პირობების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია. 
ამიტომ ამ წესების დარღვევისას პირს სახდელი დაეკისრება სანებართვო 
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პირობების დარღვევისათვის. რაც მთავარია, ჯარიმის ოდენობის განსაზ-
ღვრისას კოდექსი ახდენს დიფერენციაციას შენობა-ნაგებობის კლასებისა 
და სამშენებლო საფრთხეების მიხედვით, რაც ეფუძნება სამართლიანობის 
პრინციპს:
− III ან IV კლასის შენობა-ნაგებობის უნებართვო ახალი მშენებლობისათ-

ვის, რეკონსტრუქციის ან/და დემონტაჟისათვის დაბასა თუ სოფელში 
სამართალდამრღვევს, ნაცვლად 200 ლარისა, დაეკისრება ჯარიმა 1 000 
ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში სახდელის ოდენობის კორექტირე-
ბა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში დად-
გენილი მიდგომა, რომელიც შენობა-ნაგებობის ოთხივე კლასს აქცევ-
და ერთიან რეგულირებაში, იყო არათანაზომიერი, არ შეესაბამებოდა 
ეფექტიანი დაცვის მიზნებს;

− თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიაზე I კლასის შენობა-ნაგებობის 
უნებართვო ახალი მშენებლობისთვის, რეკონსტრუქციის ან/და დემონ-
ტაჟისათვის სამართალდამრღვევს, ნაცვლად 3 000 ლარისა, დაეკისრე-
ბა ჯარიმა 1 000 ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში სახდელის ოდენო-
ბის კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოქმედ კანონმ-
დებლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც შენობა-ნაგებობის ოთხივე 
კლასს აქცევდა ერთიან რეგულირებაში, იყო არათანაზომიერი, არ შე-
ესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის მიზნებს;

− თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიაზე II კლასის შენობა-ნაგებობის 
უნებართვო ახალი მშენებლობისთვის, რეკონსტრუქციის ან/და დემონ-
ტაჟისათვის სამართალდამრღვევს, ნაცვლად 3000 ლარისა, დაეკისრება 
ჯარიმა 1 500 ლარის ოდენობით. ამ შემთხვევაში სახდელის ოდენობის 
კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოქმედ კანონმდებ-
ლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც შენობა-ნაგებობის ოთხივე 
კლასს აქცევდა ერთიან რეგულირებაში, იყო არათანაზომიერი, არ შე-
ესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის მიზნებს;

− თვითმმართველი ქალაქის, ქალაქის ან დაბის/სოფლის ტერიტორიაზე 
ნებისმიერი კლასის შენობა-ნაგებობის უნებართვო ახალი მშენებლო-
ბისთვის, რეკონსტრუქციის ან/და დემონტაჟისათვის სამართალდამრ-
ღვევს, თუ მშენებლობა ხორციელდება მის კერძო საკუთრებაში, ჩვე-
ულებრივის ნაცვლად, დაეკისრება ჯარიმა 20%-ის შემცირებით. ამ შემ-
თხვევაში სახდელის ოდენობის კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემო-
ებით, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც 
ერთიან რეგულირებაში აქცევდა უნებართვო მშენებლობას მუნიციპა-
ლიტეტის ან სახელმწიფო ტერიტორიაზე მდებარე უძრავ ქონებას და 
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კერძო საკუთრებაში არსებულ უძრავ ქონებას, იყო არათანაზომიერი. 
ამ მხრივ აღებულია ის სტანდარტი, რომელიც დადგენილია სპეციალუ-
რი ტერიტორიებისათვის;

− I კლასის შენობა-ნაგებობის უნებართვო ახალი მშენებლობა, რეკონს-
ტრუქცია ან/და დემონტაჟი ტყის ფონდისა და „წყლის შესახებ” საქარ-
თველოს კანონით განსაზღვრულ ტერიტორიებზე, განსაკუთრებული 
რეგულირების ტერიტორიაზე ან ზონაში, კულტურული მემკვიდრე-
ობის დამცავ ზონებში, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე ან/და 
თბილისის ადმინისტრაციულ ტერიტორიაზე, გამოიწვევს დაჯარიმე-
ბას სახელმწიფოს ან მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ უძრავ 
ქონებაზე 2 000 ლარით, ნაცვლად 10 000 ლარისა, კერძო საკუთრება-
ში არსებულ უძრავ ქონებაზე – 1500 ლარით, ნაცვლად 8 000 ლარისა. 
ამ შემთხვევაში სახდელის ოდენობის კორექტირება გამოწვეულია იმ 
გარემოებით, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში დადგენილი მიდგომა, 
რომელიც შენობა-ნაგებობის ოთხივე კლასს აქცევდა ერთიან რეგული-
რებაში, იყო არათანაზომიერი, არ შეესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის 
მიზნებს;

− სპეციალურ (მათ შორის თბილისის) ტერიტორიაზე I კლასის შენობა-
ნაგებობის მშენებლობისას სანებართვო პირობების დარღვევისათვის 
სამართალდამრღვევს დაეკისრება სახდელი 700-იდან 1000 ლარამდე, 
ნაცვლად დღეს დადგენილი 10 000 ან 8 000 ლარისა. საქმე ის არის, 
რომ, რამდენადაც მოქმედი კანონმდებლობა ცალკე სამართალდარღ-
ვევად არ გამოყოფს პირველი კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობის 
სანებართვო პირობების დარღვევას, პრაქტიკაში გამოიყენებოდა შემ-
დეგი მიდგომა: „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების 
შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2009 წლის №57 დადგენილების შე-
საბამისად, პირველი კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობა შესაბამი-
სი წესით დადგენილი შეთანხმების გარეშე ან მშენებლობის პირობების 
დარღვევა განიხილება უნებართვო მშენებლობად. ამ ჩანაწერის საფუძ-
ველზე ზედამხედველობის ორგანო პირველი კლასის შენობა-ნაგებო-
ბის უკანონო მშენებლობისას იყენებდა უნებართვო მშენებლობისთვის 
გათვალისწინებულ სანქციას (მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე – 10 
000 ლარის ოდენობით, კერძო საკუთრებაში – 8 000 ლარის ოდენობით), 
რაც გაუაზრებელი და არაპროპორციული იყო;

− თვითმმართველი ქალაქის ტერიტორიაზე ყველა კლასისათვის სანებარ-
თვო პირობების დარღვევისას ჯარიმა იყო 1000 ლარი, რომლის დიფე-
რენცირება მოხდება კლასების შესაბამისად: I კლასის შენობა-ნაგებობის 
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მშენებლობისას სანებართვო პირობების დარღვევისათვის – 400 ლარი; 
II კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას – 1 000 ლარი; III კლასის 
შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას – 1500 ლარი; IV კლასის შენობა-
ნაგებობის მშენებლობისას – 2000 ლარი. ამ შემთხვევაში სახდელის 
ოდენობის კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოქმედ 
კანონმდებლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც შენობა-ნაგებობის 
ოთხივე კლასს აქცევდა ერთიან რეგულირებაში, იყო არათანაზომიერი, 
არ შეესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის მიზნებს;

− ქალაქის ტერიტორიაზე ყველა კლასისათვის სანებართვო პირობების 
დარღვევისათვის იყო 500 ლარი, რომლის დიფერენცირება მოხდება 
კლასების შესაბამისად: I და II კლასების შენობა-ნაგებობის მშენებლო-
ბისას სანებართვო პირობების დარღვევისათვის – 300 ლარი; III და IV 
კლასების შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას – 1500 ლარი. ამ შემთხ-
ვევაში სახდელის ოდენობის კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემო-
ებით, რომ მოქმედ კანონმდებლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც 
შენობა-ნაგებობის ოთხივე კლასს აქცევდა ერთიან რეგულირებაში, იყო 
არათანაზომიერი, არ შეესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის მიზნებს;

− დაბის/სოფლის ტერიტორიაზე ყველა კლასისათვის იყო 200 ლარი, რომ-
ლის დიფერენცირება მოხდება კლასების შესაბამისად და I და II კლა-
სების შენობა-ნაგებობის მშენებლობისას სანებართვო პირობების დარ-
ღვევისათვის იქნება 100 ლარი; III და IV კლასების შენობა-ნაგებობის 
მშენებლობისას იქნება 1000 ლარი. ამ შემთხვევაში სახდელის ოდენო-
ბის კორექტირება გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მოქმედ კანონმ-
დებლობაში დადგენილი მიდგომა, რომელიც შენობა-ნაგებობის ოთხივე 
კლასს აქცევდა ერთიან რეგულირებაში, იყო არათანაზომიერი, არ შე-
ესაბამებოდა ეფექტიანი დაცვის მიზნებს.

5. რას გვთავაზობს კოდექსი ფორმალური ცვლილებების 
მიმართულებით?
(1) კოდექსი ცალკე გამოყოფს საჯარო ზედამხედველობას, რომელიც 

მატერიალური ცვლილებების გამო უფლებამოსილი იქნება მხოლოდ მე-4 
კლასამდე შენობა-ნაგებობების მშენებლობაზე. ის, რომ იგი არ იქნება მხო-
ლოდ პოლიციური ფუნქციის მატარებელი ორგანო, გამოიწვევს ზედამ-
ხედველობის ორგანოს ინსტიტუციური მოწყობის რეფორმას (მაგალითად, 
შესაძლოა, მისი შერწყმა მოხდეს არქიტექტურის სამსახურთან), რაც მუნი-
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ციპალური საქმეა და კოდექსი ამას პირდაპირ არ ეხება, თუმცა, როგორც 
ითქვა, აკეთებს მის პროვოცირებას.

(2) კოდექსს შემოაქვს შესაძლებლობა კერძო ინსპექტირებისა, რომე-
ლიც არის ალტერნატიული ზედამხედველი ორგანო, რაც ეხმიანება საჯა-
რო მმართველობის რეფორმის კონცეფციას, მცირე სახელმწიფოს იდეის 
რეალიზების თვალსაზრისით. კოდექსის თანახმად, მშენებლობის ნებართ-
ვის მფლობელი უფლებამოსილია, სამშენებლო ობიექტის ინსპექტირების 
განხორციელება დაუკვეთოს აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოს, შე-
საბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე. ამდენად, ეს არის მშენებლობის 
ნებართვის მაძიებლის დისკრეცია, და არა ვალდებულება. თუ მშენებლო-
ბის ნებართვის მაძიებელი ირჩევს აკრედიტებულ ინსპექტირების ორგანოს, 
მაშინ მის მიმართ ხდება საჯარო ზედამხედველობის დერეგულირება. სა-
ჯარო ზედამხედველობის ორგანოს უფლებამოსილება ამ შემთხვევაში, ძი-
რითადად, კერძო აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ წარმოდ-
გენილი დოკუმენტაციის შემოწმებით შემოიფარგლება. ამავე დროს, მას 
უფლება ექნება, ეტაპის დამთავრების თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 
ერთი კვირის ვადაში გავიდეს ობიექტზე.

(3) შიდა ინსპექტირების გაძლიერება (მშენებლობის უსაფრთხოებისა 
და ტექნიკური ზედამხედველობის სავალდებულოობა). III და IV კლასების 
შენობა-ნაგებობის მშენებლობის საფრთხის რისკების აღმოფხვრის მიზნით 
კოდექსი ადგენს მშენებლობის პროცესში მშენებლობის ნებართვის მფლო-
ბელის ან მშენებლობის განმახორციელებლის მიერ უსაფრთხოებაზე პასუ-
ხისმგებელი პირის დანიშვნის სავალდებულოობას (მშენებლობის უსაფრთ-
ხოების ზედამხედველობა). კოდექსი განმარტავს მშენებლობის ტექნიკურ 
ზედამხედველობას როგორც მშენებლობის ნებართვის მაძიებლის ან აკრე-
დიტებული ინსპექტირების ორგანოს მიერ მშენებლობის პროცესში სამშე-
ნებლო დოკუმენტაციის შესრულების კონტროლის მექანიზმს.

6. დასკვნა
კოდექსის პროექტი არსებითად ცვლის ან ახლებური მიდგომები შე-

მოაქვს მიწის განაშენიანების, შენობა-ნაგებობის ხარისხისა და სამშენებ-
ლო მასალის ხარისხის საკითხის მიმართ, რაც, თავის მხრივ, სამშენებლო 
საქმიანობაზე ზედამხედველობის მატერიალურ მასშტაბს აფართოებს. უფ-
ლებამოსილების შინაარსის ასეთი გაფართოება, ფორმალური თვალსაზრი-
სით, ცხადია, გამოიწვევს ზედამხედველობის სამსახურის სტრუქტურულ 
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რეორგანიზაციას (მაგ., არქიტექტურულ სამსახურთან შერწყმის თვალ-
საზრისით), ის უმეტესად ორიენტირებული უნდა იყოს არა რეპრესიაზე, 
არამედ პრევენციულ კონტროლზე. ამავე დროს, კოდექსს შემოაქვს ე.წ. 
მცირე სახელმწიფოს იდეა და სამშენებლო საქმიანობის ზედამხედველო-
ბის ნაწილის დელეგირებას ახდენს აკრედიტებულ კერძო ინსპექტირების 
ორგანოებზე (დამკვეთის არჩევის შემთხვევაში). უსაფრთხოებისა და ტექ-
ნიკური ზედამხედველობის შიდა მოდელები კი აძლიერებს პრევენციული 
კონტროლის კონცეფციას.
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სამშენებლო ზედამხედველობა გერმანიაში
ულრიხ შტელკენსი35

I. შესავალი – გერმანული სამშენებლო სამართლის 
სამართლებრივი წყაროები
სამშენებლო ზედამხედველობა და, შესაბამისად, მშენებლობის სანე-

ბართვო კონტროლი და ამ სფეროს მონიტორინგის საკითხი გერმანიის 
ფედერალურ მოწყობაში არის არა ფედერაციის (ცენტრის), არამედ ფედე-
რალური მიწების ფუნქცია. რომელია სამშენებლო ზედამხედველობის ორ-
განოები, რა ფუნქციები აქვთ მათ და რა პროცედურებია განსახორციელე-
ბელი სამშენებლო ნებართვის მიღებამდე (ე.წ. ფორმალური სამართალი), 
რეგულირდება 16 ფედერალური მიწის სამშენებლო კანონმდებლობით.36 
ფედერალური მიწების ეს სამშენებლო წესები არეგულირებს ასევე სამშე-
ნებლო პროექტისადმი წაყენებული ზოგადი უსაფრთხოების მატერიალურ 
მოთხოვნებს (როგორებიცაა, მაგალითად: ნაგებობის სტაბილურობა, ხან-
ძარსაწინააღმდეგო დაცვა, საცხოვრებელი შენობა-ნაგებობებისადმი წაყე-
ნებული ზოგადი მოთხოვნები, საცხოვრებელი სივრცეები, კიბეები და კი-
ბის უჯრედები, დასაშვები სამშენებლო მასალები და ა.შ.). რეგულირების 
სტრუქტურისა და რეგულირების შინაარსის თვალსაზრისით, მიწის სამ-
შენებლო წესები ერთმანეთის მსგავსია, მაგრამ დეტალებს რაც შეეხება, 
ისინი საკმაოდ განსხვავებულია. რეგულაციების მსგავსება იმით აიხსნება, 
რომ ისინი მეტ-ნაკლებად ფართოდ ორიენტირებული არიან მშენებლობის 
მინისტრთა კონფერენციის მიერ (16 ფედერალური მიწის მშენებლობის, ქა-
ლაქების განაშენიანებისა და საცხოვრებელი ბინების საკითხებზე პასუხის-
მგებელი მინისტრებისა და სენატორებისაგან შემდგარი სამუშაო ჯგუფი) 
შემუშავებულ სამოდელო კანონზე (MBO)37. ეს უკანასკნელი არ არის იმაზე 
მეტი, ვიდრე შესაბამისი უწყების მიერ შემუშავებული რეგულირების სარე-
კომენდაციო წინადადება და იგი არაფერს ავალდებულებს მიწის კანონმდე-
ბელს, თუმცა საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს მიწების კანონმდებლობაზე 
ზოგადად. მიწების სამშენებლო წესებს შორის არსებული განსხვავებები 

35 პროფ. დოქტ. ულრიხ შტელკენსი არის საჯარო სამართლის, კერძოდ გერმანული და ევ-
როპული ადმინისტრაციული სამართლის კათედრის გამგე გერმანიის შპაიერის ადმინისტრა-
ციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტში.
36 შდრ. ამასთან დაკავშირებით აქტუალური სამშენებლო წესების ჩამონათვალი მისამართზე: 
http://www.saarheim.de/Gesetze_Laender/lbo_laender.htm
37 მისი მოძიება შესაძლებელია ინტერნეტმისამართზე: www.bauministerkonferenz.de/lbo/
VTMB102.pdf
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გამომდინარეობს, უპირველეს ყოვლისა, იქიდან, რომ მიწებს განსხვავებუ-
ლი პოლიტიკური წარმოდგენები აქვთ იმის შესახებ, თუ რა შემთხვევებში 
მოითხოვება სამშენებლო ნებართვები და მათთან დაკავშირებული პროცე-
დურები და როგორი ფორმით უნდა ტარდებოდეს ისინი.

ფედერალური სამშენებლო კოდექსის (BauGB)38 დონეზე რეგულირდება 
მხოლოდ ე.წ. „ურბანული დაგეგმარების კანონმდებლობა”, ანუ ურბანული 
დაგეგმარების კანონისა და ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ 
განსახორციელებელი – განვითარების დაგეგმვის მატერიალური საკით-
ხი. განვითარების დაგეგმვის საგანია, უპირველეს ყოვლისა, კონკრეტულ 
ტერიტორიაზე „სამშენებლო ობიექტის გამოყენების დასაშვები სახეები”. 
გამოსახულია გარკვეული ტერიტორიები, როგორებიცაა, მაგალითად: 
საცხოვრებელი ტერიტორიები, სოფელ-ადგილები, შერეული ტერიტორი-
ები, ძირითადი ტერიტორიები, სამრეწველო/სამეწარმეო ტერიტორიები, 
სამრეწველო რაიონები და ა.შ. აქედან დგინდება შემდეგ მიწათსარგებლო-
ბის კანონთან დაკავშირებით (BauNVO)39 ის, თუ რა სახის და მოცულობის 
სამშენებლო პროექტის განხორციელება დაიშვება კონკრეტულად რომელ 
ტერიტორიაზე40. განვითარების გეგმაში შეიძლება დადგინდეს, გარდა 
ამისა, ე.წ. ნაგებობის გამოყენების „პარამეტრები”, სამშენებლო მიზნით 
მიწის ნაკვეთების გამოყენების ინტენსივობა, ფართობისა და ნაგებობის 
სიმაღლის განსაზღვრა. უფრო ზუსტად, ერთმანეთისაგან განსხვავებულ 
უნდა იქნეს განვითარების გეგმის ორი სახეობა: ერთი მხრივ, თვითმმარ-
თველობის მთელი ტერიტორიის მომცველი მიწათსარგებლობის გეგმები, 
რომელთაც, ზოგადად, არ გააჩნიათ არავითარი უშუალო სამართლებრივი 
შედეგები და, როგორც წესი, ასეთი სამართლებრივი შედეგები აქვს მხო-
ლოდ განაშენიანების გეგმებს, რომლებიც დაგეგმვის არეალში მოქცეული 
მიწის ნაკვეთების მიმართ კონკრეტულად და უშუალოდ (შდრ. §30 BauGB) 
არეგულირებენ განაშენიანების საკითხს სამშენებლო გამოყენების სახე-

38 სამშენებლო კოდექსის (BauGB) მოძიება შესაძლებელია ინტერნეტმისამართზე: http://www.
gesetze-im-internet.de/bbaug. ეს არის 2004 წლის 23 სექტემბრის რედაქცია, გამოქვეყნებული 
BGBl-ში, 1, 2414), ბოლოს 2015 წლის 23 ოქტომბრის ცვლილებათა კანონის მე-6 მუხლით 
შეცვლილი (იხ. BGBl, I, 1722). ინგლისურ ენაზე თარგმანის მოძიება შესაძლებელია ინტერ-
ნეტმისამართზე: http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=649.
39 დებულება მშენებლობისათის მიწის ნაკვეთების გამოყენების შესახებ (BauNVO) 1990 წლის 
23 იანვრის რედაქციით გამოქვეყნებული BGBl, I, 132-ში, ბოლოს შეცვლილი 2013 წლის 
ცვლილებათა შეტანის შესახებ კანონის მე-2 მუხლით (გამოქვ. BGBl, I S., 1548) შეგიძლიათ 
მოიძიოთ ინტერნეტმისამართზე: https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo.
40 კომენტარი განაშენიანების გეგმის არარსებობის შედეგების შესახებ სამშენებლო პროექ-
ტების დასაშვებობის კონტექსტში იხ. მე-6 სქოლიოში.
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ობისა და/ან მასშტაბის თვალსაზრისით. განაშენიანების გეგმების მნიშვნე-
ლობიდან გამომდინარე, სამშენებლო კოდექსის (BauGB) §1-ის მე-6 პუნქტი 
და §1ა დაწვრილებით განსაზღვრავენ, თუ რომელი კერძო თუ საჯარო ინ-
ტერესები უნდა გაითვალისწინონ ადგილობრივმა თვითმმართველობებმა 
ურბანული განვითარების ძირითადი გეგმების შედგენისას; §2 და შემდეგი 
განსაზღვრავს, როგორ უნდა იქნეს ასეთი ობიექტები დადგენილი; §1-ის 
მე-7 პუნქტი კი ადგენს, რომ ეს ინტერესები განვითარების გეგმების შედ-
გენისას უნდა იქნეს შეჯერებული. მაგრამ მთავარია, რომ ეს დაგეგმარება 
მხოლოდ შემოთავაზებების/წინადადებების დაგეგმვას წარმოადგენს, ანუ 
მშენებლობას წარმოაჩენს როგორც შესაძლებელს და არ არის თავსმოხ-
ვეული მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა მხრიდან. კერძოდ, ურბანული გეგმა 
არ ანიჭებს უფლებას, მოთხოვნილ იქნეს ძველი კანონის მიხედვით დასაშ-
ვებობის ფარგლებში აგებული შენობა-ნაგებობის ლიკვიდაცია/დანგრევა 
(იხ. ქვემოთ, III-ის „ა”). არსებული ძველი ნაგებობის ლიკვიდაცია (ძალზე 
შეზღუდულ და მხოლოდ სასამართლო გადაწყვეტილების საფუძველზე და-
საშვებ შემთხვევებში) ურბანული სანირების ძალზე რთული და ხარჯიანი 
პროცედურის ფარგლებში შესაძლებელია (იხ. კოდექსის § 136 და შემდეგი), 
მაგრამ აქ მას დაწვრილებით არ შევეხებით.

ეს უკვე ნათელს ხდის, რომ, როგორც მიწების სამშენებლო წესები, ასე-
ვე ფედერალური კანონმდებლობის დონეზე დარეგულირებული ურბანული 
დაგეგმვის კანონმდებლობა გაგებულ უნდა იქნეს, უპირველეს ყოვლისა, 
კონსტიტუციურსამართლებრივი საფუძვლის შუქზე, რაც გამომდინარეობს 
(გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის) ძირითადი კანონის მე-14 მუხლის 
პირველი პუნქტით გათვალისწინებული საკუთრების გარანტიიდან, რომე-
ლიც გულისხმობს მშენებლობის თავისუფლების პრინციპს. იგი ადგენს, 
რომ პირს შეუძლია, საკუთარ მიწის ნაკვეთზე ააშენოს ის, რაც სურს, თუ ეს 
უფლება არ იზღუდება კანონით ან კანონის საფუძველზე. ამით მიწის ნაკ-
ვეთის სამშენებლო მიზნით სარგებლობა საკუთრების ძირითადი უფლების 
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია და მას არ სჭირდება სახელმწიფოს მხრი-
დან ცალკე მინიჭება. აქედან გამომდინარეობს, რომ სამშენებლო ზედამ-
ხედველობის ორგანოებს, ძირითადად, არ გააჩნიათ სამშენებლო პროექტის 
დასაშვებობისას უფლებამოსილებების საკუთარი სურვილებისამებრ გან-
საზღვრის შესაძლებლობა. ამდენად, საკითხს მშენებლობის ნებართვის შე-
სახებ ისინი მხოლოდ კანონის ფარგლებში წყვეტენ და არ შეუძლიათ, გან-
საკუთრებული კანონისმიერი საფუძვლის გარეშე, საკუთარი ურბანული 
თუ ესთეტიკური წარმოდგენები დააყენონ მშენებლობის მფლობელის წარ-
მოდგენების ადგილას. თვით ადგილობრივ თვიმმართველობებსაც კი მიწის 
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ნაკვეთების განაშენიანების საკითხის მართვა შეუძლიათ მხოლოდ კანონით 
განსაზღვრული განაშენიანების გეგმის საფუძველზე. მაგრამ თავისუფალი 
მშენებლობის პრინციპი არ გამორიცხავს, რომ სამშენებლო საქმიანობა, – 
როგორც უკვე იქნა ნაჩვენები, – მრავალი თვალსაზრისით შეიძლება იქნეს 
რეგლამენტებული ისე, რომ თავისუფალი მშენებლობის განხორციელები-
დან ბევრი აღარაფერი დარჩეს. ასე, მაგალითად, სამშენებლო კოდექსის 
§35-ის მიხედვით, მშენებლობა გარე ტერიტორიაზე, „განაშენიანებული 
ტერიტორიის კონტექსტში”, ანუ „მწვანე ზონაში”, თითქმის სრულიად გა-
მორიცხულია, თუ არ არის წარმოდგენილი განაშენიანების დამშვები გეგმა 
და საქმე არც სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობას/საწარმოს ეხება.41 ამის 
მიუხედავად, თავისუფალი მშენებლობის პრინციპი, ზუსტი რეგლამენტი-
რების მიუხედავად, ძალზე მნიშვნელოვანია, რაც აუცილებლად გათვალის-
წინებულ უნდა იქნეს რომელიმე სამშენებლო პროექტის თაობაზე გადაწყ-
ვეტილების მიღების პროცესში.

სხვა მნიშვნელოვანი კონსტიტუციურსამართლებრივი წინაპირობა სამ-
შენებლო სამართლისათვის არის ის, რომ ძირითადი კანონის მე-3 მუხლის 
1-ლი პუნქტის მიხედვით, ყველა ადამიანი „თანასწორია კანონის წინაშე”. 
ეს ბოჭავს ადმინისტრაციას და მასთან ერთად ზედამხედველობასაც იმაში, 
რომ მას არ აქვს უფლება, თვითნებურად განსხვავებულად მოიქცეს მსგავ-
სი ფაქტობრივი გარემოებების არსებობისას და არათანაბარი გარემოებები 
მიიჩნიოს თანაბარ/მსგავს პირობებად, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა 
აქვს – ეს კიდევ იქნება ნაჩვენები – დისკრეციის განხორციელებისას სამ-
შენებლო საზედამხედველო ღონისძიებების გატარებისას (იხ. ქვევით, პ. 
II.3). მაგრამ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს აგრეთვე იმას, რომ ძირითადი 
კანონის მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტიდან არ გამომდინარეობს პრინციპი „თა-
ნასწორობა უკანონობაშია”. არავის აქვს უფლება, მოითხოვოს უწყებისაგან 
კანონით აკრძალული უპირატესობის მინიჭება მხოლოდ იმიტომ, რომ იმავე 
უწყებამ იმავე სახის უპირატესობა მართლსაწინააღმდეგოდ მიანიჭა მესა-
მე პირს. აქედან გამომდინარეობს, რომ არ არსებობს მოთხოვნა აგარაკის 
აშენებისათვის სამშენებლო ნებართვის გაცემაზე – საპირისპიროდ უკვე 
ნახსენები სამშენებლო კოდექსის §35-ისა – მხოლოდ იმის გამო, რომ მე-
ზობელს გაუმართლა და მართლსაწინააღმდეგოდ მოიპოვა ასეთი ნებართვა 
თავისი აგარაკისათვის.

41 „განაშენიანებული ტერიტორიების” ფარგლებში, როცა სახეზე არ არსებობს განაშენიანე-
ბის გეგმა, სამშენებლო პროექტზე ნებართვის გაცემა ორიენტირებს სამშენებლო ობიექტის 
გამოყენების სახეობისა და მასშტაბის თვალსაზრისით იმის მიხედვით, რამდენად ჯდება ეს 
პროექტი ამ ასპექტით უახლოეს შემოგარენში (§ 34, სამშენებლო კოდექსი).
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და ბოლოს, ევროპული კავშირის სამართალი სამშენებლო ზედამხედვე-
ლობის ორგანოების ყოველდღიური საქმიანობის განხორციელებისათვის 
ნაკლებ მნიშვნელოვანია. ევროპულ კავშირს არ გააჩნია არავითარი კომპე-
ტენცია ურბანული განაშენიანების სამართლის სფეროში. თუმცა რეგულა-
ციის ნორმები, რომლებიც გარემოზე ზემოქმედების კონტროლის სფეროს 
მიეკუთვნებიან42 და ევროპული კავშირის სხვა დანარჩენი გარემოსდაც-
ვითი სამართალი, რა თქმა უნდა, შეიცავენ სავალდებულო წინაპირობებს 
განაშენიანების დაგეგმარებისათვის. აქ, პირველ რიგში, უნდა დასახელ-
დეს ევროპული პარლამენტისა და ევროპული საბჭოს 2011 წლის 9 მარტის 
Nr.305/2011 დადგენილება (EU) სამშენებლო პროდუქციის რეალიზაცი-
ისათვის, შეთანხმებული პირობების დადგენის მიზნით, რომლებიც უნდა 
გაითვალისწინონ სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოებმა. სამშენებ-
ლო პროდუქცია, რომელიც პასუხობს ამ რეგულაციების მიერ დადგენილ 
წინაპირობებს, რა თქმა უნდა, დაშვებულ უნდა იქნეს გერმანიაშიც.43

II. სამშენებლო ზედამხედველობის განხორციელების 
ინსტრუმენტები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის 
მიწების სამშენებლო წესების მიხედვით
სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოები ვალდებული არიან, – დაახ-

ლოებით ერთი და იგივე ტექსტია მოცემული ყველა ფედერალური მიწის 
სამშენებლო წესებში, – „შენობა-ნაგებობების აღმართვის, მათი შეცვლის, 
მათ სარგებლობაში ცვლილების შეტანის ან უტილიზაციის პროცესში, ასე-
ვე სამშენებლო ობიექტებით სარგებლობისა და მათი განახლებისას ყურად-
ღება მიაქციონ იმას, რომ დაცული იქნეს საჯაროსამართლებრივი დებუ-
ლებები, რამეთუ სხვა უწყებები არ არიან ამაზე პასუხისმგებელნი” (შდრ. 
MBO-ს §58, პ.2). ამით ზედამხედველობის ორგანოები პასუხისმგებელნი 
არიან, დაიცვან არა მხოლოდ მიწების კანონმდებლობაში გაწერილი უსაფ-
რთხოების ნორმები, არამედ აგრეთვე სამშენებლო კოდექსით გათვალის-

42 კერძოდ, ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2011 წლის 13 დეკემბრის დირექტივა 
2011/92/EU გარემოზე ზემოქმედების შემოწმების შესახებ, როცა საქმე ეხება გარკვეული 
ტიპის საჯარო და კერძო პროექტებს (კოდიფიცირებული ტექსტი), ბოლოს ცვლილება იქნა 
შეტანილი ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2014 წლის 2014/52/EU დირექტივის გზით 
და ასევე ევროპული პარლამენტისა და საბჭოს 2001 წლის 27 ივნისის 2001/42/EG დირექტივა 
გარკვეული ტიპის პროგრამებისა და გეგმების გარემოზე ზემოქმედების შემოწმების შესახებ.
43 ამასთან დაკავშირებით იხ. ევროპული სასამართლოს 2014 წლის 16 ოქტომბრის გადაწყ-
ვეტილება – C – 100/13 – კომისია/გერმანია.
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წინებული წესები. ამისათვის მიწების კანონმდებლობა მათ განკარგულე-
ბაში სხვადასხვა ინსტრუმენტს სთავაზობს, რომლებსაც სამშენებლო ზე-
დამხედველობის ორგანოებისათვის ყოველდღიურ პრაქტიკაში სხვადასხვა 
მნიშვნელობა ენიჭება.

1. სამართალდარღვევათა და სისხლის სამართლის 
მეორეხარისხოვანი როლი

უკანონო მშენებლობა და სამშენებლოსამართლებრივი ნორმების დარ-
ღვევა-არგათვალისწინება ისჯება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში.44 
თუმცა მიწების სამშენებლო კანონმდებლობა MBO-ს §84-ის საფუძველზე 
ითვალისწინებს მთელ რიგს სამართალდარღვევათა შემადგენლობებისას 
სამშენებლოსამართლებრივი ნორმების დარღვევისათვის. ეს უკანასკნელ-
ნი კი, როგორც წესი, იფარგლებიან იმით, რომ ფორმალური სამშენებლო 
სამართლის დარღვევისას ითვალისწინებენ ფულად ჯარიმას, რაც არ არ-
სებობს მატერიალური სამართლის დარღვევის შემთხვევაში. ეს კი ნიშნავს, 
მაგალითად, რომ მოცულია აგრეთვე ნებართვის გარეშე მშენებლობის 
შემთხვევებიც. სამშენებლო ნებართვის გარეშე დასაშვები მშენებლობის 
განხორციელებისას სამშენებლო მატერიალურსამართლებრივი მოთხოვნე-
ბის, უბრალოდ, უგულებელყოფა – ამასობაში ეს თითქმის წესად იქცა (იხ. 
ქვევით პუნქტი II, 2) – არ არის, როგორც წესი, სამართალდარღვევის შე-
მადგენლობა, რომლის განხორციელებაც მშენებელს შეუძლია.45 ამასთან, 
ადმინისტრაციული გადაცდომის გამო დევნის განხორციელება, განსხვა-
ვებით სისხლისსამართლებრივი დევნისგან – სათანადო უწყების დისკრე-
ციაა (ე.წ. დისპოზიციურობის პრინციპი). სამშენებლო ზედამხედველობის 

44 შდრ. სისხლის სამართლის §319: „(1) პირი, რომელიც სამშენებლო პროექტის/ობიექტის 
დაგეგმარების, ხელმძღვანელობის ან სამშენებლო პროცესში, ასევე შენობა-ნაგებობის დე-
მონტაჟის განხორციელებისას ტექნიკის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს დაარღვევს 
და ამით სხვა ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნის, ისჯება ხუთ 
წლამდე თავისუფლების აღკვევთით ან ფულადი ჯარიმით. (2) ასევე ისჯება სამი წლით თავი-
სუფლების აღკვეთით ან ფულადი ჯარიმით, ვინც სამშენებლო ობიექტის დაგეგმვის, ხელმძ-
ღვანელობის, თავისი პროფესიის ან სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებისას დაგეგმვის, 
ან პროექტის განხორციელების პროცესში საყოველთაოდ აღიარებულ ტექნიკურ ნორმებს 
დაარღვევს და ამით სხვა ადამიანის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხეს შეუქმნის. 
(3) ვინც საფრთხეს გაუფრთხილებლობით შექმნის, ისჯება სამი წლით თავისუფლების აღკ-
ვეთით ან ფულადი ჯარიმით. (4) ვინც 1-ლსა და მე-2 პუნქტებში დასახელებულ შემთხვევებში 
საფრთხეს გაუფრთხილებლობით გამოიწვევს, ისჯება ორი წლით თავისუფლების აღკვეთით 
ან ფულადი ჯარიმით.”
45 ადმინისტრაციული გადაცდომები ნაწილობრივ გათვალისწინებულია არქიტექტორების სა-
ზიანოდ, თუ ისინი სამშენებლო კოდექსის საწინააღმდეგო გეგმებს შეადგენენ.
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ორგანო, როგორც წესი, დევნას მხოლოდ მძიმე გადაცდომის შემთხვევაში 
ახორციელებს, კერძოდ მაშინ, როცა არალეგალური მშენებლობა იწვევს 
მოდელისა და მისთვის მიბაძვის ნეგატიურ ეფექტს.

ამდენად, ფედერალური მიწის კანონმდებლობაში გათვალისწინებული 
სამართალდარღვევის გამო დევნის განხორციელება სამშენებლო ზედამ-
ხედველობის ორგანოს ყოველდღიურ საქმიანობაში მეორეხარისხოვან 
როლს ასრულებს. ყოველ შემთხვევაში, თითქმის არ მოიპოვება სასამართ-
ლო გადაწყვეტილებები ასეთი სასამართლო პროცესების გამო. ეს შეიძლე-
ბა იმითაც აიხსნას, რომ ფულად ჯარიმებთან დაკავშირებული პროცესები 
სამართალდარღვევათა შესახებ შესაბამისი (ფედერალური) კოდექსის მი-
ხედვით (OWiG) ებმის პროცესს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონის 
მიხედვით და ამით შედარებით ტევადი და, ამასთან, ზედამხედველობის 
უწყებებისათვის, როგორც სპეციალური/დარგობრივი უწყებებისათვის, 
უცხოა. ამავე დროს, ფულადი ჯარიმის დაკისრების წინააღმდეგ მიმართუ-
ლი სარჩელები საერთო სასამართლოების განსჯადია და არა ადმინისტრა-
ციული სასამართლოებისა, რომლებიც განიხილავენ საჯარო სამშენებლო 
სამართალს მიკუთვნებულ ყველა საკითხს. ამიტომ ფულად ჯარიმებთან 
დაკავშირებული პროცესები დამატებითი თავსატეხია სამშენებლო ზედამ-
ხედველობის ორგანოებისათვის. და ბოლოს, მხოლოდ ფულადი ჯარიმების 
დაკისრებით ვერ იქნება აღმოფხვრილი სამშენებლო სამართლებრივი დარ-
ღვევები. ამიტომ არის საჭირო სათანადო სამშენებლო ზედამხედველობით-
სამართლებრივი განკარგულებების გამოცემა და მათი იმპლემენტაცია (იხ. 
ქვევით II 3). თუ სამშენებლო ზედამხედველობითსამართლებრივი პროცე-
სების გვერდით იწარმოებს აგრეთვე სამართალდარღვევათა სამართალ-
წარმოებაც, ეს ორმაგი ტვირთი იქნება სამშენებლო ზედამხედველობის 
ორგანოებისათვის ისე, რომ ეს მათი უშუალო ფუნქციის განხორციელების 
თვალსაზრისით, – უზრუნველყონ სამშენებლო კოდექსის დაცვა, – ვერავი-
თარ დამატებით სარგებელს მოუტანს მათ.

2. პრევენციული ხასიათის სამშენებლო 
ზედამხედველობითსამართლებრივი ინსტრუმენტები: 
ნებართვის გაცემისა და შეტყობინების წესი

მშენებლობის თავისუფლების კონსტიტუციურსამართლებრივი პრინ-
ციპიდან გამომდინარეობს, რომ სამშენებლო პროექტს მხოლოდ მაშინ 
ესაჭიროება ნებართვა, თუ ეს კანონით ცალსახად არის გაწერილი. ამი-
ტომ, ძირითადად, მშენებლობის ნებართვის გაცემაზე მხოლოდ მაშინ არ-
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სებობს (სასამართლო გზით წარმატებული) მოთხოვნა, თუ სამშენებლო 
პროექტი კანონით გათვალისწინებულ ნორმებს შეესაბამება, რაც გადა-
მოწმებულ უნდა იქნეს სამშენებლო ნებართვის გაცემის პროცესში. ყველა 
ფედერალური მიწის სამშენებლო წესები შეიცავს, ფაქტობრივად, პრინ-
ციპს, რომ სამშენებლო პროექტს ესაჭიროება მშენებლობის ნებართვა და 
რომ ნებართვის გაცემის პროცედურისას შემოწმებულ უნდა იქნეს პროექ-
ტის შესაბამისობა ყველა საჯაროსამართლებრივ ნორმასთან (შდრ. §59, 
§64, MBO). თუ სამშენებლო პროექტის ნებართვა კანონის წესის დაცვით 
არის გაცემული, მაშინ მას აქვს ლეგალიზაციის ეფექტი, ანუ ზედამხედვე-
ლობითი ღონისძიებების გატარება მის მიმართ მაშინაც გამორიცხულია, 
თუ სამშენებლო პროექტი არღვევს, ფაქტობრივად, მატერიალურ-სამშე-
ნებლო კოდექსს (რაც გამორჩათ სამშენებლო ნებართვის გაცემის პროცე-
დურისას). ეს მოქმედებს აგრეთვე სამართალმემკვიდრის მიმართაც. სამ-
შენებლო ნებართვა გაიგება, როგორც მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებული 
ურთიერთობის რეგულირების წესი, რომელიც არა მხოლოდ განმცხადე-
ბელს, არამედ აგრეთვე ნებისმიერ (შემდგომ) მესაკუთრესაც მიწის ნაკ-
ვეთზე უფლებებით აღჭურავს. აქედან გამომდინარე, ყოველთვის არსე-
ბობს შემთხვევები, როცა მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე ეყრდნობა ასი წლის 
წინ მისი ბაბუისათვის გაცემული ნებართვის ლეგალიზაციის შედეგს (იხ. 
ქვემოთ, III).

სწორედ მისი ასე შორსმიმავალი ლეგალიზაციის შედეგის გამო სამ-
შენებლო ნებართვის გაცემის პროცედურა 1990-იანი წლებიდან მოყოლე-
ბული გაიგება როგორც მომსახურება (Serviceleistung) უწყების მხრიდან. 
იგი მშენებლობის მფლობელსა (და მის სამართალმემკვიდრეებსაც) აარი-
დებს თავისი პროექტის კანონშესაბამისობის შესახებ არასწორი ინტერპ-
რეტაციის რისკს. ოფიციალური ორგანოების მხრიდან კი მომსახურების 
განხორციელება და, კონკრეტულად, ვალაუვალი ფედერალური მიწებისა 
და თვითმმართველობების მიერ სამშენებლო ნებართვის გაცემა იყო და 
დღესაც არის (აგრეთვე გერმანიაში) პოლიტიკური საკითხი. ამიტომ, განსა-
კუთრებით, პერსონალის დაზოგვის მიზნით, მნიშვნელოვნად შეიზღუდა, – 
რბილად რომ ვთქვათ, პროექტით მშენებლის მხრიდან „საკუთარი პასუ-
ხისმგებლობის გაძლიერების” მიზნით, – 1990-იანი წლების შუა ხანებიდან 
შემთხვევები, როცა ნებართვა საერთოდ საჭიროა და შემთხვევები, როცა 
ნებართვის გაცემის პროცედურების ფარგლებში მოწმდება სამშენებლო 
პროექტის შესაბამისობა ყველა საჯაროსამართლებრივ წესთან. მშენებლო-
ბის ნებართვის „კლასიკურ” მოდელად, ლეგალიზაციის ფართო შედეგით, 
ითვლება თითქმის მხოლოდ და მხოლოდ ნებართვა ე.წ. „განსაკუთრებული 
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ტიპის მშენებლობებისათვის”, რომლებმაც განსაკუთრებულ მოთხოვნებს 
უნდა უპასუხონ, მაგალითად: განსაკუთრებით დიდი და მაღალი შენობები, 
დიდი რესტორნები, დიდი ფართობები დიდი თავშეყრის ადგილებისათვის 
(200 კაცზე მეტი), საავადმყოფოები, სკოლები და ა. შ.

უმთავრეს სამშენებლო პროექტებს კი – კერძო ან მრავალბინიან სახ-
ლებს, ასევე სხვა 7 მეტრამდე სიმაღლის შენობა-ნაგებობებს დღეს აღარ 
ესაჭიროება ნებართვა, თუმცა სავალდებულოა შეტყობინება, კერძოდ 
მაშინ, თუ მათი აგება განზრახულია მიწათსარგებლობის გეგმის გავრცე-
ლების არეალში და არ იქნა განაცხადი შეტანილი ცალკეული სამშენებლო-
სამართლებრივი ნორმიდან გადახვევის მოთხოვნაზე (ე.წ. ნებართვისაგან 
გათავისუფლება, შდრ. §62, MBO). მაშინაც კი, როცა სამშენებლო ნებარ-
თვა სავალდებულოა, ნებართვის გაცემის პროცედურა იფარგლება ე.წ. 
„ნებართვის გაცემის გამარტივებული წესით” (შდრ. §62, MBO), როგორც 
წესი, მხოლოდ მშენებლობის კანონით დადგენილი ამომწურავი ნორმებით, 
რომელშიც შედის გადამოწმება სამშენებლო კოდექსის ნორმათა დაცვისა 
და არა მიწის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა დებულებისა. 
უფრო კონკრეტულად კი, ეს ნიშნავს, რომ ნებართვისაგან გათავისუფლე-
ბისას სრულიად გამოირიცხება სამშენებლო პროექტის „ლეგალიზაცია” 
სამშენებლო ნებართვის გზით, მაშინ, როცა გამარტივებული პროცედუ-
რით გაცემულ ნებართვას შეუძლია ლეგალიზაციის განხორციელება გა-
ცემის პროცედურის მიხედვით გადასამოწმებელი ნორმების მოცულობის 
ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, თუ არ არის შესაძლებელი სამშენებ-
ლო პროექტის ლეგალიზაცია სამშენებლო ნებართვის გზით, მაშინ რისკი 
პროექტის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის შესახებ ეკისრება მხოლოდ 
მშენებელ მესაკუთრეს. აქედან გამომდინარე, განკარგულება დემონტაჟის 
შესახებ (იხ. ქვემოთ, II, 3), თუ შეუსაბამობაა კანონმდებლობასთან, მაშინ 
შეიძლება განხორციელდეს, თუ მშენებელს არ ჰქონდა შესაძლებლობა, მი-
ემართა უწყებისათვის განცხადებით, შეემოწმებინა კანონმდებლობასთან 
შესაბამისობის საკითხი.

3. სამშენებლო ზედამხედველობის რეპრესიული ინსტრუმენტები: 
დემონტაჟის /დანგრევის განკარგულება, სარგებლობის 
აკრძალვა, განკარგულება მშენებლობის გაჩერების შესახებ

ყველა ფედერალური მიწის სამშენებლო წესები შეიცავს დაახლოებით 
ერთი და იმავე ტექსტის უფლებამოსილებას: „თუ სამშენებლო ობიექტი 
შენდება ან სახეს იცვლის ისე, რომ ეწინააღმდეგება საჯაროსამართლებ-
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რივ ნორმებს, მაშინ სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოს შეუძლია, 
დაადგინოს შენობა-ნაგებობის ნაწილობრივი ან სრული დემონტაჟი/დანგ-
რევა, თუ შეუძლებელია სხვა გზით მართლზომიერი მდგომარეობის აღდ-
გენა. თუ შენობა-ნაგებობა საჯაროსამართლებრივი ნორმების საწინააღმ-
დეგოდ გამოიყენება, მაშინ ასეთი გამოყენება შეიძლება აიკრძალოს (შდრ. 
§80, MBO). რეგულირების ამ წესს ემატება უფლებამოსილება, გამოცემულ 
იქნეს განკარგულება სამშენებლო სამუშაოების შეჩერების შესახებ (შდრ. 
§79, MBO). თუ გამოიცემა ასეთი განკარგულება/დადგენილება, ის შეიძ-
ლება აღსრულდეს ფედერალური მიწების ე.წ. ადმინისტრაციული სააღს-
რულებო კანონის46 მიხედვით (მშენებლობის მფლობელის ხარჯზე), ე.ი. 
იძულებით, როგორც კი შევა ძალაში. ამასობაში აღიარებულია, რომ ასეთი 
განკარგულებები/დადგენილებები, როგორც მიწის ნაკვეთზე არსებული 
ურთიერთობების მარეგულირებელი წესები, ძალაშია მიწის ნაკვეთის მე-
საკუთრე სამართალმემკვიდრეების მიმართაც. მიწის ნაკვეთის ადრინდე-
ლი მესაკუთრის გარდაცვალების ან ამ უკანასკნელის მიერ მიწის ნაკვეთის 
გასხვისების შემთხვევაში უკვე ძალამოსილი სამშენებლო საზედამხედვე-
ლო განკარგულებები კი არ ქარწყლდება, არამედ ისინი სავალდებულოდ 
შესასრულებელი ხდება მიწის ნაკვეთის ახალი მესაკუთრისთვისაც, ისე, 
რომ სავალდებულო აღარ არის მის მიმართ ახალი სამშენებლო საზედამ-
ხედველო განკარგულებების გამოცემა.

ყველა დებულებას, რომლებიც სამშენებლო ზედამხედველობის უწყე-
ბებს ჩარევის უფლებამოსილებას ანიჭებენ, საერთო ის აქვს, რომ ისინი 
ყველა ასეთ უწყებას, გამონაკლისის გარეშე, ავალდებულებენ, გამოიტა-
ნონ დადგენილება ნაგებობის დანგრევის/დემონტაჟის, გამოყენების აკრ-
ძალვის ან მშენებლობის შეჩერების შესახებ, თუ არსებობს საამისო წინაპი-
რობები. ასეთი სახის აქტების მიღების დისკრეცია აქვს ზედამხედველობის 
ორგანოებს. ეს ნათელი ხდება სიტყვა „შეუძლიას” გამოყენებით (სიტყვა 
„ვალდებულია” ან სხვა მსგავსი ფორმულირების ნაცვლად, მაგალითად, 
როგორიცაა, „ზედამხედველობის ორგანომ უნდა დაადგინოს”... და სხვ.). 
აქედან გამომდინარე, თუ სახეზეა მატერიალური სამშენებლო კოდექსის 
(სამშენებლო ნებართვის ლეგალიზაციის ეფექტით „არმოცული/დაფარუ-
ლი”) დარღვევა, ზედამხედველობის ორგანოს შეუძლია, მართლზომიერი 
მდგომარეობის აღდგენის მიზნით ამოქმედდეს, თუმცა ამის ვალდებულება 
მას არ აქვს. ასევე არც სავალდებულოდ არ არის გაწერილი, როგორ და 

46 ამასთან დაკავშირებით შდრ. ფედერ. მიწების აქტუალური განკარგულება-დადგენილებები 
მისამართზე: http://www.saarheim.de/Gesetze_Laender/vwvg_laender.htm.
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როდის შეუძლია მას ჩარევა. ასეთი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია მას 
მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე ცალკეული კონკრეტული შემთხვევის 
თავისებურებათა გათვალისწინებით. ამასთან, ძირითადად, გაპროტესტე-
ბას არ ექვემდებარება, თუ ორგანო მართლზომიერი ვითარების აღდგენის 
მიზნით ჩაერევა, თუნდაც ამ შემთხვევაში მშენებლობის მფლობელის უკვე 
განხორციელებული ინვესტიციები გაუფასურდეს. წინააღმდეგ შემთხვე-
ვაში, მშენებლობის მფლობელს ექნებოდა შესაძლებლობა, დასრულებული 
ფაქტების შექმნით მოეხდინა მოქმედი სამშენებლოსამართლებრივი წესე-
ბის უგულებელყოფა. სამშენებლო სამართალი გადაიქცეოდა ე.წ. „სულე-
ლების სამართლად”. იგი მხოლოდ იმათთვის იქნებოდა, ვინც სულელია 
და მას იცავს, და არა იმათთვის, ვინც საკმაოდ თავხედია იმისათვის, რომ 
იგი დაარღვიოს. სხვა შემთხვევა შეიძლება იყოს, როცა ნებართვის გარეშე 
აგებული ნაგებობა, ძირითადად, ნებართვაუნარიანია (ანუ სამშენებლო მა-
ტერიალურ სამართალთან შესაბამისი). აქ კი აუცილებელია, რომ მშენებ-
ლობის მფლობელს ჯერ შესაძლებლობა მიეცეს, დააყენოს თავდაპირველი 
ფორმალური განაცხადი თავისი სამშენებლო პროექტისათვის, რათა მოგ-
ვიანებით შესაძლებელი იყოს მისი ლეგალიზაცია. თუ ხელიდან გაშვებუ-
ლი იქნება ეს შესაძლებლობა(ც), აღარ არსებობს საფუძველი, უარი ეთქვას 
სამშენებლო ზედამხედველობით ღონისძიებებს.

თანაზომიერების პრინციპის გათვალისწინების პირობებში შეიძლება სა-
მართლიანი და სავალდებულოც იყოს, უარი იქნეს ნათქვამი სამშენებლოზე-
დამხედველობით ღონისძიებებზე სამშენებლო ნორმების არაგანზრახი47 და 
უმნიშვნელო გადაცდომებისას (მაგალითად, როცა დარღვეულია კანონით 
დადგენილი მანძილი/დაშორება საზღვრიდან მშენებლობის მფლობელის 
მიერ რაღაც სანტიმეტრებში განხორციელებული შეცდომის შემთხვევაში).48 
ცალკეულ კონკრეტულ შემთხვევაში შესაძლებელია, გათვალისწინებულ 
იქნეს – მინიმუმ ზედამხედველობის ორგანოს მიერ გამოცემული რომელი-
მე განკარგულების იძულებითი აღსრულებისას – პიროვნული გარემოებე-
ბიც (როგორებიცაა, მაგალითად: უკანონოდ აგებული შენობა-ნაგებობის 
მცხოვრებლების ღრმა ასაკი ან მძიმე დაავადება/ავადმყოფობა). მხოლოდ 

47 სამშენებლო თვალსაზრისით არამართლზომიერი ვითარების აღმოფხვრა, რაც ეფუძნება 
მშენებლობის მფლობელის მხრიდან კანონისმიერი ნორმების შეგნებულად გაუთვალისწი-
ნებლობას, არასოდეს შეიძლება იყოს არათანაზომიერი და, როგორც წესი, ყოველთვის უნდა 
იყოს საფუძველი სათანადო განკარგულებისა, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ასეთი შემთ-
ხვევის სამაგალითოდ აღება; ნათქვამი ვრცელდება „უმნიშვნელო” ხასიათის გადაცდომებ-
ზეც.
48 იხ. ამასთან დაკავშირებით ქვედა საქსონიის მიწის უმაღლესი ადმინისტრაციული სასამარ-
თლოს 1983 წლის 28 თებერვლის გადაწყვეტილება – 6A 69/62.
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ის, რომ სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანო წლების განმავლობაში 
თვალს ხუჭავდა მისთვის კარგად ცნობილ სამშენებლოსამართლებრივ გა-
დაცდომაზე, არ იწვევს დამცავ ნდობას მშენებლობის მფლობელის მიმართ, 
და არ ნიშნავს, რომ ორგანო მომავალშიც უმოქმედო იქნება. ზედამხედვე-
ლობის ორგანოს ფუნქციები არ დგინდება, უბრალოდ, მისი უმოქმედობით. 
ლეგალური სამშენებლო პროექტის არსებობა დიდი ხნის განმავლობაში და 
ორგანოს უმოქმედობა (არსებული გარემოებების საქმის კურსში ყოფნის 
მიუხედავად) არ იწვევენ თავისთავად აღებულ რაიმე ვალდებულებებს ან, 
სულაც, ხანგრძლივი დროის განმავლობაში თმენის ვალდებულებას ზედამ-
ხედველობის ორგანოსათვის49 (იხ. ქვევით, III.).

ბოლო წლებში განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია საკითხმა, რამ-
დენად არის შესაძლებელი, ეჭვის ქვეშ იქნეს დაყენებული სამშენებლო 
ზედამხედველობის სამართლებრივი განკარგულება ძირითადი კანონის 
მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტით გათვალისწინებული თანასწორობის პრინცი-
პის დარღვევის გამო იმ არგუმენტაციით, რომ ზედამხედველობის სამსა-
ხური თვითნებურად იქცევა მხოლოდ უკანონოდ აღმართული შენობა-ნა-
გებობის შემთხვევაში და არა იმ ნაგებობების მიმართ, რომლებიც იმავე 
სამშენებლო არეალის ფარგლებში იმავე სამშენებლო ნორმებს არღვევენ. 
ამ თვალსაზრისით დამკვიდრებულ სასამართლო პრაქტიკას შეესაბამება, 
რომ სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოებმა დაიცვან თანასწორობის 
პრინციპი მათი აქტების გამოცემისას და არ მოახდინონ უსაფუძვლოდ ზო-
გიერთი მოქალაქის დისკრიმინაცია. უწყებას არ აქვს უფლება, რომ მომიჯ-
ნავე ტერიტორიებზე ერთნაირი გადაცდომებისას თავისი დისკრეცია განა-
ხორციელოს დაუგეგმავად (ასეთ შემთხვევებში შესაბამისი სამშენებლო-
ზედამხედველობითი ღონისძიებები მართლსაწინააღმდეგო იქნება და შე-
საძლებელია სასამართლოს გზით მათი გაუქმება), არამედ გადაცდომების 
დაძლევისას მთელ ტერიტორიაზე უნდა იმოქმედოს ერთიანი კონცეფციის 
მიხედვით.50 მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ზედამხედველობის ორგანომ არა-
მართლზომიერი ვითარებები, რაც მრავალი მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში 
არსებობს, მთელ ტერიტორიაზე უნდა გამოასწოროს. ზედამხედველობის 
ორგანოს შეუძლია, – მაგალითად, ადამიანური ან ფინანსური რესურსების 
ნაკლებობისას, – იმოქმედოს კონკრეტულ შემთხვევაზე ორიენტირებუ-

49 იხ. ამასთან დაკავშირებით ნორდრაინ-ვესტფალიის მიწის უმაღლესი ადმინისტრაციული 
სასამართლოს 2008 წლის 18 ნოემბრის განჩინება 7 A 103/08.
50 იხ. ამასთან დაკავშ. ფედერ. ადმინ. სასამართლოს 1991 წლის 19 თებერვლის გადაწყვეტი-
ლება – 7B 106.91 -, და ფედერ. ადმინ. სასამართლოს 2014 წლის 24 ივლისის განჩინება – 4 
B, 34.14.
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ლად და შემოიფარგლოს კონკრეტული შემთხვევების მოწესრიგებით, თუ 
არსებობს საგნობრივი საფუძვლები საამისოდ. მსგავსი შემთხვევებია, მა-
გალითად, როცა ღონისძიებები ტარდება ჯერ ყველაზე უხეში სამშენებლო 
დარღვევების წინააღმდეგ, როცა შესაფერისი შემთხვევა ნიმუშად აიღება, 
როცა „ძველი შემთხვევები” „ახალ შემთხვევებთან” მიმართებით თანამიმ-
დევრული ღონისძიებების გატარებისას დროებით გადაიწევს, ან, როცა 
გამოიყენება საგნობრივად დასაბუთებადი ვადების მარეგულირებელი წე-
სები.

ეს მაგალითები ნათელს ხდის, თუ რა ფართო შესაძლებლობები აქვთ 
ზედამხედველობის ორგანოებს გადაწყვეტილების მიღებისას მართლსაწი-
ნააღმდეგო სამშენებლო მოქმედებასთან კავშირში და რა კრიტერიუმების 
მიხედვით არჩევენ ისინი განსახორციელებელ ღონისძიებებს თავიანთი 
ქმედებისას. მთავარია, რომ ეს სამშენებლო-ზედამხედველობითი ღონისძი-
ებები არ იქნეს გაგებული როგორც სანქცია ან დასჯა არამართლზომიერი 
ქმედებისათვის – მიუხედავად იმისა, რომ დაზარალებულის მხრიდან ისინი, 
როგორც წესი, დისკრიმინაციად გაიგება. ეს ვლინდება იმით, რომ სამშე-
ნებლო-ზედამხედველობით ღონისძიებებს მაშინ ვეღარ მივმართავთ, როცა 
თავდაპირველად უკანონოდ აგებული სამშენებლო პროექტი, მაგალითად, 
მშენებლობის გეგმაში ცვლილებების შეტანის შემდეგ, სამშენებლო სამარ-
თალთან თავსებადად განიხილება.

III. სამშენებლო ინსპექტირების ღონისძიებები, 
საკანონმდებლო ცვლილებები და ძველი 
შენობა-ნაგებობები: ძველი მშენებლობების დაცვის 
საკითხი.
მრავალრიცხოვანი შენობა-ნაგებობა აღმართულ იქნა ნაწილობრივ 

ათწლეულებისა და ნაწილობრივ საუკუნეების წინ, დღეს მოქმედი სამშე-
ნებლოსამართლებრივი რეგულაციების მიღებამდე. ეს რეგულაციები არ-
სებობს გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან და ყოფილი გდრ-ის ტერიტო-
რიაზე 90-იანი წლებიდან. ამით ნათელია, რომ დღეს აქტუალური ძველი 
ნაგებობების დიდი ნაწილი გერმანიაში ასე აღარ აშენდებოდა, მიუხედავად 
იმისა, რომ ეს ნაგებობები აგებულია მართლზომიერად, მაშინ მოქმედი კა-
ნონისმიერი ნორმების შესაბამისად. ასეთ ნაგებობებთან დაკავშირებით 
აღიარებულია პრინციპი, რომ მათთვის გარანტირებული უნდა იყოს ე.წ. 
„არსებული ნაგებობების დაცვა”. ეს გამოთქმა საკუთრების კონსტიტუ-
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ციურსამართლებრივ გარანტიად ითვლება (იხ. ძირითადი კანონის მე-14 
მუხლი). კონკრეტულად კი ეს ნიშნავს, რომ ერთ დროს კანონის შესაბამი-
სად აღმართული ნაგებობა არ უნდა მიესადაგოს იმ სამშენებლოსამართ-
ლებრივ ნორმებს, რომლებიც მათი აგების შემდეგ შევიდნენ ძალაში. ეს ნა-
გებობები არც დანგრევას ექვემდებარება, მარტო იმიტომ, რომ დღეს მათი 
ასეთი სახით აგება დაუშვებელი იქნებოდა. გამონაკლისები ამ პრინციპი-
დან თავიდანვე გამორიცხული არ არის, თუმცა კანონით მკაცრად უნდა 
დადგინდეს და ეს დადგენილება გააზრებულ უნდა იქნეს ძირითადი კანო-
ნის მე-14 მუხლის სულისკვეთებით, მასთან თანაზომიერად. ეს ის შემთხ-
ვევა შეიძლება იყოს, როცა ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის უსაფრთხო-
ებისათვის გარკვეული ტექნიკური განახლებებია განსახორციელებელი,51 
მაგრამ ეს სავალდებულო წესი არ არის. აქედან გამომდინარე, ქალაქის 
განვითარების პროცესში ლეგალურად წარმოშობილი ურბანული თვალ-
საზრისით გაუმართლებელი შენობა-ნაგებობების უტილიზაცია შეიძლება 
განხორციელდეს აუცილებელი წინაპირობებისას მხოლოდ და მხოლოდ 
ძალზე რთული პროცედურების ფარგლებში, რაც გათვალისწინებულია 
სამშენებლო კოდექსის §136-ით და შემდეგით, რამაც ასევე აუცილებელი 
წინაპირობების არსებობისას შეიძლება გამოიწვიოს ექსპროპრიაცია კომ-
პენსაციის პირობით.

ძველი ნაგებობების დაცვა იფარგლება მხოლოდ და მხოლოდ არსებუ-
ლის დაცვით. საკუთრების ძირითადი უფლება არ მოიცავს დაცული შე-
ნობა-ნაგებობების გაფართოების ან შემდგომი განვითარების გარანტიას. 
გადაკეთებისა და გაფართოების პროექტები (სხვაგვარად, ვიდრე ეს არის 
წმინდა კონსერვაციის/შენარჩუნების ღონისძიებების შემთხვევაში) რეგუ-
ლირდება ახალი სამართლით. თუ იგი დაუშვებლად მიიჩნევს სასურველ 
ღონისძიებებს, ვერ განხორციელდება, თუნდაც ისინი აუცილებლობის 
შთაბეჭდილებას ტოვებდნენ. ძველი ნაგებობების დაცვა ვრცელდება ფორ-
მალურად და მატერიალურსამართლებრივად აგებულ ძველ ნაგებობებზე. 
ძირითადად მოქმედებს წესი, რომ სამშენებლოზედამხედველობითი თვალ-
საზრისით წარსულში არამართლზომიერად აგებული სამშენებლო პროექ-
ტის, რომელიც არც სამშენებლო ნებართვითა (იხ. ქვევით, II, 2) და არც მოგ-
ვიანებით კანონში შეტანილი ცვლილებების გზით არის „ლეგალიზებული”, 
შეიძლება დანგრეულ იქნეს ასეთი ნაგებობის აშენებიდან ათეული წლების 
გასვლის შემდეგაც (იხ. მაღლა, III, 3).

51 ასეთი ბოლო პრაქტიკული შემთხვევა იყო კონსტიტუციურსამართლებრივი კანონით დად-
გენილი მოვალეობა, საცხოვრებელი ფართის (მათ შორის ძველ შენობა-ნაგებობებშიც) აღ-
ჭურვა კვამლის დეტექტორებით.
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ამან ნაწილობრივ აბსურდულ სასამართლო პროცესებს ჩაუყარა საფუძ-
ველი, რომელთა ფარგლებში 2010-იან წლებში დადგენილი უნდა ყოფილი-
ყო, 1-ლ ან მე-2 მსოფლიო ომამდე ქვეყნის რომელ ნაწილში რომელი სამარ-
თალი მოქმედებდა და უნდა ყოფილიყო თუ არა და იყო თუ არა გაცემული 
ნებართვა მაშინ მოქმედი კანონის მიხედვით, რა მოცულობით ჰქონდათ 
ასეთ ნებართვებს „ლეგალიზაციის ეფექტი და მოიცავდა თუ არა ეს ძველი 
სამშენებლო ნებართვები დიდი მასშტაბის რეკონსტრუქციებს 1960-იან ან 
1970-იან წლებში. უკვე ეს აწყდება ფაქტობრივ საზღვრებს, რადგან ხშირად 
კითხვა – არის თუ არა გაცემული სამშენებლო ნებართვა (და რა შინაარსის), 
ვეღარ დგინდება, ვინაიდან არქივები გადამწვარია და ცოცხალი მოწმეებიც 
აღარ არსებობენ. იმის გამო, რომ გდრ-ის „სამართლებრივი” სისტემა სრუ-
ლიად განსხვავებულია დასავლეთგერმანული სამართლისაგან, დღევანდე-
ლი გადასახედიდან კიდევ უფრო ძნელი დასადგენია, გერმანიის სამართ-
ლის მიხედვით თუ რა შემთხვევებში განიხილებოდა მართლზომიერად აგე-
ბულად კერძო ნაგებობა და როდის, რა შინაარსით, რომელი ორგანოს მიერ 
და რომელი მიწის ნაკვეთების მიმართ იყო გაცემული სამშენებლო ნებართ-
ვები.

ამ პრაქტიკული ხასიათის პრობლემებმა აიძულა სამართალწარმოება, 
განეხილათ, როგორც წესი, ყველა შენობა-ნაგებობა, რომლებიც აშკარად 
მე-2 მსოფლიო ომამდე არსებობდა და რომელთა კანონიერად აშენების 
საკითხი სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოებს 1960-1970-იან წლე-
ბამდე არასოდეს დაუყენებიათ კითხვის ნიშნის ქვეშ, კანონიერად აგებული 
მაშინ მოქმედი კანონის შესაბამისად და, აქედან გამომდინარე, მიეკუთვ-
ნებინათ მათთვის ძეგლის სტატუსი. ყოველ შემთხვევაში, არ ითვლება სა-
მართლიანად, ასეთი შენობა-ნაგებობების მიმართ გატარდეს რაიმე საზე-
დამხედველოსამართლებრივი ღონისძიებები.52 ნათქვამი ვრცელდება იმ 
შემთხვევაზეც, როცა ზედამხედველობის ორგანოს ომის შემდგომ პერიოდ-
ში შენობის ნაწილის რეკონსტრუქციაზე აქვს ნებართვა გაცემული, რითაც 
საცნაური ხდება, რომ სამშენებლო ობიექტს სამშენებლოსამართლებრივი 
თვალსაზრისით პრობლემები არ აქვს და არც ჰქონია.53 მაგრამ ცალკეულ 
შემთხვევაში ზოგი რამ გაურკვეველი რჩება და სასამართლო პრაქტიკა 
ამ მიმართულებით ჯერ კიდევ განაგრძობს განვითარებას. ასე, მაგალი-

52 იხ. ამასთან დაკავშირებით ნორდრაინ-ვესტფალიის მიწის უმაღლესი ადმინისტრაციული 
სასამართლოს 2016 წლის 24 თებერვლის სასამართლო გადაწყვეტილება 7A 1914.
53 იხ. ამასთან დაკავშირებით რაინლანდ-პფალცის ფედერ. მიწის უმაღლესი ადმინისტრა-
ციული სასამართლოს 2012 წლის 12 ივნისის სასამართლო გადაწყვეტილება 8A 10291/12.
OVG.
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თად, განსაკუთრებულ სიძნელეებს წარმოშობს იმ სამშენებლო ნებართ-
ვების მართლზომიერებისა და ნამდვილობის საკითხის გადაწყვეტა, რომ-
ლებიც გაცემულია აბსოლუტურად ქაოსურ – 1989 წლის შემოდგომიდან 
1990 წლის გაზაფხულამდე – გარდამავალ პერიოდში გდრ-ის სამშენებლო 
ზედამხედველობის ორგანოების მიერ.54 აქ ნაწილობრივ დაისმის კითხვა: 
შეიძლება თუ არა, ინვესტორთა მიერ გარდამავალი პერიოდის გამიზნუ-
ლად გამოყენება ისეთი პროექტების განხორციელებისათვის ნებართვის 
მისაღებად, რაც ნორმალურ ვითარებაში (ასე ნაჩქარევად) შეუძლებელი 
იქნებოდა, ჩაითვალოს ძეგლთა დაცვის სავარაუდო კანონიერ საფუძვლად.

IV. დასკვნა
იმედი მაქვს, რომ გარკვეული წარმოდგენა შეგიქმენით გერმანიის სამ-

შენებლო ზედამხედველობის ორგანოების ფუნქციებისა და უფლებამოსი-
ლებების შესახებ, რაც შეიძლება დაგეხმაროთ ქართული სამშენებლო ზე-
დამხედველობის სამართლის რეფორმირების აუცილებლობის საკითხზე 
მსჯელობისას. თუ გადავხედავთ ქალაქთმშენებლობის ვითარებას გერმა-
ნიაში და შევადარებთ მას სხვა ქვეყნებში არსებულ ვითარებებს, შეიძლე-
ბა ითქვას, რომ არსებულმა სისტემამ მეტ-ნაკლებად გაამართლა. მაგრამ 
კვლავაც საკამათოა, თუ რამდენად ჭკვიანურია სამართლებრივ-პოლიტი-
კურად ფართომასშტაბიანი უარი სამშენებლო ნებართვების პრევენციულ 
წარმოებაზე, რაც 1990-იანი წლების დერეგულირების კანონმდებლობის 
შედეგია (იხ. ზემოთ, II, 3). მაგრამ ამისაგან დამოუკიდებლად გერმანულ 
სამშენებლო სამართალს არ შეეძლო, თავიდან აეცილებინა შეცდომები 
ურბანული განვითარების პროცესში. ამდენად, ძველი ფედერალური მი-
წები დიდი გამოწვევების წინაშე დგანან 1960/1970-იან წლებში აგებული 
ბეტონის „ცოდვების” სანირებისა და აღმოფხვრის თვალსაზრისით. ზოგა-
დად დაისმის კითხვა: როგორ შეიძლება, ქალაქის ცენტრში მშენებლობის 
თვალსაზრისით აუთვისებელი ნაკვეთების დახურვა გახდეს პრიორიტეტუ-
ლი ე.წ. „მწვანე მდელოზე” სამშენებლო ფართობების გაფართოებასთან შე-
დარებით და ამით შემცირდეს მიწათსარგებლობა. სხვა ფართო დისკუსია 
შეეხება საკითხს, შეიქმნას დემონტაჟთან დაკავშირებული (დამატებითი) 
საკანონმდებლო ვალდებულებები, კერძოდ იმ შემთხვევებში, როცა სამე-
წარმეო მიწის ნაკვეთებზე შენდება საწყობები, სუპერმარკეტები და ოფი-

54 იხ. ამასთან დაკავშირებით გერას ადმინისტრაციული სასამართლოს 2005 წლის 7 აპრილის 
სასამართლო გადაწყვეტილება – 4K 461.03.
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სები დაბალსართულიანი/იაფი და შედარებით მოკლევადიანი მშენებლობის 
სახით, რომლებიც გამოყენების შემდეგ ხშირად – დემონტაჟის ვალდე-
ბულების არარსებობის პირობებში – წლების განმავლობაში ნანგრევების 
სახით ამახინჯებენ გარემოს, ვინაიდან დემონტაჟი ბევრად უფრო „ძვირი 
სიამოვნებაა”, ვიდრე, უბრალოდ, გამოუყენებლად მიტოვება ან პასუხისმ-
გებელი მშენებლობის მფლობელის გაკოტრება და ა.შ. მაგრამ ყოველივე 
ეს სამშენებლო ზედამხედველობის ორგანოს ყოველდღიური საქმიანობის 
ბევრად უფრო ნაკლებმნიშვნელოვანი საკითხებია, ვიდრე ურბანული გან-
ვითარების მნიშვნელოვანი ჩარჩო პირობების შექმნა.

BAUAUFSICHT IN DEUTSCHLAND
Ulrich Stelkens55

I. Einführung – Rechtsquellen des Baurechts in Deutschland
Die Bauaufsicht, also die Genehmigung und Überwachung baulicher Anla-

gen, ist in der föderalen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland nicht Aufga-
be des Bundes, sondern Sache der Länder. Welche Behörden Bauaufsichts-
behörden sind, welche Befugnisse sie haben, und welche Genehmigungs- und 
sonstigen Verfahren vor Errichtung eines Bauvorhabens durchzuführen sind 
(sog. formelles Baurecht), ist dementsprechend in den 16 Landesbauordnun-
gen der 16 Bundesländer geregelt.56 Diese Landesbauordnungen regeln ferner 
die materiellen allgemeinen sicherheitsrechtlichen Anforderungen an Bauvorha-
ben (z. B. Standsicherheit, Brandschutz, allgemeine Anforderungen an Wohn-
gebäude, Wohnräume, Treppen, zulässige Bauprodukte usw.). Im Regelungs-
aufbau und Regelungsinhalt sind sich die 16 Landesbauordnungen durchaus 
sehr ähnlich, in wichtigen Details aber durchaus unterschiedlich. Die Ähnlich-
keit der Regelungen erklärt sich daraus, dass sie sich mehr oder weniger weit-
gehend an der von der Bauministerkonferenz (einer Arbeitsgemeinschaft der 
für Städtebau, Bau- und Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren 
der 16 Länder) entwickelten Musterbauordnung (MBO)57 orientieren. Diese ist 

55 Prof. Dr. Ulrich Stelkens ist Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, insbesondere deut-
sches und europäisches Verwaltungsrecht an der Deutschen Universität für Verwaltungswissen-
schaften Speyer.
56 Vergleiche hierzu die Zusammenstellung der aktuellen Landesbauordnungen bei http://www.
saarheim.de/Gesetze_Laender/lbo_laender.htm.
57 Sie ist im Internet abrufbar unter https://www.bauministerkonferenz.de/lbo/VTMB102.pdf.
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zwar rechtlich nicht mehr als ein von den zuständigen Behörden erarbeiteter 
Regelungsvorschlag ohne jegliche Verbindlichkeit für den Landesgesetzgeber, 
beeinflusst aber doch faktisch die Landesgesetzgebung maßgeblich. Die den-
noch bestehenden Unterschiede der Landesbauordnungen erklären sich vor 
allem daraus, dass die Länder teilweise durchaus unterschiedliche politische 
Vorstellungen davon haben, in welchen Fällen Baugenehmigungsverfahren er-
forderlich sind und wie diese ausgestaltet sein müssen.

Bundesrechtlich ist im Baugesetzbuch (BauGB)58 nur das sog. „Städtebau-
recht” geregelt, also die materielle Frage der städtebaulichen Ordnung und die 
der sog. – von den Gemeinden durchzuführenden – Bauleitplanung. Gegen-
stand der Bauleitplanung ist zunächst die zulässige „Art der baulichen Nutzung” 
in einem konkreten Gebiet: Es werden bestimmte Baugebiete ausgewiesen, wie 
z. B. Wohngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete, Kerngebiete, Gewerbegebiete, 
Industriegebiete usw. Hieraus ergibt sich dann in Zusammenhang mit der Bau-
nutzungsverordnung (BauNVO),59 welche Bauvorhaben in welchen Gebieten 
konkret zugelassen werden dürfen.60 Daneben kann durch Bauleitplanung auch 
das sog. „Maß der baulichen Nutzung”, also letztlich die Intensität der baulichen 
Nutzung eines Grundstücks nach der Fläche und Höhe in den jeweiligen Bauge-
bieten festgelegt werden. Genauer sind zwei Arten von Bauleitplänen zu unter-
scheiden: Die das gesamte Gemeindegebiet umfassenden Flächennutzungs-
pläne, die im allgemeinen keine unmittelbaren rechtlichen Wirkungen haben, 
und die hieraus in der Regel zu entwickelnden, nur einzelne Gemeindegebiete 
betreffenden Bebauungspläne, die bezogen auf die im Plangebiet befindlichen 
Grundstücke in ihrem Gebiet konkret und mit unmittelbarer rechtlicher Wirkung 
(vgl. § 30 BauGB) die Bebaubarkeit hinsichtlich der Art und/oder des Maßes der 
baulichen Nutzung regeln. Wegen der erheblichen Bedeutung der Bauleitpläne 
regelt das BauGB in § 1 Abs. 6 und § 1a BauGB sehr ausführlich, welche öffent-
lichen und privaten Belange die Gemeinden bei der Bauleitplanung zu berück-

58 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 
(BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I 
S. 1722), abrufbar im Internet unter: http://www.gesetze-im-internet.de/bbaug. Eine Übersetzung 
ins Englische (Stand: 1997) findet sich bei http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=649.
59 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548). Abrufbar im Internet unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/baunvo.
60 Zu den Folgen des Fehlens eines Bebauungsplans für die Zulässigkeit von Bauvorhaben siehe 
die Ausführungen in Fn. 57.
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sichtigen haben, in den §§ 2 ff. BauGB, wie diese zu ermitteln sind, und in § 1 
Abs. 7 BauGB, dass diese bei der Aufstellung der Bauleitpläne „gegeneinander 
und untereinander gerecht abzuwägen” sind. Entscheidend ist aber, dass diese 
Bauleitplanung nur eine Angebotsplanung ist, also das Bauen nach ihren Vorga-
ben nur ermöglicht, nicht aber von den Grundstückseigentümern erzwingt. Ins-
besondere ermächtigt die Bauleitplanung nicht dazu, die Beseitigung von nach 
früherem Recht zulässigerweise errichteter Gebäude zu verlangen (s. a. unten 
III). Eine Beseitigung des vorhandenen Bestands wäre (nach nur sehr begrenzt 
zulässiger und entschädigungspflichtiger) Enteignung bzw. im Rahmen der sehr 
aufwändigen Verfahren der städtebaulichen Sanierung (§§ 136 ff. BauGB) mög-
lich, auf die hier nicht näher einzugehen ist.

Dies zeigt bereits, dass sowohl die Landesbauordnungen wie das bundes-
rechtlich geregelte Städtebaurecht im Lichte v. a. einer verfassungsrechtlichen 
Vorgabe zu verstehen sind, die aus der Eigentumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 
des Grundgesetzes (der deutschen Bundesverfassung) hergeleitet wird: Der 
Grundsatz der Baufreiheit. Dieser Grundsatz besagt, dass jeder auf seinem 
Grundstück bauen darf, was er will, solange dieses Recht nicht durch oder 
auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt ist. Die bauliche Nutzbarkeit eines 
Grundstücks ist damit essentieller Bestandteil des Grundeigentums und muss 
nicht gesondert staatlich verliehen werden. Daher haben die Bauaufsichtsbe-
hörden grundsätzlich keine eigenen Gestaltungsbefugnisse bei der Zulassung 
von Bauvorhaben, soweit dies nicht ausdrücklich gesetzlich vorgesehen ist. 
Sie können damit über die Zulassung von Bauvorhaben nur im Rahmen der 
Gesetze entscheiden, dürfen aber ohne besondere gesetzliche Grundlage ihre 
eigenen städtebaulichen oder ästhetischen Vorstellungen nicht an die Stelle 
der Vorstellungen des Bauherrn setzen. Auch die Gemeinden können die Be-
baubarkeit der Grundstücke in ihrem Gebiet nur im Rahmen der gesetzlich 
vorgesehenen Bauleitplanung steuern. Der Grundsatz der Baufreiheit schließt 
allerdings nicht aus, dass die bauliche Tätigkeit – wie gezeigt – vielfach sehr 
weitgehend reglementiert ist, so dass oft von der Baufreiheit nur wenig übrig 
geblieben ist. So wird etwa durch § 35 BauGB die Errichtung von Gebäuden 
außerhalb „im Zusammenhang bebauter Ortsteile” – also „im Grünen” – fast 
vollständig ausgeschlossen, soweit kein die Bebauung zulassender Bauleitplan 
vorliegt und es sich auch nicht um einen landwirtschaftlichen Betrieb handelt.61 

61 Innerhalb „im Zusammenhang bebauter Ortsteile” richtet sich die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
bei Fehlen eines Bebauungsplans hinsichtlich der Art und des Maßes der baulichen Nutzung im 
Wesentlichen danach, ob es sich in dieser Hinsicht in die nähere Umgebung einfügt (§ 34 BauGB).
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Aber selbst und trotz dieser sehr strikten Reglementierung ist der Grundsatz 
der Baufreiheit ein wichtiger Grundsatz, der in Zweifelsfällen bei der Beurtei-
lung der baurechtlichen Zulässigkeit eines Vorhabens zu berücksichtigen ist.

Eine weitere wichtige verfassungsrechtliche Vorgabe für das Baurecht ist, 
dass nach Art. 3 Abs. 1 des Grundgesetzes alle Menschen „vor dem Gesetz” 
gleich sind. Dies bindet zwar auch und gerade die Verwaltung und damit auch 
die Bauaufsicht, die damit nicht willkürlich gleichartige Sachverhalte ungleich 
und ungleichartige Sachverhalt gleich behandeln darf, was – wie noch zu zei-
gen sein wird – insbesondere auch für die Ermessensausübung für Bauauf-
sichtsmaßnahmen von Bedeutung ist (s. u. II 3). Entscheidend ist aber auch, 
dass in Deutschland aus Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz gerade nicht der Grundsatz 
der „Gleichheit im Unrecht” hergeleitet wird. Niemand kann die Gewährung 
einer gesetzlich verbotenen Begünstigung nur deshalb verlangen, weil diesel-
be Behörde dieselbe Begünstigung rechtswidrigerweise einem Dritten gewährt 
hat. Daher besteht etwa kein Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung 
für ein Wochenendhaus – entgegen dem bereits erwähnten § 35 BauGB – nur 
deshalb, weil der Nachbar das Glück hatte, eine solche rechtswidrigerweise für 
sein Wochenendhaus zu erhalten.

Das Recht der Europäischen Union ist schließlich für das alltägliche Ge-
schäft der Bauaufsichtsbehörden von eher geringer Bedeutung. Die EU hat 
keine Kompetenz auf dem Gebiet des Städtebaurechts. Allerdings enthalten 
die Regelungen über die Umweltverträglichkeitsprüfung62 und das sonstige 
EU-Umweltrecht natürlich auch verbindliche Vorgaben für die Bauleitplanung. 
Hinzu kommt die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingun-
gen für die Vermarktung von Bauprodukten, die von den Bauaufsichtsbehör-
den berücksichtigt werden müssen: Bauprodukte, die den Vorgaben dieser 
Verordnung entsprechen, müssen natürlich auch in Deutschland zugelassen 
werden.63

62 Insbesondere die Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. 
Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (Kodifizierter Text), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und die Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme.
63 Siehe hierzu Europäischer Gerichtshof, Urteil vom 16. Oktober 2014 – C-100/13 – Kommission 
./. Deutschland.



54

II. Instrumente der Bauaufsicht nach den 
Landesbauordnungen
Die Bauaufsichtsbehörden haben – so wird es mehr oder weniger wort-

gleich in allen Bauordnungen definiert – „bei der Errichtung, Änderung, Nut-
zungsänderung und Beseitigung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung 
von Anlagen darüber zu wachen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
eingehalten werden, soweit nicht andere Behörden zuständig sind” (vgl. § 58 
Abs. 2 MBO). Die Bauaufsichtsbehörden haben damit neben der Einhaltung 
der sicherheitsrechtlichen Vorschriften der Landesbauordnungen insbesonde-
re auch über die Einhaltung der Regelungen des BauGB zu wachen. Hierzu 
weisen ihnen die Landesbauordnungen verschiedene Instrumente zu, die für 
die tägliche Praxis der Bauaufsichtsbehörden jedoch von unterschiedlicher Be-
deutung sind.

1. Geringe Rolle des Ordnungswidrigkeitenrechts und des Strafrechts

Die widerrechtliche Errichtung von baulichen Anlagen ist ebenso wie die 
sonstige Nichtbeachtung baurechtlicher Vorschriften nur in Ausnahmefällen 
strafbar.64 Insbesondere die Landesbauordnungen sehen jedoch nach dem 
Vorbild des § 84 MBO eine ganze Reihe von Ordnungswidrigkeitentatbestän-
den für die Verletzung baurechtlicher Vorschriften vor. Diese beschränken sich 
aber i.d.R. darauf, Verstöße gegen formelles Baurecht mit einer Geldbuße zu 
ahnden, nicht aber Verstöße gegen materielles Baurecht. Dies bedeutet z. B., 
dass der Fall des Bauens ohne die erforderliche Baugenehmigung erfasst ist. 
Die schlichte Missachtung materiellrechtlicher baurechtlicher Anforderungen 
bei zulässigem Bauen ohne Baugenehmigung – mittlerweile ist dies fast die 
Regel (s. u. II 2) – stellt dagegen i.d.R. keinen Ordnungswidrigkeitentatbestand 

64 Vergleiche insbesondere den Straftatbestand der „Baugefährdung” nach § 319 des Strafge-
setzbuchs: „(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs 
eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib 
oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. (2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewer-
bes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein 
Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen 
gefährdet. (3) Wer die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft. (4) Wer in den Fällen der Absätze 1 und 2 fahrlässig handelt und 
die Gefahr fahrlässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft.”
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dar, den der Bauherr verwirklichen könnte.65 Zudem steht die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten – anders als die Verfolgung von Straftaten – im Ermes-
sen der zuständigen Behörde (sog. Opportunitätsprinzip). Die Bauaufsichts-
behörde wird insoweit i.d.R. nur bei eher schwerwiegenden Verstößen diese 
Ordnungswidrigkeiten verfolgen, insbesondere dann, wenn die Errichtung von 
Schwarzbauten eine besondere negative Vorbildwirkung und damit Nachah-
mungseffekte auslöst.

Im täglichen Geschäft der Bauaufsichtsbehörden spielt die Verfolgung der 
in den Landesbauordnungen vorgesehenen Ordnungswidrigkeiten damit nur 
eine geringe Rolle. Jedenfalls sind Gerichtsentscheidungen zu diesen Verfah-
ren kaum aufzufinden. Dies mag daran liegen, dass das Bußgeldverfahren 
nach dem insoweit einschlägigen (Bundes-)Gesetz über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) an das Verfahren nach der Strafprozessordnung angelehnt und damit 
relativ aufwändig und zudem für die Bauaufsichtsbehörden als Fachbehörden 
auch eher fachfremd ist. Zudem sind für Klagen gegen Bußgeldbescheide die 
ordentlichen Gerichte und nicht die sonst mit allen Fragen des öffentlichen 
Baurechts befassten Verwaltungsgerichte zuständig, so dass das Bußgeld-
verfahren auch insoweit für die Bauaufsichtsbehörden einen zusätzlichen Auf-
wand bedeutet. Schließlich werden baurechtswidrige Zustände durch die Ver-
hängung von Geldbußen allein auch noch nicht beseitigt. Insoweit bedarf es 
des Erlasses und der Durchsetzung entsprechender bauaufsichtsrechtlicher 
Verfügungen (s. u. II 3). Wird neben solchen bauaufsichtsrechtlichen Verfahren 
noch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren durchgeführt, bedeutet dies somit für 
die Bauaufsichtsbehörde vor allem einen doppelten Aufwand, ohne dass dies 
für ihre eigentliche Aufgabe – die Sicherstellung der Einhaltung des Baurechts 
– einen unmittelbar erkennbaren zusätzlichen Nutzen bringt.

2. Präventive Bauaufsichtsinstrumente: Genehmigungs- und 
Anzeigeverfahren

Aus dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Baufreiheit folgt, dass ein 
Bauvorhaben nur dann genehmigungspflichtig ist, wenn dies gesetzlich ausdrück-
lich vorgesehen ist. Grundsätzlich besteht deshalb auch ein (gerichtlich durch-
setzbarer) Anspruch auf Erteilung einer Baugenehmigung, wenn das Bauvorha-
ben den gesetzlichen Vorschriften entspricht, die im Baugenehmigungsverfahren 

65 Teilweise sind aber Ordnungswidrigkeiten zu Lasten der Architekten vorgesehen, wenn sie 
baurechtswidrige Pläne entwerfen.
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zu prüfen sind. Tatsächlich enthalten alle Landesbauordnungen den Grundsatz, 
dass Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen und dass im Baugenehmi-
gungsverfahren die Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit allen öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften zu überprüfen ist (vgl. § 59, § 64 MBO). Ist für ein Bauvorhaben 
eine Baugenehmigung in diesem Sinne wirksam erteilt worden, entfaltet sie Lega-
lisierungswirkung, d. h. bauaufsichtliche Maßnahmen gegenüber dem Bauvorha-
ben sind selbst dann ausgeschlossen, wenn das Bauvorhaben tatsächlich gegen 
materielles Baurecht verstößt (was im Baugenehmigungsverfahren übersehen 
wurde). Dies wirkt auch gegenüber dem Rechtsnachfolger: Die Baugenehmigung 
wird als grundstücksbezogene Regelung verstanden, die nicht nur den Antrag-
steller, sondern letztlich jeden (späteren) Eigentümer des Grundstücks berechtigt. 
Daher gibt es immer wieder Fälle, in denen sich ein Grundstückseigentümer auf 
die Legalisierungswirkung einer mehr als hundert Jahre alten Baugenehmigung 
beruft, die seinem Urgroßvater erteilt wurde (s. u. III).

Gerade wegen ihrer weitreichenden Legalisierungswirkung wird das Bau-
genehmigungsverfahren seit den 1990er Jahren rechtspolitisch vor allem als 
Serviceleistung der Behörde verstanden: Sie nimmt dem Bauherrn (und seinen 
Rechtsnachfolgern) das Risiko der fehlerhaften Beurteilung der Baurechtskon-
formität seines Vorhabens ab. Wie alle behördlichen Serviceleistungen stan-
den und stehen in Zeiten (auch in Deutschland) überschuldeter Landes- und 
Gemeindehaushalte auch die Baugenehmigungsverfahren auf dem politischen 
Prüfstand. Vornehmlich, um Personal einsparen zu können, wurden deshalb 
– unter dem Euphemismus „Stärkung der Eigenverantwortung” des Bauherrn 
– seit Mitte der 1990er Jahre die Fälle, in denen eine Baugenehmigung über-
haupt erforderlich ist, und die Fälle, in denen sich der Prüfgegenstand des Bau-
genehmigungsverfahrens auf die Vereinbarkeit des Bauvorhabens mit allen 
baurechtlichen Vorgaben erstreckt, erheblich eingeschränkt. Das „klassische” 
Baugenehmigungsmodell mit umfassender Legalisierungswirkung gilt fast nur 
noch für sog. „Sonderbauten”, die besondere Anforderungen erfüllen müssen, 
wie besonderes große und hohe Gebäude, große Gaststätten, Versammlungs-
stätten, die mehr als 200 Besucher fassen, Krankenhäuser, Schulen usw.

Die allermeisten Bauvorhaben – insbesondere Ein- oder Mehrfamilienhäuser 
und auch sonstige Gebäude mit einer Höhe von bis zu 7 m – bedürfen heute je-
doch keiner Baugenehmigung mehr, sondern sind allenfalls noch anzeigepflich-
tig, insbesondere wenn sie im Geltungsbereich eines Bauleitplanes errichtet 
werden sollen und keine Abweichung von einzelnen baurechtlichen Vorschriften 
beantragt wurde (sog. Genehmigungsfreistellung, vgl. § 62 MBO). Selbst wenn 
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eine Baugenehmigung noch erforderlich ist, beschränkt sich das Baugeneh-
migungsverfahren als sog. „vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren” (vgl. § 
63 MBO) i.d.R. auf die Überprüfung nur abschließend aufgezählter baurecht-
licher Vorschriften, wozu i.d.R. zwar noch die Überprüfung der Einhaltung der 
Vorschriften des BauGB, nicht aber mehr die Überprüfung aller Vorschriften der 
Landesbauordnungen gehört. Konkret bedeutet dies, dass bei einer Genehmi-
gungsfreistellung die Möglichkeiten einer „Legalisierung” des Bauvorhabens 
durch die Baugenehmigung vollständig wegfällt, während eine im „vereinfachten 
Baugenehmigungsverfahren” erteilte Baugenehmigung das Bauvorhaben nur 
im Umfang der im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren zu prüfenden Vor-
schriften zu legalisieren vermag. Soweit dementsprechend keine Legalisierung 
des Bauvorhabens mittels Baugenehmigung mehr möglich ist, trägt der Bauherr 
alleine das Risiko der Baurechtskonformität seines Vorhabens: Eine Abrissver-
fügung (s. u. II 3) bei Widerspruch des Bauvorhabens zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften ist damit selbst dann möglich, wenn der Bauherr keine Möglichkeit 
hatte, die Bauaufsichtsbehörde in einem Baugenehmigungsverfahren vorab zur 
Überprüfung der Baurechtskonformität seines Vorhabens zu veranlassen.

3. Repressive Bauaufsichtsinstrumente: Abrissverfügung, 
Nutzungsuntersagung, Baueinstellungsverfügung

Alle Landesbauordnungen enthalten mehr oder weniger wortgleich folgen-
de Ermächtigung: „Werden Anlagen im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften errichtet oder geändert, kann die Bauaufsichtsbehörde die teilwei-
se oder vollständige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn nicht auf andere 
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Werden Anlagen im 
Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung 
untersagt werden.” (vgl. § 80 MBO). Diese Regelung wird durch eine besondere 
Ermächtigungen etwa betreffend die Anordnung der Einstellung von Bauarbeiten 
(vgl. § 79 MBO) ergänzt. Werden solche Anordnungen erlassen, können sie nach 
Maßgabe der sogenannten Verwaltungsvollstreckungsgesetze der Länder66 voll-
streckt, also zwangsweise (auf Kosten des Bauherrn) durchgesetzt werden, so-
bald sie bestandskräftig geworden sind. Mittlerweile ist auch solche Anordnun-
gen betreffend anerkannt, dass sie als grundstücksbezogene Regelungen auch 
gegenüber dem Rechtsnachfolger gelten. Bei Tod des früheren Grundstücksei-

66 Vergleiche hierzu die Zusammenstellung der aktuellen Landesbauordnungen bei http://www.
saarheim.de/Gesetze_Laender/vwvg_laender.htm.
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gentümers oder bei Veräußerung des Grundstücks durch diesen erledigen sich 
dementsprechend bereits bestandskräftig gewordene Bauaufsichtsverfügungen 
nicht, sondern sie binden auch den neuen Grundstückseigentümer, demgegen-
über also keine neue Bauaufsichtsverfügung erlassen werden muss.

Gemeinsam ist allen Vorschriften, die die Behörden zum bauaufsichtlichen 
Einschreiten ermächtigen, ferner, dass sie die Behörde nicht ausnahmslos dazu 
verpflichten, bei Vorliegen ihrer Voraussetzungen Abrissverfügungen, Nut-
zungsuntersagungen oder Baueinstellungsverfügungen zu erlassen. Derartige 
Anordnungen stehen vielmehr im Ermessen der Behörde. Dies wird eben durch 
das Wort „kann” (im Gegensatz zur Verwendung des Wortes „muss” oder ei-
ner befehlenden Formulierung [„Die Bauaufsichtsbehörde hat … anzuordnen”] 
verdeutlicht. Liegt somit ein (nicht durch die Legalisierungswirkung einer Bau-
genehmigung „gedeckter”) Verstoß gegen materielles Baurecht vor, kann die 
Bauaufsicht zur Herstellung rechtmäßiger Zustände einschreiten, muss dies 
aber nicht. Es ist auch nicht verpflichtend vorgeschrieben, wie und wann sie 
einschreiten muss. Sie kann diese Entscheidung vielmehr nach Zweckmäßig-
keitserwägungen unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Einzelfalles 
treffen. Dabei ist aber grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn die Behörde 
zur Herstellung baurechtmäßiger Zustände einschreitet, auch wenn hierdurch 
erhebliche Investitionen des Bauherrn entwertet werden. Andernfalls hätte es 
letztlich der Bauherr in der Hand, sich durch Schaffung vollendeter Tatsachen 
über die geltenden baurechtlichen Bestimmungen hinwegzusetzen. Das Bau-
recht würde zu einem sog. „Dummenrecht”: Es würde nur für die gelten, die 
dumm genug sind, sich daran zu halten, nicht für die, die dreist genug sind, sich 
darüber hinwegzusetzen. Anderes mag dann gelten, wenn ein nur formell ohne 
Baugenehmigung errichtetes Vorhaben im Grundsatz genehmigungsfähig 
(also mit materiellem Baurecht vereinbar) ist. Hier wird es i.d.R. geboten sein, 
dem Bauherrn zunächst Gelegenheit zu geben, einen förmlichen Bauantrag 
für sein Vorhaben zu stellen, um es durch die Baugenehmigung nachträglich 
legalisieren zu lassen. Wird (auch) diese Gelegenheit versäumt, besteht aber 
wiederum kein Grund (mehr) von bauaufsichtlichen Maßnahmen abzusehen.

Unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsprinzips kann es allerdings 
auch durchaus gerechtfertigt und geboten sein, bei unbeabsichtigten67 und ge-

67 Die Beseitigung baurechtswidriger Zustände, die auf bewusster Nichtbeachtung baurechtlicher 
Vorschriften durch den Bauherrn beruhen, kann daher niemals unverhältnismäßig sein und sollte 
zur Vermeidung einer negativen Vorbildwirkung auch konsequent angeordnet werden – auch bei 
„Geringfügigkeit” des Verstoßes.
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ringfügigen Verstößen gegen baurechtliche Vorschriften (etwa Überschreitung 
des gesetzlich vorgesehenen Grenzabstandes um wenige Zentimeter wegen 
eines dem Bauherrn nicht vorzuwerfenden Vermessungsfehlers) von bauauf-
sichtlichen Maßnahmen abzusehen.68 Auch persönliche Umstände (etwa das 
hohe Alter oder eine schwere Krankheit der Bewohner eines rechtswidrig er-
richteten Gebäudes) können im Einzelfall – zumindest im Rahmen der zwangs-
weisen Durchsetzung einer Bauaufsichtsverfügung – zu berücksichtigen sein. 
Aus dem Umstand allein, dass die Bauaufsichtsbehörde jahrelang gegenüber 
einem ihr bekannten baurechtlichen Missstand nicht eingeschritten ist, folgt al-
lerdings auch kein schützenswertes Vertrauen des Bauherrn dahingehend, die 
Behörde werde auch in Zukunft nicht einschreiten: Durch schlichtes Nichtstun 
verwirkt die Bauaufsicht nicht ihre Befugnisse. Allein eine lange Bestandszeit 
einer illegalen baulichen Anlage und ein Untätigbleiben der Behörde (auch in 
Kenntnis dieser Umstände) führen damit für sich genommen nicht zu Bindun-
gen oder gar dauerhaften Duldungspflichten der Behörde69 (s. a. unten III).

Besondere Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren schließlich die Fra-
ge aufgeworfen, inwieweit die Rechtmäßigkeit einer bauaufsichtsrechtlichen 
Verfügung wegen Verletzung des Gleichheitssatzes des Art. 3 Abs. 1 Grund-
gesetz mit dem Argument in Zweifel gezogen werden kann, die Bauaufsichts-
behörde gehe willkürlich nur gegen ein rechtswidrig errichtetes Bauwerk vor, 
nicht aber gegen alle Bauwerke, die in demselben Baugebiet gegen dieselben 
baurechtlichen Vorschriften verstoßen. Insoweit entspricht es mittlerweile ge-
festigter Rechtsprechung, dass die Bauaufsichtsbehörde bei ihren Anordnun-
gen das Gleichbehandlungsgebot beachten und nicht einzelne Bürger ohne 
rechtfertigenden Grund benachteiligen darf. Die Behörde darf ihr Ermessen 
bei gleichartigen Baurechtsverstößen in einem zusammenhängenden Gebiet 
also nicht planlos ausüben (dann wären entsprechende bauaufsichtliche Maß-
nahmen rechtswidrig und könnten gerichtlich aufgehoben werden), sondern 
muss bei der Bekämpfung „flächendeckender” Missstände nach einem plau-
siblen Konzept vorgehen.70 Dies bedeutet nicht, dass die Bauaufsichtsbehör-
de rechtswidrige Zustände, die bei einer Vielzahl von Grundstücken vorliegen, 

68 Siehe hierzu z. B. den Fall des Oberverwaltungsgerichts Niedersachsen, Urteil vom 28. Februar 
1983 – 6 A 69/62.
69 Siehe hierzu z. B. Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 18. November 
2008 – 7 A 103/08.
70 Siehe hierzu und zum Folgenden etwa Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 19. Februar 1991 
– 7 B 106.91 –, und Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 24. Juli 2014 – 4 B 34.14.
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stets „flächendeckend” bekämpfen muss. Vielmehr kann die Behörde – z. B. 
wegen fehlender personeller oder sachlicher Mittel – auch anlassbezogen vor-
gehen und sich auf die Regelung von Einzelfällen beschränken, sofern hierfür 
sachliche Gründe vorliegen. Einen solchen Grund stellt es etwa auch dar, wenn 
zunächst gegen die gröbsten baulichen Missstände vorgegangen wird, wenn 
ein geeigneter Fall als Musterfall herangezogen wird, wenn „Altfälle” bei konse-
quentem Vorgehen gegen „Neufälle” vorläufig geduldet oder sachlich begründ-
bare Stichtagsregelungen herangezogen werden.

Diese Beispiele sollen zeigen, welche Bandbreite von Entscheidungsmög-
lichkeiten der Bauaufsichtsbehörde bei ihrem Vorgehen gegen baurechtswid-
riges Handeln zusteht und nach welchen Kriterien sie die Auswahl zwischen 
verschiedenen Maßnahmen treffen kann. Entscheidend ist, dass diese Bauauf-
sichtsmaßnahmen nicht als Sanktion oder Bestrafung für rechtswidriges Ver-
halten zu verstehen sind – auch wenn sie von den Betroffenen i.d.R. natürlich 
als Zufügung eines empfindlichen Übels verstanden werden. Dies zeigt sich 
etwa daran, dass bauaufsichtliche Maßnahmen dann nicht mehr zu ergreifen 
sind, wenn ein ursprünglich rechtswidrig errichtetes Bauvorhaben, z. B. nach 
Änderung eines Bauleitplans, nachträglich als baurechtskonform anzusehen 
ist.

III. Bauaufsichtliche Maßnahmen, Rechtsänderungen und 
Altbauten: Die Frage des Bestandsschutzes
Zahlreiche Bauwerke wurden teilweise Jahrzehnte, teilweise auch Jahr-

hunderte vor Inkrafttreten der heute geltenden baurechtlichen Regelungen er-
richtet. Denn diese existieren in ihrer heutigen Form erst seit den 1960er Jah-
ren, auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sogar erst seit den 1990er Jahren. 
Damit ist auch klar, dass weite Teile des aktuellen Baubestands in Deutschland 
heute so nicht mehr errichtet werden dürften, obwohl sie ursprünglich nach 
Maßgabe des zum Zeitpunkt ihrer Errichtung geltenden Rechts zulässigerwei-
se errichtet worden sind. Bezogen auf diese Bauten ist als allgemeiner Grund-
satz anerkannt, dass ihnen sog. „Bestandsschutz” zu gewähren ist. Dies wird 
auch als Ausdruck der verfassungsrechtlichen Eigentumsgarantie (Art. 14 des 
Grundgesetzes) verstanden. Konkret bedeutet dies, dass ein einmal zulässi-
gerweise errichtetes Bauwerk nicht an baurechtliche Vorschriften angepasst 
werden muss, die nach seiner Errichtung in Kraft traten. Schon gar nicht muss 
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es allein deshalb abgerissen werden, weil es heute nicht mehr in zulässiger 
Weise errichtet werden dürfte. Ausnahmen von diesem Grundsatz sind nicht 
von vornherein ausgeschlossen, müssen aber ausdrücklich gesetzlich ange-
ordnet sein und diese Anordnung muss im Lichte des Art. 14 des Grundge-
setzes auch als verhältnismäßig erscheinen. Dies kann der Fall sein, wenn 
bestimmte technische Nachrüstungen zur Sicherung von Leib und Leben als 
zwingend erforderlich erscheinen,71 ist aber nicht die Regel. Daher kann auch 
die Beseitigung legal entstandener städtebaulicher Missstände nur unter sehr 
engen Voraussetzungen in den bereits erwähnten sehr aufwändigen Verfah-
ren der §§ 136 ff. BauGB der städtebaulichen Sanierung erreicht werden, die 
– unter noch engeren Voraussetzungen – auch zu entschädigungspflichtigen 
Enteignungen führen können.

Der Bestandsschutz beschränkt sich allerdings auch nur auf den Bestand: 
Das Eigentumsgrundrecht enthält keine Ausbau- oder Weiterentwicklungsga-
rantie bestandsgeschützter Bauwerke. Um- und Ausbauvorhaben sind (anders 
als reine Erhaltungsmaßnahmen) also ggf. am neuen Recht zu messen. Lässt 
dies die gewünschten Maßnahmen nicht zu, haben sie zu unterbleiben, selbst 
wenn sie als notwendig erscheinen, um eine wirtschaftlich sinnvolle Nutzung 
des Bauwerks zu ermöglichen. Der Bestandsschutz erstreckt sich zudem nur 
auf den formell und materiell rechtmäßig errichteten Bestand. Grundsätzlich 
gilt, dass bauaufsichtlich die Beseitigung eines ursprünglich rechtswidrig er-
richteten Bauvorhabens, das weder durch eine Baugenehmigung (s. o. II 2) 
noch durch eine nachträgliche Rechtsänderung „legalisiert” worden ist, auch 
noch Jahrzehnte nach seiner Errichtung angeordnet werden kann (s. o. III 3).

Dies hat zu teilweise etwas absurden Gerichtsverfahren geführt, in denen 
in den 2010er Jahren geklärt werden musste, welches Baurecht in einem be-
stimmten Landesteil vor dem 1. oder 2. Weltkrieg galt, und ob eine Baugeneh-
migung nach dem damaligen Recht erteilt werden musste und erteilt wurde, in 
welchem Umfang derartige Baugenehmigungen Legalisierungswirkung entfal-
tet haben und ob etwa größere Umbaumaßnahmen in den 1960er oder 1970er 
Jahren von diesen alten Baugenehmigung noch umfasst waren. Dies stößt 
schon auf faktische Grenzen, weil sich oft die Frage, ob eine Baugenehmigung 
(mit welchem Inhalt) erteilt worden ist, nicht mehr klären lässt, etwa weil Archi-
ve verbrannt und keine lebenden Zeugen mehr vorhanden sind. Wegen des 

71 Letzter praktischer Fall einer solchen verfassungsmäßigen Nachrüstungspflicht war etwa die 
gesetzliche Verpflichtung, alle Wohnräume (auch solche in Altbauten) mit Rauchmeldern auszu-
statten.
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vom westdeutschen Recht völlig abweichenden „Rechts-” Systems der DDR 
erscheint es als noch schwieriger – und für die heute allein im nicht-sozialisti-
schen Rechtssystem ausgebildeten Verwaltungsmitarbeiter und Richter kaum 
möglich – aus der heutigen Perspektive zu beurteilen, in welchen Fällen ein pri-
vat errichtetes Bauwerk nach DDR-Recht als rechtmäßig errichtet anzusehen 
war und wann mit welchem Inhalt von welcher Behörde Baugenehmigungen 
für welche Grundstücke zu erteilen waren.

Diese praktischen Probleme haben die Rechtsprechung dazu veranlasst, 
tendenziell alle Bauwerke, die nachweislich schon vor dem 2. Weltkrieg bestan-
den hatten und deren rechtmäßige Errichtung durch die Bauaufsichtsbehörden 
bis in die 1960er/1970er Jahre nicht bezweifelt worden war, letztlich als nach 
früherem Recht rechtmäßig errichtet anzusehen und ihnen damit Bestands-
schutz zuzusprechen. Zumindest wird es als nicht ermessensgerecht angese-
hen, gegenüber solchen Bauwerken noch bauaufsichtsrechtliche Maßnahmen 
zu erlassen.72 Entsprechendes gilt, wenn die Baubehörde nachweisbar in der 
Nachkriegszeit die Erweiterung eines Gebäudeteils genehmigt und damit zu er-
kennen gegeben hat, dass das Bauvorhaben insgesamt baurechtlich in Ordnung 
ist.73 Im Einzelnen ist hier aber noch einiges unklar, und die Rechtsprechungs-
entwicklung ist ersichtlich nicht abgeschlossen. So wirft etwa die Beurteilung 
der Rechtmäßigkeit und Wirksamkeit solcher Baugenehmigungen besondere 
Schwierigkeiten auf, die von DDR-Behörden während der absolut chaotischen 
Übergangszeit zwischen Herbst 1989 und Frühjahr 1990 erteilt worden sind.74 
Hier stellt sich teilweise die Frage, ob die gezielte Ausnutzung der Umbruchsitu-
ation durch Investoren, um Genehmigungen für Vorhaben zu erhalten, die unter 
normalen Verhältnissen kaum hätten (so schnell) erteilt werden können, wirklich 
Grundlage für die Annahme von Bestandsschutz sein kann.

IV. Fazit
Ich hoffe damit einen gewissen Überblick zu den Aufgaben und Befugnis-

sen der Bauaufsichtsbehörden in Deutschland gegeben zu haben, der viel-
leicht für die Beurteilung der Notwendigkeit der Reform des Georgischen Bau-

72 Siehe etwa den Fall des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 24. Februar 
2016 – 7 A 1914.
73 Siehe etwa den Fall des Oberverwaltungsgerichts Rheinland Pfalz, Urteil vom 12. Juni 2012 – 8 
A 10291/12.OVG.
74 Siehe etwa den Fall des Verwaltungsgerichts Gera, Urteil vom 07. April 2005 – 4 K 461/03.
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aufsichtsrechts hilfreich sein kann. Sieht man sich die städtebaulichen Zustän-
de in Deutschland an und vergleicht sie mit denen in anderen Ländern, lässt 
sich wohl sagen, dass sich das existierende System im Großen und Ganzen 
bewährt hat. Umstritten ist allerdings nach wie vor die rechtspolitische Klugheit 
des weitgehenden Verzichts auf präventive Baugenehmigungsverfahren, wie 
sie Folge der Deregulierungsgesetzgebung der 1990er Jahr ist (s. o. II 3). Aber 
auch unabhängig davon konnte natürlich auch das deutsche Baurecht nicht die 
Entstehung jeglichen städtebaulichen Missstands verhindern. Insoweit stehen 
etwa die alten Bundesländer vor großen Herausforderungen in Bezug auf die 
Sanierung und Beseitigung von in den 1960er und 1970er Jahren errichteten 
Beton-Bausünden. Allgemein stellt sich ferner die Frage, wie der Schließung 
von Baulücken in den Innenstädten ein Vorrang gegenüber der Ausweitung 
neuer Baugebiete „auf der grünen Wiese” eingeräumt werden und hierdurch 
der Flächenverbrauch verringert werden kann. Eine weitere aktuelle Diskus-
sion betrifft die Frage der Schaffung (weiterer) gesetzlicher Rückbauverpflich-
tungen insbesondere in den Fällen, in denen auf Gewerbegrundstücken Lager-
hallen, Supermärkte und Geschäftsräume in Billigbauweise mit relativ kurzer 
Lebensdauer errichtet werden, die dann oft – bei fehlender Rückbauverpflich-
tung – nach Nutzung noch über Jahre als Ruine die Umgebung verunstalten, 
weil der Abriss letztlich wohl teurer wäre als die schlichte Nicht-Nutzung oder 
der verantwortliche Bauherr zwischenzeitlich in Konkurs gefallen ist usw. Dies 
sind aber alles weniger Fragen des alltäglichen Geschäfts der Bauaufsichts-
behörden als die der Schaffung sinnvoller städtebaurechtlicher Rahmenbedin-
gungen.
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VIII ფორუმი: ხარისხის მენეჯმენტი 
საჯარო მმართველობაში: 
წარმატებები და გამოწვევები

თსუ, 2016 წლის 11 მაისი

დღის წესრიგი
1620 ფორუმის გახსნა, მისალმება
პროფ. ირაკლი ბურდული – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, ადმინისტრა-
ციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე

1630 ირაკლი წიწილაშვილი – სახელმწიფო აუდიტის ეფექტიანობის დეპარტა-
მენტის უფროსი
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში
დისკუსია

1710 ნესტან მგელაძე – საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების 
სამინისტროს სსიპ – აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო „აკრედიტა-
ციის ცენტრის” აკრედიტაციის, მონიტორინგისა და ზედამხედველობის სამსა-
ხურის უფროსი
ხარისხის მართვის სისტემების დანერგვა და უზრუნველყოფა ინსპექტირების 
სხვადასხვა ტიპის ორგანოებსა და საგამოცდო/საკალიბრებელ ლაბორატო-
რიებში
დისკუსია
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1745 რიხარდ მიშაკი – ზალცბურგის უნივერსიტეტი
ხარისხის მენეჯმენტი საჯარო მმართველობაში:
განხორციელების პრობლემები და წარმატებები ცალკეულ დარგებში
დისკუსია

1815 შედეგების შეჯამება

VIII. FORUM: QUALITÄTSMANAGEMENT IN DER 
ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG: 
ERFOLGE UND HERAUSFORDERUNGEN

11. Mai 2016, TSU

Tagesordnung
1620 Begrüßung durch:
Prof. Dr. Irakli Burduli, Dekan der juristischen Fakultät der TSU, Vorstandsvorsit-
zender des Instituts für Verwaltungswissenschaften

16 30 Irakli Tsitsilashvili, Abteilungsleiter des Rechnungshofes Georgiens
Die Rolle des Rechnungshofes bei der Verwaltung öffentlicher Finanzen
Diskussion

1710 Nestan Mgeladze, Leiterin der Abteilung für Akkreditierung, Monitoring und 
Aufsicht des Akkreditierungszentrums beim Ministerium für Wirtschaft und nach-
haltige Entwicklung

Umsetzung von Qualitätsmanagementssystemen in den Inspektierungsbehörden 
und Testlaboratorien
Diskussion

1745 Dr. Richard Mischak, Univeristät Salzburg
Qualitätsmanagement in der öffentlichen Verwaltung: Probleme und Erfolge bei der 
Umsetzung in ausgewählten Bereichen
Diskussion

1815 Zusammenfassung
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო 
ფინანსების მართვაში
ირაკლი წიწილაშვილი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი
საჯარო ფინანსების მართვაში

სახელმწიფო  აუდიტის  სამსახური

მაისი 2016

• ჩვენი მიზანია:

 დავეხმაროთ პარლამენტს მთავრობაზე საპარლამენტო კონტროლის

განხორციელებაში და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში

 ხელი შევუწყოთ ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის 

პრინციპების განმტკიცებას და საჯარო რესურსების ეფექტიან მართვას 

ხალხის საკეთილდღეოდ

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 2

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი

სახ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 3

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ანგარიშვალდებულების 
პროცესი

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი

საქართველოს 
პარლამენტი

აუდიტის 
ობიექტები

სახელმწიფო 
აუდიტის 
სამსახური

• ადგენს ბიუჯეტს
• ახორციელებს 

საპარლამენტო 
კონტროლს

განკარგავენ 
საბიუჯეტო სახსრებს 

და ანგარიშს 
წარუდგენენ 
პარლამენტს

აუდიტით:

• ამოწმებს ანგარიშების 
სისწორეს

• ავლენს 
გასაუმჯობესებელ 
სფეროებს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 4

აუდიტის პროცესი

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი

აუდიტის 
ანგარიში

ობიექტური

არგუმენტი
რებული

აქტუალური

რეკომენდაციების 
შესრულების 

პროცესი

გაუმჯობესებული 
საჯარო 

მმართველობა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 5

თანამედროვე აუდიტის დამატებითი სარგებელი:

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი

დარღვევის 
გამოვლენა

სისტემური 
მიზეზის 

იდენტიფიცირება

რეკომენდაციის 
შემუშავება

რეკომენდაციის 
შესრულების 

მონიტორინგი

- გამოვლენილი დარღვევის გამოსწორება;

- გამოვლენილი დარღვევის განმეორების პრევენცია
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 აუდიტით დადგინდა, რომ დიალიზის სეანსის ფინანსური 
გაანგარიშება დაუსაბუთებელი იყო

 რეკომენდაციის გათვალისწინების შემდეგ დიალიზის სეანსის 
ღირებულება 121 ლარის ნაცვლად 80 ლარით განისაზღვრა

 აღნიშნული რეკომენდაციის შესრულებით ყოველწლიურად 
სახელმწიფო ბიუჯეტში 7 მილიონი ლარი იზოგება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 6

აუდიტის შედეგად გაცემული რეკომენდაციების 
შესრულების მაგალითი 

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 7

შედეგად:

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

 საბიუჯეტო დანაზოგები

 სახელმწიფო ქონების აღრიცხვის 
მოწესრიგება

 საჯარო სექტორში შიდა კონტროლის 
სისტემის გაუმჯობესება

 გამჭვირვალობისა და 
ანგარიშვალდებულების ზრდა

 არამიზნობრივი ხარჯვის პრევენცია

 კანონთან შეუსაბამო ქმედებების 
გამოვლენა

 პროგრამების პროდუქტიულობისა 
და ეფექტიანობის გაუმჯობესება
მომსახურებათა გაუმჯობესება
სოციალური ამოცანების მიღწევა -

ჯანდაცვა, განათლება, სოც. 
უზრუნველყოფა
სახელმწიფო ქონების მართვის 

გაუმჯობესება

 ანტიკორუფციული ამოცანები
კორუფციის რისკების გამოვლენა
ანტიკორუფციული სისტემების 

დანერგვის ხელშეწყობა 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 8

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

აუდიტორული საქმიანობის ძირითადი
მიმართულებები

ფინანსური
აუდიტი

შესაბამისობის
აუდიტი

ეფექტიანობის
აუდიტი

ბიუჯეტთან
დაკავშირებული

ანგარიშები

ინფორმაციული
ტექნოლოგიების

აუდიტი

ს ა ხ ელმწიფო  აუდიტის  ს ა მ ს ა ხური
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ფინანსური აუდიტით სახელმწიფო აუდიტის სამსახური გასცემს 

დამოუკიდებელ მოსაზრებას იმის თაობაზე, თუ რამდენად გამართულია 

ბუღალტრული აღრიცხვა, რამდენად უზრუნველყოფილია ფინანსური 

ინფორმაციის გამჭვირვალობა და ადგილზეა თუ არა შესაფერისი შიდა 

კონტროლის სისტემა. 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 9

ფინანსური აუდიტის მიზანი

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

აუდიტის ობიექტის ოპერაციებისა და საქმიანობის შეფასება 

კანონმდებლობასთან, მარეგულირებელ ნორმებთან, სახელშეკრულებო 

მოთხოვნებთან, საგრანტო მოთხოვნებთან, ორგანიზაციულ პოლიტიკასა 

და პროცედურებთან შესაბამისობისობაში

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 10

შესაბამისობის აუდიტის მიზანია

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

 თუ რა რეალური შედეგი იქნა მიღწეული კონკრეტულ 

ორგანიზაციაზე/პროგრამაზე მიმართული სახსრებით და რამდენად 

იქნა მიღწეული პროგრამის დასახული მიზნები; 

 რამდენად გონივრული ქმედებებით იქნა მიღწეული აღნიშნული 

შედეგი, თუ შესაძლებელი იყო სახსრების უფრო 

ეკონომიურად/პროდუქტიულად გამოყენება. 

● ეკონომიურობა      ● ეფექტიანობა      ● პროდუქტიულობა 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 11

ეფექტიანობის აუდიტის მიზანია, შეაფასოს:

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი
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კომპლექსური აუდიტია, რომლის  სრულყოფილად ჩასატარებლად 
აუცილებელია სხვადასხვა სფეროს სიღრმისეული ცოდნა და გამოიყენება 
სხვადასხვა რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მეთოდები, როგორებიცაა:

• - ეფექტიანობის აუდიტი საშუალოდ გრძელდება 12-დან 18 თვემდე
• - წამყვანი უმაღლესი აუდიტორული ორგანიზაციების საქმიანობის 

80%-ს ეფექტიანობის აუდიტი შეადგენს

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 12

ეფექტიანობის აუდიტი

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი

● ფინასური ანალიზი ● დოკუმენტური 

შემოწმება ● ფოკუს ჯგუფებთან ინტერვიუ

● შესასწავლ თემასთან დაკავშირებული 

საუკეთესო პრაქტიკების და ლიტერატურის 

მიმოხილვა  ● კვლევები და გამოკითხვები 

● მსგავსი ტიპის სხვა ორგანიზაციებთან და 

სხვა ქვეყნებთან შედარება

• მოხსენება ბიუჯეტის შესრულების შესახებ საქართველოს მთავრობის 
წლიური ანგარიშის თაობაზე - სახელმწიფო და ავტონომიური 
რესპუბლიკებისათვის

• დასკვნა  ბიუჯეტის კანონის პროექტზე და მოხსენება მიმდინარე წლის 
ბიუჯეტის შესრულების მიმდინარეობის შესახებ - სახელმწიფო და 
ავტონომიური რესპუბლიკებისათვის

• ანგარიში ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების 
ხარჯვასა და შესრულებასთან დაკავშირებით  ჩატარებული აუდიტების 
შესახებ 

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 13

ბიუჯეტთან დაკავშირებული ანგარიშები

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

რისკებმა ფურცლიდან ელექტრონულ სისტემებზე 
გადაინაცვლა

 სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული სისტემა
 შემოსავლების ადმინისტრირების ელექტრონული 

სისტემა
 სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზა

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 14

ინფორმაციული ტექნოლოგიები აუდიტი

სა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური
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სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 15

საერთაშორისო თანამშრომლობა

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

• ამერიკის საანგარიშო  ოფისი

• ლატვიის აუდიტორული ოფისი

• ევროპის აუდიტის სასამართლო

• სლოვენიის აუდიტორული ოფისი

• ლიტვის აუდიტორული ოფისი

• ცოდნის გაზიარების კომიტეტი (INTOSAI)

• გარემოს დაცვის აუდიტის სამუშაო ჯგუფი

(EUROSAI)

• შვედეთი ეროვნული აუდიტორული ოფისი

• გერმანიის თანამშრომლობის საზოგადოება

• პროფესიული სტანდარტების კომიტეტი (INTOSAI)

• შესაძლებლობების გაზრდის კომიტეტი (INTOSAI)

აუდიტორული ორგანოების 
საერთაშორისო 

ორგანიზაციის (INTOSAI) და 
მისი რეგიონული 

გაერთიანებების წევრი 
(EUROSAI, ASOSAI)

2010 წელი

2012 წელი

2014 წელი

• TWINNING - გერმანიის და პოლონეთის

• PEFA: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული საქმიანობის 
შეფასება გაიზარდა ბოლო შეფასების შემდგომ (2008) „D+“-დან „B+“-მდე 
(2012) წყარო: მსოფლიო ბანკის ანგარიში

• EUROSAI: სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინსტიტუციური 
განვითარების ტემპი ერთ-ერთ საუკეთესო მაგალითად დასახელდა 
წყარო: ევროპის უმაღლესი  აუდიტორული ორგანოების საუკეთესო მაგალითების ჟურნალი

• ENP : წლების განმავლობაში ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება 
წარმატებულად შეფასდა წყარო: ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელების  
პროგრესი საქართველოში, 2013 წ

ეფექტიანობის აუდიტი 16

ჩვენი მიღწევების შეფასება

ს ა ხ ელმწ იფო  აუდიტი ს  ს ა მ ს ა ხური

„საქართველოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის, როგორც 

საქართველოში წამყვანი აუდიტორული ინსტიტუტის, შემდგომი 

გაძლიერება დამოუკიდებლობის, ორგანიზაციული და აუდიტორული 

შესაძლებლობების, ფინანსური და ადამიანური რესურსების, ასევე, 

უმაღლესი აუდიტორული ინსტიტუტის მიერ უმაღლესი აუდიტორული 

ორგანოების საერთაშორისო ორგანიზაციის (INTOSAI) გარე აუდიტის 

საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტების იმპლემენტაციის 

თვალსაზრისით“

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის როლი საჯარო ფინანსების მართვაში 17

ENP -> ასოცირების შესახებ შეთანხმება - ახალი ვალდებულება:

ს ა ხ ე ლ მ წ ი ფ ო  ა უ დ ი ტ ი ს  ს ა მ ს ა ხ უ რ ი
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ხარისხის მართვის სისტემების დანერგვა და 
უზრუნველყოფა ინსპექტირების სხვადასხვა 
ტიპის ორგანოებსა და საგამოცდო/საკალიბრებელ 
ლაბორატორიებში
ნესტან მგელაძე

ხარისხის მართვის სისტემების 
დანერგვა და უზრუნველყოფა 

ინსპექტირების სხვადასხვა 
ტიპის  ორგანოებსა და

საგამოცდო/საკალიბრებელ
ლაბორატორიებში

სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო -
აკრედიტაციის ცენტრი

თბილისი2016
ნესტან მგელაძე

საქართველოს კანონდებლობა ინსპექტირების სფეროში 
• ჰორიზონტალური კანონმდებლობა

საქართველოს კანონი 

„კოდექსი პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის შესახებ “

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №173 2013 წლის 10 ივლისი -
“მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ინსპექტირების შესახებ 

ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;

საქართველოს მთავრობის  დადგენილება №488 2012 წლის 28 დეკემბერი
„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების ზღვრული ტექნიკური 
პარამეტრების დადგენის შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“;

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №318 2012 წლის 31 ივლისი
„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტის უსაფრთხოების პერიოდული 

ინსპექტირების განმახორციელებელი აკრედიტებული ინსპექტირების ორგანოების 
პასუხისმგებლობის დაზღვევისათვის სადაზღვევო კომპანიების შერჩევის 

კრიტერიუმებისა და დაზღვევის წესის დამტკიცების თაობაზე“

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №317 2012 წლის 31 ივლისი
„მომეტებული ტექნიკური საფრთხის შემცველი ობიექტების უწყებრივი რეესტრის 

წარმოების წესის“ დამტკიცების თაობაზე“.
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ხარისხის მართვის სისტემები 
აკრედიტირებულ ორგანოებში და 

ლაბორატორიებში
• ინსპექტირების ორგანოები
 საჯარო  - არცერთი
 კერძო - 30

• საგამოცდო და საკალიბრებელი 
ლაბორატორიები

 საჯარო - 24
 კერძო - 61

საქართველოს კანონმდებლობა ინსპექტირების სფეროში

• ვერტიკალური კანონმდებლობა

მიიღება კონკრეტული სახის ობიექტთან მიმართებაში  
ტექნიკური რეგლამენტების სახით:

მაგ. ამწე, 
წნევის ჭურჭელი, 
კარიერი,
ატრაქციონი
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სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

• ინსპექტირების ორგანო უტარებს 
ინსპექტირებას

 პროდუქტს
 პროცესს
 მოსახურების გამოცდას ან მათ მონტაჟს, 
 პროექტირებას და სპეციფიკურ მოთოხვნებთან მათი 

შესაბამისობას 
 პროფესიული განსჯის საფუძველზე ზოგად 

მოთოხვნებთან შესაბამისობას

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

• ინსპექტირების სქემა
საერთაშორისო
რეგიონალური 
ეროვნული
ადგილობრივი მმართველობის 

დონე
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სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013

• მიუკრეძოებლობა და დამოუკიდებლობა

მიუკერძოებლობის რისკი
რისკის დემონსტრირება
აღმოფხვრა
ვალდებულება

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013
• კონფიდენციალობა
ნებისმიერი ინფორმაციის მართვა
ხელმისაწვდომი ინფორმაცია
კანონის მოთხოვნა
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სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013
• მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები

 ვარიანტი A (სტანდარტის 8.2-8.8 პუნქტები)

 დროის დაგეგმილ ინტერვალში მენჯმენტის სისტემის 
ანალიზის პროცედურები

 შიგა აუდიტი
 მაკორეტირებელი ღონისძიებები 
 პრევენციული ღონისძიებები

 ვარიანტი B
 საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ ISO 9001 ალტერნატივის 

სახით, რათა შესრულდეს სტანდარტის 8.2-8.8 მუხლებში 
მოცემული მოთხოვნები.

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013
• იურიდული სტატუსი
• ორგანიზაციული სტრუქტურა და მენეჯმენტი
 განსაზღვრული პასუხისმგებლობები

• პერსონალი
 კომპეტენტური
 ტრენინგები
 ზედამხედველობა
 მონიტორინგი 
 ანაზღაურება
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საქართველოს კანონმდებლობა პროდუქტის გამოცდის 

და დაკალიბრების სფეროში

საქართველოს კანონი 
„კოდექსი პროდუქტის უსაფრთხოების და თავისუფალი მიმოქცევის 

შესახებ “
საქართველოს მთავრობის დადგენილება №320

2015 წლის 7 ივლისი „სურსათად/ცხოველის საკვებად განკუთვნილი 
გენმოდიფიცირებული ორგანიზმებისა და მათგან  წარმოებული 

გენმოდიფიცირებული პროდუქტის ეტიკეტირების წესის 
დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს კანონი

„სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და
მცენარეთა დაცვის კოდექსი“

და სხვა 
• სხვადასხვა ტექნიკური რეგლამენტები

სსტ ისო/იეკ 17020:2012/2013
• A ტიპი
 ინსპექტირების ორგანო არ უნდა იყოს დაკავშირებული 

ცალკეულ იურიდიულ სუბიექტთან, რომელიც ჩართულია 
ინსპექტირების ქვეშ არსებული პროდუქციის 
პროექტირებასთან, წარმოებასთან და სხვა

• B ტიპი
 ინსპექტირება გაეწევა მხოლოდ იმ ორგანიზაციებს, რომელთა 

ნაწილსაც წარმოადგენს (შიდა ისნპექტიების ორგანოები)
• C ტიპი
 შეიძლება არ  იყოს ორგანიზაციის დამოუკიდებელი 

ნაწილი, მაგრამ ინსპექტირება და სხვა ღონისძიებები უნდა 
იყოს ცალსახად გამიჯნული ერთმანეთისაგან. იგულისხმება 
ის, რომ პირს არ შეუძლია ჩაატაროს მის მიერ 
დაპროექტებული, წარმოებული და ა.შ. ნივთების 
ინსპექტირება.
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სსტ ისო/იეკ 17025:2010
• მენეჯმენტის სისტემის დოკუმენტირება
• ხარისხის სახელმძღვანელო
• დამხმარე და ტექნიკური პროცედურები
• ტექნიკური ხელმძღვანელის და ხარისხის 

მენეჯერის ფუნქციები და პასუხისმგებლობები 
მ.შ. სტანდართან შესაბამისობა

• მენეჯმენტის სისტემის სისრულე და 
მთლიანობა მასში ცვლილებების დაგეგმვის და 
განხორცილებისას.

სსტ ისო/იეკ 17025:2010
• ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა

 ხარისხის სფეროს პოლიტიკის დებულება
 ხელმძღვანელობის ვალდებულება იმოქმედოს 

სტანდარტის შესაბამისად
 ხელმძღვანელობის მიერ მენეჯმენტის სისტემის 

სისრულე
 მენეჯმენტის სისტემის განვითარება, დანერგვა და 

მუდმივი გაუმჯობესება
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სსტ ისო/იეკ 17025:2010
• პეროსონალი
• გარემო-პირობები
• გამოცდის და დაკალიბრების მეთოდები
• მოწყობილობა
• მიკვლევადობა
• ნიმუშის აღება
• შედეგების ხარისხის უზრუნველყოფა
• შედეგების ანგარიშგება
• გამოცდის ოქმი და დაკალიბრების სერტიფიკატი

სსტ ისო/იეკ 17025:2010
• დოკუმეტაციის მართვა
• მოთხოვნების და კონტრაქტების ანალიზი
• მომსახურების და მარაგების შეძენა
• მომხმარებლის მომსახურება
• შეუსაბამო სამუშაოების მართვა
• მაკორექტირებელი ღონისძიებები
• გამაფრთხილებელი მოქმედებები
• ჩანაწერების მართვა
• შიდააუდიტი
• მენეჯმენტის ანალიზი
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ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის უზრუნველსაყოფად საჭიროა, შეიქმ-
ნას ხარისხის სფეროს პოლიტიკის დებულება, ხელმძღვანელობამ აიღოს 
ვალდებულება, იმოქმედოს სტანდარტის შესაბამისად, უზრუნველყოს 
ხელმძღვანელობის მიერ მენეჯმენტის სისტემის სისრულე, მენეჯმენტის 
სისტემის განვითარება, დანერგვა და მუდმივი გაუმჯობესება, მენეჯმენ-
ტის სისტემის დოკუმენტირება. შექმნას ხარისხის სახელმძღვანელო, მასში 
შემავალი დამხმარე და ტექნიკური პროცედურები, სადაც გაწერილია ტექ-
ნიკური ხელმძღვანელისა და ხარისხის მენეჯერის ფუნქციები და პასუხისმ-
გებლობები, მათ შორის სტანდარტთან შესაბამისობა.

სხვადასხვა ტიპის ინსპექტირების ორგანოებისა და საგამოცდო და სა-
კალიბრებელი ლაბორატორიების ხარისხის მართვის განუყოფელი ნაწილია 
რეგულარული შიდა აუდიტი ისო/იეკ 17020 და ისო/იეკ 17025 სტანდარტის 
მოთხოვნების უზრუნველსაყოფად.
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ხარისხის მენეჯმენტი საჯარო მმართველობაში: 
განხორციელების პრობლემები და წარმატებები 
ცალკეულ დარგებში
რიხარდ მიშაკი

TOP500 Page  1

Quality Management

საჯარო სერვისების ხარისხი -
განხორციელებასთან

დაკავშირებული საკითხები

დოქტორი რიხარდ მიშაკი
თბილისი, 11 მაისი, 2016

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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TOP500 Page  3

Quality Management

საჯარო სერვისების ძირითადი ღირებულებები
(OECD, 2000 და 2009)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

TOP500 Page  2

Quality Management

დღის წესრიგი

• საჯარო სერვისები
- ძირითადი ღირებულებები
- დასაქმების მონაცემები

• PDCA
• უნარები, ნიჭი, ცოდნა

– ცოდნის გადაცემა
– ცოდნის შექმნა

• ადმინისტრირება
– ფორმალური არაფორმალურის პირისპირ

• ელექტრონული მმართველობა
– ავსტრია, შედარება
– ქალაქის, რეგიონის, ფედერალური დონეები

• მოსაზრება, კრიტიკული შენიშვნები

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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TOP500 Page  4

Quality Management

საჯარო მოსამსახურეთა საერთო ღირებულებები
(შვედეთი)

დემოკრატია: შვედეთში საჯარო ხელისუფლება სრულად მომდინარეობს ხალხისგან -
ხმის მიცემის საყოველთაო უფლება, წარმომადგენლობითი დემოკრატია და საპარლამენტო
სისტემა
კანონიერება: საჯარო ხელისუფლება უნდა მოქმედებდეს კანონთან შესაბამისობაში.
ობიექტურობა, მიუკერძოებლობა და თანასწორი მოპყრობა: ყველა ადამიანის თანასწორობა
კანონის წინაშე. სახელმწიფო უწყებები და სასამართლოები ერთნაირად უნდა ეპყრობოდნენ
ყველა ადამიანს.
აზრის თავისუფლად ჩამოყალიბება და გამოხატვის თავისუფლება: შვედური დემოკრატია
ეფუძნება აზრის თავისუფლად ჩამოყალიბებას.
პატივისცემა: საჯარო ხელისუფლება უნდა მოქმედებდეს ყველა ადამიანის თავისუფლებისა
და თანასწორობის პატივისცემის საფუძველზე.
ეფექტიანობა და მომსახურება:  საჯარო სექტორის საქმიანობა არ უნდა იყოს
ძვირადღირებული.

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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დასაქმების მაჩვენებელი მთავრობაში,
როგორც მთელი სამუშაო ძალის %
(OECD, 1995 და 2005)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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PDCA - რამდენიმე ციკლი კორპორაციის შიგნით

Core processes

ამ მუდმივად განმეორებად ციკლს უწყვეტად  მივყევართ  გაუმჯობესებასთან,  ყველა 
ნორმირებული მენეჯმენტის სისტემის მთავარ მოთხოვნასთან (და ბუნებრივია სამეწარმეო 
რეალობასთანაც: ვინც ვერ მიდის წინ და ჩერდება, ის  უკან რჩება). წინასწარ მოცემულობაში 
მოიპოვება ინფორმაცია დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით, ე.ი. ორგანიზაციული სტრუქტურისა 
(საწარმოს სტრუქტურის, ფუნქციებისა და პასუხისმგებლობების) და სამუშაო პროცესების მართვის 
(წარმოების რელევანტური პროცესების) აღწერილობა.

TOP500 Page  6

Quality Management

PDCA – (the Shewart Cycle)
დემინგის 14 პუნქტისა და მენეჯმენტის შვიდი სასიკვდილო
დაავადების გარდა, დემინგი წერდა წარმატების მრავალმხრივი
ბარიერების შესახებ. მათ შორისაა:
1. მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ავტომატიზაცია,
კომპიუტერები და ახალი დანადგარები მოაგვარებს პრობლემებს.
2. მაგალითების ძიება - გადაწყვეტილებების კოპირების მცდელობა.
3. თავის მართლება იმით, რომ „ჩვენი პრობლემები განსხვავებულია“  -
გაუთვალისწინებლობა იმისა, რომ პრობლემების მოგვარების პრინციპები
უნივერსალურია.
4. მოძველებული საგანმანათლებლო დაწესებულებები, სადაც არ ასწავლიან
ბიზნესის წარმატებით მართვას.
5. დარგის სტატისტიკური მეთოდების არასწორი სწავლება: ინსტრუმენტების
თეორიული სწავლება მათი გამოყენების გარეშე წარუმატებელი იქნება.
6. შემოწმებაზე დაყრდნობა ხარისხის უზრუნველსაყოფად.
7. „ხარისხის კონტროლის დეპარტამენტის“ გამოყენება ხარისხის პრობლემების
მოსაგვარებლად.
8. სამუშაო ძალის დადანაშაულება პრობლემებში.
9. არასწორი სტარტი, როგორიცაა სტატისტიკური მეთოდების სწავლება მათი
გამოყენების გეგმის გარეშე, ხარისხის განხილვები, თანამშრომელთა
რეკომენდაციების სისტემები, და სხვა „მზა რეცეპტები“.
10. დეფექტების არარსებობის პრობლემა: კომპანიები ხშირად წარუმატებლები
არიან მიუხედავად იმისა, რომ მათი სერვისები უნაკლოა. კრიტერიუმების
დაკმაყოფილება არ არის საკმარისი პირობა ნებისმიერი ბიზნესის წარმატებისთვის.
11. პროტოტიპის არასათანადო ტესტირება: პროტოტიპი შეიძლება იყოს
ერთჯერადი, ხელოვნურად შექმნილი მახასიათებლებით, მაგრამ ცვალებადობის
ცოდნის გარეშე პროტოტიპის ტესტირება არ არის საკმარისი ინფორმაციის მომცემი.
ეს არის პროდუქტის დიზაინის, განვითარების, და ტექნოლოგიის
კომერციალიზაციის არასაკმარისი გააზრების ნიშანი.
12. „ყველა, ვინც ჩვენ გვეხმარება, უნდა სრულყოფილად იცნობდეს ჩვენს ბიზნესს.“
ეს არის უცნაური მიდგომა: ორგანიზაციაში ისედაც არიან კომპეტენტური
ადამიანები, რომელთაც ყველაფერი იციან ბიზნესის შესახებ - გარდა იმისა, თუ
როგორ გააუმჯობესონ ის. ახალი ცოდნა და იდეები (რომლებიც ხშირად გარედან
მოდის) უნდა შეერწყას არსებულ ცოდნას ბიზნესის შესახებ, ცვლილებისა და
გაუმჯობესების მისაღწევად.

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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საზოგადოების სირთულე – ძირითადი საკითხები
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© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ცოდნა - გადასვლა სამუშაო დატვირთვიდან ცოდნის გაზრდილ
მოთხოვნაზე
http://www.viralx.com/video.php?id=3442
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თანამშრომელი 1 თანამშრომელი 2

გადმოცემაგამოხატული
ცოდნა

ფარული
ცოდნა

საჭიროება, 
ცოდნა,

აზროვნების
მოდელები

გამოხატული ცოდნის გაცვლა
დიალოგის შედეგად

ცოდნა პროდუქტებისა
და ბაზრის შესახებ

აზროვნების მოდელები

ურთერთგაგება და ნდობა გამოცდილების
გაზიარების შედეგად

იმპროვიზაცია

გამოხატვა

კომბინირება
სწრაფი გარდაქმნა
(წამებში)

გარდაქმნა
ადგილზე
(წამები, საათები)

სინქრონული/დიაქრო
ნული
გარდაქმნა
(საათები, მთელი
სიცოცხლე)

ცოდნის გარდაქმნა - კომბინირება, გადმოცემა,
იმპროვიზაცია
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© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ცოდნა - ტიპოლოგია (Quinn et al., 2006)
სად ვართ? სად გვინდა, რომ ვიყოთ?

პიროვნების დონეზე, ცოდნის ტიპები შემდეგნაირად ჯგუფდება

• იცოდე-რატომ სისტემის გააზრება

• იცოდე -რა(-უნდა) კოგნიტური (=ფაქტიური) ცოდნა

• იცოდე–როგორ პროცედურული ცოდნა (!)

• იცოდე-როდის დროის განაწილება (!)

• იცოდე-ვინ
• იცოდე-სად
• იცოდე-ის დეკლარაციული ცოდნა

• იზრუნე-რატომ თვითმოტივირებული შემოქმედება
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SECI კონცეფცია - სოციალიზაცია, გადაცემა, კომბინირება, გათავისება

From

To

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

TOP500 Page  13

Quality Management

SECI კონცეფცია
პროცესი პირდაპირ გამომდინარეობს SECI-ის მოდელიდან
(Nonaka and Tekeuchi, 1995). ტექნოლოგია და კულტურა
წარმოადგენს კრიტიკულ სტრუქტურულ ელემენტებს,
რომლებიც გრაფიკის მთლიანობას უზრუნველყოფს.
გაზომვა და ხელმძღვანელობა მოთავსებულია გრაფიკის
ზედა ნაწილში, რითაც ხაზგასმულია KM-ის შედეგის
გაზომვის და ამ მოდელის განხორციელების
ხელმძღვანელობის მნიშვნელობა. ეს არის კარგი მოდელი
შესაჯამებლად, რადგან ის აერთიანებს KM მოდელების
უმრავლესობის ძირითად ელემენტებს. მიუხედავად იმისა,
რომ არსებობს მრავალი KM მოდელი, მისი ძირითადი
კომპონენტები უფრო და უფრო მეტად არის აღიარებული
და მიღებული. KM-ის მკვლევარებიდან ცოტა თუ
შეეწინააღმდეგება ისეთი ელემენტების ჩართვას მყარ
მოდელში, როგორიცაა KM გაზომვა, ტექნოლოგია,
ხელმძღვანელობა, კულტურა და პროცესი.  

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ადამიანები

პროცესი
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ცოდნის გადაცემა - როგორ მოქმედებს, სამწუხაროდ?

უნდა მოხდეს!

რა მოხდა

ინფორმაცია ინფორმაცია

მონაცემები მონაცემები
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© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ცოდნის გადაცემა - რატომ ვაწარმოებთ მონაცემებს?

მონაცემები

ცოდნა
ინფორმაცია
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BM - ღირებულების შექმნა და ასახვა

რას სთავაზობთ
მომხმარებელს?

როგორ
ყალიბდება
შემოსავლები? როგორ ყალიბდება

ღირებულებათა ჯაჭვი?

ვინ არის სამიზნე მომხმარებელი?

ბიზნეს მოდელის ინოვაცია ნიშნავს ბიზნეს მოდელის მინიმუმ ორი მაჩვენებლის ცვლილებას
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ორგანიზაცია - ფორმალური არაფორმალურის პირისპირ

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ფორმალური
ორგანიზაცია

არაფორმალური
ორგანიზაცია

მიზნები და ამოცანები
წესები და პროცედურები
ვაკანსიების აღწერა
საფიფნასო წყაროები
ორგანიზაციის სტრუქტურა
საკომუნიკაციო არხები
პროდუქტები და მომსახურება

რწმენები და შეფასებები
აღქმები და დამოკიდებულებები
ღირებულებები
ემოციები როგორც არის
შიში, ბედნიერება, ბრაზი, ნდობა და
იმედი
ჯგუფური წესები
არაფორმალური ლიდერები
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თემა - დახმარება ადამინისტრაციულ საქმეებში 1(2)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• ცვლილების მართვა
– მისამართის ცვლილება ავსტრიაში და საზღვარგარეთ

ინტერნეტის საშუალებით
– სამოქალაქო მდგომარეობის ცვლილება ინტერნეტის

საშუალებით, დაქორწინება, ბავშვები, გარდაცვალება

• გადასახადები
– გადასახადების დეკლარირება ინტერნეტის საშუალებით

(ინდივიდუალური, კორპორაციული)
• ინტერნეტ განაცხადები

– პასპორტები - ნორმალური, დაჩქარებული
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© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ძირითადი სფეროები
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თემა - დასაქმება, პენსიაზე გასვლა

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• უმუშევრობა
– ძალიან ხისტი (= ძველი, მოუქნელი) მყარი სტრუქტურა
– კონფლიქტი თაობებს შორის (თაობა Y და ძველები)
– კონფლიქტები კულტურულ ჯგუფებს შორის

• საპენსიო ასაკი
– პენსიაზე ადრე გასვლის კარგი შესაძლებლობები - მთავრობისა და

ფირმების მიერ შექმნილი – -> საშუალო საპენსიო ასაკი 54,5 წ
– ბალანსი სამუშაოსა და პირად ცხოვრებას შორის, ბევრი ირჩევს

დასვენებას
– „დაფარული ეკონომიკა“

TOP500 Page  20
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თემა - დახმარება ადმინისტრაციულ საქმეებში 2(2)

• ერთჯერადი რეგისტრაცია ელექტრონული მმართველობის სხვადასხვა
აპლიკაციების გამოსაყენებელად: ადრე ბიზნესებს უწევდათ თითოეული
აპლიკაციისთვის ცალ-ცალკე რეგისტრაცია, მრავალი კოდური სიტყვისა და
მომხმარებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემის მართვა;

• ყველა ადმინისტრიული საკითხის სწრაფი მოგვარება ინტერნეტის
საშუალებით;

• ცენტრალური მომხმარებლის მართვა სხვადასხვა პროცედურებისთვის;
• სამთავრობო დაწესებულებების მიერ ინფორმაციის მიწოდება 24/7-ის

განმავლობაში; და
• უსაფრთხოების მაქსიმალური სტანდარტები

დამატებით ინფორმაციისთვის მიმართეთ: Erich Forsthuber / Theresia Niederműller,
Program Managers, erich.forsthuber@bmf.gv.at/ theresia.niedermueller@bmf.gv.at

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - ეკონომიკური და ფინანსური საკითხები

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• მეწარმეობა - ‘ბიზნესის დაწყება’
– დიდი პროგრამები დამწყები ბიზნესებისთვის, ფინანსური და

ადმინისტრაციული დახმარება
– გადასახადების გადავადება 5 წლის განმავლობაში
– საინვესტიციო კაპიტალი თითქმის არ არის საჭირო, ამჟამად 5,000 ევრო

• ვაჭრობა
– გამარტივებული დოკუმენტაცია
– ექსპორტი ძალიან წახალისებულია, საკრედიტო საშუალებები
– TTIP და CETA ძირითადად არ არის (!) მხარდაჭერილი

• გადასახადები
– პირდაპირი და არაპირდაპირი გადასახადების დიდი სტრუქტურა,

ევროკავშირის პირველი სამეული
• ტარიფები და კვოტები

– მკვეთრი შემცირება დროთა განმავლობაში

TOP500 Page  22
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თემა - განათლება (‘სწავლა’)

• განათლების სისტემა
– დაწყებითიდან უმაღლეს განათლებამდე
– სწავლა ცხოვრების მანძილზე

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - ბიზნესის დაწყება

ამჟამად სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების ეტაპზე საგადასახადო ადმინისტრაცია გაცნობით შეხვედრას
აწყობს ზოგ კომპანიასთან, ძირითადად ნულოვანი ან ნაკლები რისკის მქონე სექტორებში. საგადასახადო
შემოწმებამდე სხვა ღონისძიებები გათვალისწინებულია მხოლოდ ცალკეულ შემთხვევებში
(დღგ-სთან დაკავშირებული სპეციალური აუდიტი, დამატებითი შემოწმება და ა.შ.) მიზანია დამწყები მეწარმეების
მხარდაჭერა, რათა ისინი საგადასახადო ადმინისტრაციის კანონმორჩილ პარტნიორებად ჩამოყალიბდნენ: მხარდაჭერა
შემოწმების ნაცვლად!

ავსტრიული საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტარციის პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ქვია ‘თამაში წესების დაცვით’  
(Fair Play), ბიზნესს პირველი წლის განმავლობაში ეცნობა ავსტრიის საგადასახადო ადმინისტრაცია, დაწყებული 2011
წლიდან. ამჟამად არსებობს 41 საგადასახადო ოფისი და 9 საბაჟო ოფისი. ამგვარი მიდგომა უზრუნველყოფს გადასახადის
გადამხდელთა მიერ მათ ვალდებულებების მუდმივ რეგულარულ შესრულებას Fair Play-ის პრინციპზე დაყრდნობით, რასაც
განაპირობებს სამეწარმეო საქმიანობის დასაწყისში სპეციალური განმარტებები და დახმარება. ამგვარი მიდგომა ასევე ქმნის
ნდობის საფუძველს, რაც აადვილებს თანამშრომლობასა და ურთერთობას მეწარმეებსა და საგადასახადო ადმინისტრაციას
შორის. გარდა ამისა, ამგვარად საგადასახადო ადამინისტრაცია დროულად გამოავლენს გადასახადის იმ გადამხდელებს, ვინც
შესაძლოა არაკეთლსინდისიერად მიუდგეს საგადასახადო ვალდებულებების შესრულებას.

მხადაჭერა ბიზნესის დაწყებიდან პირველი წლის განმავლობაში შეიძლება არ დაემთხვეს კალენდარულ წელს; დახმარების
გაწევა შეიძლება იყოს უფრო ხანგძლივი და გაგრძელდეს იმ მომენტამდე, ვიდრე არ დადგება პირველი საგადასახადო
დეკლარაციის შევსების დრო (საგადასახადო სამსახური თავად დეკლარაციის შევსებაში არ ეხმარება ბიზნესს), ან უფრო
ხანმოკლე. ვადა დამოკიდებულია იმაზე, თუ როდის დაიწყო ბიზნესი და როდის ხდება საგადასახადო დეკლარაციის
შევსება. საგადასახადო დეკლარციის შინაარსის შემოწმება არ ხდება, რადგან არ არის საჭირო ამის გაკეთება გარდა იმ
შემთხვევისა, როცა დეკლარაცია შეიცავს უჩვეულო რამეს. თუ ამგვარი უჩვეულო რამ შეიმჩნევა, ‘გადართვა’ სერვისიდან
შემოწმებაზე მოხდება ჯერ კიდევ დამხარების აღმოჩენის ეტაპზე; ამგვარად დღგ-ს და საშემოსავლო გადასახადების გადახდა
ყველა შემთხვევაში უნდა მოხდეს.

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - ჯანმრთელობისა და კვების უსაფრთხოება

• უსაფრთხოების ბარათი
– ჩიპი
– ინდივიდუალური ყველა მოქალაქისთვის
– შეიცავს ავადმყოფობის ისტორიას, რისკ-ფაქტორებს

• საავადმყოფოები
– ISO სერტიფიცირება, შედარება კერძო და სახელმწიფო დაწესებულებებს

შორის
– ‘დაჯგუფებისადმი’ რეგიონალური მისწრაფებების წახალისება
– AKH ვენაში – მეორე ყველაზე დიდი საავმადყოფო ევროპაში, 3000 საწოლი,

60 000 თანამშრომელი
• კანონები
– სამუშაო საათების კონტროლი
– სოფლად ექიმებს აძლევს მცირე/ადგილობრივი აფთიაქების მართვის

უფლებას
– საკვების კოტროლი

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - მართლმსაჯულება და მომხმარებლები 1(3)

• კანონების ცვლილება (ჯანდაცვა)
– ექიმების სამუშაო საათები
– კვალიფიკაცია - სწავლის ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი, კარიერის

დაწყების საშუალო ასაკი 28 წელი
– ტვინის გადინება, ბევრი მიდის საზღვარგარეთ
– ვის ხელშია მონაცემები პაციენტების შესახებ?
– მონაცემეთა ბაზა, რომელიც ექიმებს წამლებს შორის რეაქციის შემოწმების

საშულაებას აძლევს
• კანონების ცვლილება (საცხოვრისი)

– ვინ იღებს (აქვს უფლება მიიღოს) სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
საცხოვრისი?

– ვინ ანაწიელბს ბინებს?
– ვის შეუძლია ამ ბინების ყიდვა/რა ფასად?

• კანონების ცვლილება (შესვლა, დარჩენა)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - მართლმსაჯულება და მომხმარებლები 2(3)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

გამჭვირვალობის ზრდა იწვევს საზოგადოებისთვის უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიწოდებას და ხელს
უწყობს საზოგადოების ნდობას იუსტიციისადმი
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თემა - მართლმსაჯულება და მომხმარებლები 3(3)

საჯარო ადმინისტრაციების მსგავსად
(იხილეთ თემა 4) მოსამართლეებიც პოულობენ
გზებს ადმინისტრირების დასაჩქარებლად,
პროცესის გარდასაქმნელად, და კომპიუტერების
და ქსელების გამოსაყენებლად. მიზანი
მართლმსაჯულების პროცესის უკეთესად, უფრო
სწრაფად, და ეკონომიურად წარმართვაა.  მსგავსად
მოქალაქეებისა, რომლებიც მოგზაურობენ და
მუშაობენ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში, და
კომპანიებისა, რომლებიც აბანდებენ ინვესტიციებს
და ვაჭრობენ, მართლმსაჯულების ფარგლებიც
ცდება ადმინისტრაციულ საზღვრებს და ამგვარად
საერთაშორისო მართლმსაჯულება სასამართლო
სისტემის მოდერნიზაციის შემადგენელი და
მზარდი კომპონენტია. ეს საკითხი უნდა
განხილულ იქნას ელექტრონულ
მმართველობასთან ერთად (თემა 4.4) იმ თავში,
რომელიც სერვისების მიწოდების გაუმჯობესებას
ეხება.

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული
საწარმოს (SOE) მართვა

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• მართვის ზედა რგოლი
– ცოტაა „მსხვილი“ საწარმო, რომელიც „სრულად“ ან „მეტწილად“ 

სახელმწიფოს საკუთრებაშია
– ბევრი PPP კორპორაციაა, სადაც კომერციული ინტერესიც არის

წარმოდგენილი
– კარგი შესაძლებლობები ფირმის აღმასრულებელი

მენეჯერებისთვის გადასართავად

• საწყისი დონე
– „დუალური“ საგანმანათლებლო სისტემა ამჟამად გაზრდილია
– სტაჟირების ძალიან კარგი პროგრამები
– „საღამოს“ აკადემიური კარიერა
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თემა - კომუნალური მომსახურება, წყალი,
დასუფთავება, ელექტროენერგია

• ელექტროენერგია - ჩამოშლა < 5 წუთი/წელიწადში
• წყლის მიწოდება სახლებში

– დროის 99%-ში, ძალიან კარგი ხარისხის
• ნაგვის შეგროვება

– ავსტრიაში ნაგვის გაცალკევება ფართოდ არის
მიღებული

(ქაღალდი, მინა, ბიო, მეტალი, კომპიუტერული ტექნიკა,
პლასტიკატი)

• გზების გასუფავება (MA48)
– შეგროვების სისტემას აქვს კარგი რეპუტაცია - დიდი
ღონისძიებების შემდეგ რამდენიმე საათში (ახალი წელი)
ვენის გზები კვლავ სუფთაა.  

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

TOP500 Page  31

Quality Management

თემა - ტრანსპორტი, მატარებელი, სატვირთო
მანქანები, ავტობუსი, მსუბუქი მანქანები

• რკინიგზა
– ძალიან კარგი ქსელი, ძირითადად მართავს სახელმწიფო
– კერძო მატარებლები ძირითადად საერთაშორისო კავშირებზე, ან

IKEA
• გზები

– დიდი ქსელი, ვიწრო გზები მთებში, მოითხოვს რეგულარულ
შეკეთებას - ძვირია

• ავტობუსების ქსელი
– კარგი კავშირები ძირითად გზებზე, სახელმწიფო საკუთრებაში

არსებული ავტობუსები, PPT სოფლად
• მანქანები

– სწრაფი რეგისტრაცია, ცვლილება, დახურვა – ელექტრონული
მმართველობის საშუალებით

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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თემა - რეგიონალური და ურბანული პოლიტიკა
გზები, გვირაბები, ხიდები

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• გზები
– დიდი ქსელი, ვიწრო გზები მთებში, საჭიროა რეგულარული

შეკეთება - ძვირია
• გზატკეცილები

– გადასახადები, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება სავალი
ნაწილების გასაფართოვებლად

• გვირაბები
– ძირითადად გრძელი სარკინიგზო გვირაბები ალპებში სატვირთო

მანქანების, ავტობუსებისა და მანქანების გადაადგილების
გასამარტივებლად

• გზები
– მოითხოვს მოვლას, ახალი ხიდებია აშენებული ვენაში
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თემა - კვლევა და ინოვაცია

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

• სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული
– შემცირებული, კვლევა და განვითარება (R&D), რომელიც არ

უკავშირდბეა საბაზისო ტექნოლოგიებს

• განათლება
– საჭიროებს სახელმწიფო გრანტებს ახალგაზრდა მკვლევარების

მოსაზიდად
– ვენას აქვს ძალიან კარგი ბიო-საინჟინრო ლაბორატორია - 30,000

ადამიანი

• კანონი
– არ ზღუდავს კვლევას - ბიო-საკვები, დიაგნოსტიკა
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ელექტრონული მმართველობის სტანდარტული
შეფასება ევროპაში

ევროკავშირის ელექტრონული მმართველობის 2014 წლის ანგარიში აჩვენებს, რომ მთავრობები უფრო და
უფრო მეტად ხვდებიან, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მათი ინტერნეტ-სერვისების მოხმარების გამარტივება,
თუმცა ყურადღება ძირითადად გამახვილებულია ამ სერვისების ხელმისაწვდომობაზე, რაც გაუმჯობესებისთვის ფართო
ასპარეზს ტოვებს ისეთი მიმართულებებით, როგორიცაა სიჩქარე და გამოყენების სიმარტივე. პირველად ისტორიაში
ანგარიში სრულად ზომავს საჯარო ინტერნეტ-სერვისებს ახალი 2012-2015 წლის სტანდარტული შეფასების ჩარჩოს
(Benchmark Framework) მიხედვით. ეს მოდელი იყენებს ‘საიდუმლო მყიდველებს’, რომლებიც ტესტირებას უკეთებენ
სამთავრობო ვებ-გვერდებსა და სერვისებს შვიდ ცხოვრებისეულ მოვლენასთან დაკავშრებით - მათგან ხუთი უკავშირდება
მოქალაქეებს (სწავლა, სამსახურის დაკარგვა და პოვნა, მანქანის ქონა და მართვა, და მცირე საჩივრის პროცედურის დაწყება),
ხოლო ორი უკვაშირდება ბიზნესს (ბიზნესის დაწყება და ვაჭრობის საწყისი ეტაპი, და რეგულარული ბიზნეს ოპერაციები).

კვლევამ აჩვენა, რომ ევროკავშირში ცხოვრებისეულ მოვლენებთან დაკავშირებული სერვისების 72% ხელმისაწვდომია
ინტერნეტის საშუალებით, პორტალების ან ცალკეული არხების გამოყენებით. რაც შეეხება მომხმარებელთა გამოცდილებას,
მოხმარებასთან დაკავშირებული ფუქნციები (მხარდაჭერა, დახმარება და უკუკავშირი) ფართოდ არის გავრცელებული
სამთავრობო ვებგვერდებზე (78%), მიუხედავად ამისა, მოხმარების სიმარტივე და სიჩქარე 20%-ით ნაკლები ქულით შეფასდა
(58%). ასევე გაზომეს გამჭვირვალობა, მთვარობის ღიაობა მის პასუხისმგებლობებთან, საქმიანობასთან, სერვისების
მიწოდების პროცესთან, და პირად მონაცემებთან მიმართებაში. ამ მიმართულებით საშუალო მაჩვენებელი ევროპის
კავშირისთვის არის 48%, რაც ძირითადად განპირობებული იყო მომხმარებლებისათვის არასაკმარისი ინფორმაციის
გაზიარებით ელექტრონული მმართელობის სერვისების მიწოდების სხვადასხვა საფეხურზე, მაგალითად, მომხმარებელი არ
იღებს შეტყობინებას იმის შესახებ, მიიღეს თუ არა მისი განცხადი, განხილვის რა ეტაპზეა, და ეს პროცესი რა
მოქმედებებისგან შედგება.

ანგარიში აჩვენებს, რომ კიდევ გრძელი გზაა გასავლელი იმისთვის, რომ ბიზნესებსა და მოქალაქეებს ჰქონდეთ საჯარო
ინტერნეტ სერვისებზე შეუფერხებელი წვდომა, როცა ისინი საზღვარგარეთ იმყოფებიან. ქვეყანათშორისი საჯარო
სერვისების ხელმისაწვდომობა ევროკავშირის სხვა ქვეყნის მოქალაქეებისათვის შეფასდა მხოლოდ 42%-ით, რაც 30%-ით
ნაკლებია ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არსებული სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. სერვისები, რომლებიც ელექტრონულ
ტრანზაქციას მოიცავს მომხმარებელსა და საჯარო ადმინისტრაციას შორის, მხოლოდ იშვიათ შემთხვევებშია შესაძლებელი,
რაც უსარგებლო პრობლემებს ქმნის იმ მოქალაქეებისა და ბიზნესებისთვის, ვისაც სურს გადასვლა, მუშაობა ან ბიზნესის
დაწყება ევროკავშირის სხვა ქვეყნაში.

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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• გადახდების საშუალო ხანგძლივობა საჯარო სექტორში
შემცირდა 61-დან 58 დღემდე, თუმცა საჯარო სექტორი კლავ ყველაზე ნელი
გადამხდელია ევროკავშირში.

• ბიზნესების დაახლოებით 69% მიიჩნევს, რომ მთავრობა იცავს მათ
დაგვიანებული გადახდის რისკისგან.

• ბიზნესების 46% მიიჩნევს, რომ გადახდებთან დაკავშირებული რისკები
გაიზრდება.

• ბიზნესების 51% გადახდების დაგვიანების მიზეზად ასახელებს
ადმინისტრაციის არაეფექტურობას, რაც წინა წელთან შედარებით გაზრდილი
მაჩვენებელია.

• ბიზნესების 55% ელის შემოსავლის შემცირებას გადახდების დაგვიანების გამო.
• ბიზნესების 63% ელის, რომ შეექმნება ლიკვიდური ფინანსური საშულებების

პრობლემა გადახდების დაგვიანების გამო.
• ბიზნესების 50% ელის ზრდის შემცირებას გადახდების დაგვიანების გამო.  

სტანდარტული შეფასება - გადახდები ევროპაში

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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ავსტრია 
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა 
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით 

 ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა 
 ქვეყნის ქულა 

მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 67 73

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 72 86

საერთო ქულა 70 82

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 38 65

პერსონალური მონაცემები 47 73

საჯარო ორგანიზაციები 59 65

საერთო ქულა 48 68

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 38   42

მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 49 53

საერთო ქულა 43   44 

ძირითადი ხელისშემწყობი ფაქტორები ავთენტური წყაროები 47 52
ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 58 67
ელექტრონული იდენტობა (eID) 62 89
ელექტრონული დოკუმენტები 57 91

ელექტრონული სეიფი (eSafe) 35 100
საერთო ქულა 49 82

0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი
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ავსტრია - დეტალები

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

რა არის რას აკეთებს
ელექტრონული
იდენტიფიკაცია

(e-ID)

e-ID გამოიყენება მთავრობის მიერ მომხმარებლის ნამდვილობის
შესამოწმებლად. ის იცავს მოქალაქეს ან კომპანიას პირადი ან
კორპორაციული ინფორმაციის არასწორი გამოყენებისგან, ასევე იდენტობის
მოპარვისგან, და მომხმარებელს უნერგავს ნდობას სისტემაში შესვლის
დაცვის შედეგად. e-ID-ს ასევე უკავშირდება ელექტრონული ნდობის
სერვისები (e-TS), კერძოდ, ელექტრონული ხელმოწერა, ელექტრონული
ბეჭედი, დროის აღმნიშვნელი ბეჭედი, ელექტრონული მიწოდების სერვისი
და ავთენტურობის დადგენა ვებგვერდებზე.

ერთჯერადი
რეგისტრაცია (SSO)

SSO არის ფუქნცია, რომელიც მომხმარებელს მრავალი ვებგვერდის
წვდომის საშუალებას აძლევს იმგვარად, რომ მას არ უწევს მრავალჯერადი
რეგისტრაცია თითეულ გვერდზე შესვლისას.

ელექტრონული
დოკუმენტები
(e-Documents)

ეს არის დადასტურებული დოკუმენტები, რომლებიც აღიარებულია
საჯარო ადმინისტრაციის მიერ და მომხმარებლებს ‘დოკუმენტების’ 
ელექტრონულად გაგზავნის და მიღების საშუალებას აძლევს.

ნამდვილობის
წყაროები

ბაზები, რომლებიც მთავრობებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ
ავტომატურადდაადასტუროს ან გადაიტანოს მონაცემები, რომლებიც
უკავშირდება მოქალაქეებს და ბიზნესებს, ასევე იძლევა ინტერნეტ-
ფორმების წინასწარ შევსების საშუალებას. ამგვარად მომხმარებლები იღებენ
ნაწილობრივ ან სრულად შევსებულ ფორმებს, რომლებიც შეუძლიათ
შეამოწმონ, ჩაასწორონ ან შეავსონ ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში.

ელექტრონული
სეიფი
(e-Safe)

e-Safe არის დაცული ვირტუალური ადგილი, სადაც შესაძლებელია პირადი
ელექტრონული მონაცემებისა და დოკუმენტების შენახვა, მართვა და
გაზიარება.
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Austria – Portal for individuals
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Austria – Portal for firms G2B
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Austria in general
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მომხმარებლის 
ცენტრალური 
როლი

გამჭვირვალობა მობილობა ქვეყნებს 
შრის

ძირითადი 
ხელისშემწყობი 
ფაქტორები

სამსახურის დაკარგვა 
და პოვნა (2012)

83%
73%

75%
51%

88%
56%

ბიზნესის დაწყება 
(2012)

88%
73%

68%
52%

71%
56%

88%
59%

რეგულარული 
ბიზნეს ოპერაციები 
(2013)

92%
80%

76%
58%

47%
51%

75%
56%

მანქანის ქონა და 
მართვა (2013)

70%
67%

73%
43%

13%
33%

96%
41%

სწავლა (2013) 85%
71%

66%
47%

42%
47%

67%
49%

ზოგადი 
ადმინისტრირება: 
გადაადგილება (2013)

73%
72%

47%
50%

40%
50%

100%
59%

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

ზოგადი მონაცემები, ავსტრია

□ ქვეყნის ქულა
□ ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა

0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი
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მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 55 67

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 63 72

საერთო ქულა 60 70

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 32 38

პერსონალური მონაცემები 24 47

საჯარო ორგანიზაციები 58 59

საერთო ქულა 38 48

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 23 42

მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 44 49

საერთო ქულა 29 44 

ძირითადი ხელისშემწყობი ფაქტორები ავთენტური წყაროები 22    47
ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 43 58
ელექტრონული იდენტობა (eID) 43 62
ელექტრონული დოკუმენტები 
(eDocuments)

22 57

ელექტრონული სეიფი (eSafe) 0 35 
საერთო ქულა 23 49

ბულგარეთი
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით
 ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა
 ქვეყნის ქულა
0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი
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Switzerland 
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შვეიცარია 
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა 
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით 

 ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა 
 ქვეყნის ქულა 

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 66 67

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 65 72

საერთო ქულა 66 70

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 14 38

პერსონალური მონაცემები 24 47

საჯარო ორგანიზაციები 59   60 

საერთო ქულა 32 48

0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 37 42
მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 47 49
საერთო ქულა 40 44 

ძირითადი ხელისშემწყობი ფაქტორები ავთენტური წყაროები 17   47
ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 43 58
ელექტრონული იდენტობა (eID) 26 62
ელექტრონული დოკუმენტები 27 57

ელექტრონული სეიფი (eSafe) 14 35 
საერთო ქულა 24 49
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გერმანია
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით
ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა
ქვეყნის ქულა
0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 61   67
ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 67   72
საერთო ქულა 65   70

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 27   38

პერსონალური მონაცემები 18   47

საჯარო ორგანიზაციები 45   59

საერთო ქულა 30   48

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 37 42

მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 49   49

საერთო ქულა 41   44 

ძირითადი ხელისშემწყობი ფაქტორები ავთენტური წყაროები 44   47

ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 43 58

ელექტრონული იდენტობა (eID) 62 69

ელექტრონული დოკუმენტები 57 90

ელექტრონული სეიფი (eSafe) 29   35

საერთო ქულა 49   49
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ჩეხეთის რესპუბლიკა
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით
ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა
ქვეყნის ქულა
0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი

მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 60 67
ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 56 72
საერთო ქულა 57 70

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 32 38
პერსონალური მონაცემები 4 47
საჯარო ორგანიზაციები 52 59
საერთო ქულა 29 48

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 37 42
მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 44 49
საერთო ქულა 39 44 

ძირითადი ხელისშემწყობი 
ფაქტორები

ავთენტური წყაროები 41 47
ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 14 58
ელექტრონული იდენტობა (eID) 39 62
ელექტრონული დოკუმენტები 38   57
ელექტრონული სეიფი (eSafe) 29   35
საერთო ქულა 49   49
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ესტონეთი
ელექტრონული მმართველობის მდგომარეობა
ელექტრონული მმართველობის დონე პოლიტიკის პრიორიტეტების მიხედვით
ევროკავშირის 28 ქვეყნის საშუალო ქულა
ქვეყნის ქულა
0-25 - არასაკმარისი 25-50 - საშუალო 50-75 - დამაკმაყოფილებელი 75-100 - კარგი

მომხმარებლის ცენტრალური როლი მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 67 80

ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 72 87

საერთო ქულა 70 84

გამჭვირვალე მმართველობა სერვისების მიწოდება 38 72

პერსონალური მონაცემები 47 67

საჯარო ორგანიზაციები 59 85

საერთო ქულა 48 75

მობილობა ქვეყნებს შორის ხელმისაწვდომობა ინტერნეტში 42 83

მოხმარების სიმარტივე ინტერნეტში 49 64

საერთო ქულა 44 76 

ძირითადი ხელისშემწყობი ფაქტორები ავთენტური წყაროები 47 96

ერთჯერადი რეგისტრაცია (SSO) 58 86

ელექტრონული იდენტობა (eID) 62 86

ელექტრონული დოკუმენტები 57 85

ელექტრონული სეიფი (eSafe) 35 86

საერთო ქულა 49 87
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e-თემა - ბიუჯეტირება

მეცნიერების, კვლევისა და ეკონომიკის ფედერალურ სამინისტროში (FMSRE) ბიუჯეტირების არაეფექტურმა
პროცესმა გამოიწვია ბიუჯეტის საინფორმაციო სისტემის (BIS) შექმნის საჭიროება. პროექტის დაწყებამდე
დაადგინეს მოთხოვნები, რომლებიც უკავშირდებოდა ახლებურად ფიქრს, გამჭვირვალობას, და ცოდნის
დემოკრატიზაციას. გამოიკვეთა ხუთი ამოცანა შრომის ახლებური ხედვის დასანერგად. ამ მიდგომის მიზანი არის
ხარისხიანი შედეგის მიღწევა ავსტრიული საზოგადოებისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მგრძნობიარე სფეროში, უმაღლეს
განათლებასა და კვლევაში:
• ბიუჯეტირების გამჭვირვალე და სტანდარტული პროცესის შემოღება დაგეგმვის გასაუბჯობესებლად;
• ბიზნესის საქმიანობის მართვის სისტემის შემოღება, რაც წარმოადგენს ეფექტური და გამჭვირვალე აღრიცხვის

წინაპირობას;
• მიღებული ცოდნის დანერგვა;
• ხარისხიანი ბიუჯეტირებისა და ბიუჯეტირების ეფექტური დაგეგმვის დანერგვა; და
• ავსტრიის ფედერალური ბიუჯეტის რეფორმის ჩარჩოს დანერგვა.

ეს ახლებული სისტემა უზრუნველყოფს ბიუჯეტის სიზუსტეს და ხარისხს. ბიუჯეტის ახალი კომპონენტები ბიუჯეტირების
სტანდარტიზებულ პროცესს გამჭვირვალეს ხდის.  სამინისტროს ბიუჯეტი დეტალურად არის წამოდგენილი და მისი
ცვლილებებიც ფიქსირდება, რაც განპირობებულია ბიუჯეტის შემუშავების დოკუმენტური ასახვით დაგეგმვის პროცესში.
გარდა ამისა, პროექტის ამოქმედების ეტაპზე დიდი რესურსი დაიხარჯა ტრენინგებზე, რამაც ხელი შეუწყო სწავლებას
ორგანიზაციის შიგნით. იმის გათვალისწინებით, რომ BIS სისტემა ემყარება საერთაშორისო მიმწოდებლის სტანდარტს, ამ
ნოვატორული სისტემის გადატანა შესაძლებელია არა მხოლოდ ავსტრიის სხვა საჯარო სექტორებში, არამედ სხვა ევროპული
ქვეყნების საჯარო სექტორებშიც. განხორციელება წარმატებულია რესურსების დაზოგვის ხარჯზე, რაც განპირობებულია
იმით, რომ ხდება უახლესი ტექნოლოგიებისა და მეთოდების გამოყენება დანახარჯების შესამცირებლად პროექტის
მიმდინარეობისას. სამინისტრომ შეიძინა ცოდნა, რომელიც BIS-ის შენახვასა და სამომავალოდ ადაპტირებისათვის არის
საჭირო. ეს ცოდნა ზრდის სამინისტროს ავტონომიას და ხელს უწყობს რესურსების დაზოგვას მომავალში.
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EDM არის ღრუბელზე (cloud) დაფუძნებული ელექტრონული მმართველობის ინსტრუმენტი,
რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში შეიმუშავა ავსტრიის სოფლის მეურნეობის, მეტყევეობის,
გარემოს დაცვისა და წლის რესურსების მართვის სამინისტრომ ფედერალურ რეგიონებთან თანამშრომლობის
შედეგად. ეს არის ელექტრონული მმართველობის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ინსტრუმენტი ევროპაში,
ის წარმოადგენს 22 აპლიკაციის ერთობლიობას, რომელთაგან ანგარიშგების ვალდებულებების აპლიკაციის (მაგალითად,
გამონაბოლქვის მაჩვენებლები), და ნებართვებსა და დადასტურების მოთხოვნებთან დაკავშირებული აპლიკაციები
მუშავდება ერთგვაროვანი წესით, გარემოს დაცვის კანონებთან შესაბამისობაში. EDM-ის მიზანია პროცესის სიმარტივისა და
სამართლებრივი განჭვრეტადობის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული პირისთვის, ამ მიზნის მიღწევა ხდება გარემოს
დაცვის სფეროში ავსტრიისა და ევროპის კანონმდებლობის ერთგვაროვანი გამოყენებით, ეს კი ხელს უწყობს გარემოს დაცვას
ავსტრიაში.

EDM აერთიანებს ადმინისტრირების სხვადასხვა საფეხურისა და სხვადასხვა კომპეტენციის მქონე ხელისუფლებებს (მათ
შორისაა ოთხი ფედერალური სამინისტრო, ყველა რეგიონალური და რაიონული ხელისუფლება), რადგან ხშირად ერთ
რომელიმე ნებართვაზე ან ანგარიშზე პასუხისმგებელია ხელისუფლების რამდენიმე რგოლი. EDM-ის კარგად აწყობილი,
სტრუქტურირებული და ნაწილობრივ მენიუთი განსაზღვრული დიზაინი ხელს უწყობს რთული პროცესების მართვას.
მაგალითად, გარემოს ეფექტური ინსპექტირება შესაძლებელია ნაკლები ადამიანური რესურსებით, და EDM-ის აპლიკაციების
გამოყენება შესაძლებელია ნარჩენების მართვის პროცესის სრულად უზრუნველსაყოფად (მაგალითად, ნარჩენების
გენერირება, ტრანსპორტირება და შემდგომი განკარგვა).

EDM ქმნის ცოდნის შემცველ მონაცემთა ბაზას, რომელიც თავს უყრის ინფორმაციას გარემოს დაცვის შესახებ, როგორიცაა
ნარჩენების გენერირება, მოგროვება, შემდგომი განკარგვა, გადამუშავება, ასევე ინფორმაცია ნებართვების, ჰაერისა და წყლის
დაბინძურების, რადიოაქტიური წყაროების შესახებ.
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პორტალი მოქმედებს, როგორც ერთიანი შესასვლელი ბიზნესების მთავრობასთან დასაკავშირებლად.
ინფორმაციისა და ტრანზაქციებთან დაკავშირებული სერვისების მიწოდების გზით, ის აძლევს საშუალებას
კომპანიებს, რომ დააკმაყოფილონ ხელისუფლებასთან ანგარიშგების მოთხოვნები მაქსიმალურად მარტივად და
ეფექტურად. ერთი კარის არსებობა, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სამთავრობო ინფორმაციისა და ტრანზაქციებთან
დაკავშირებული სერვისების გამოყენება, მნიშვნელოვნად უფრო მიმზიდველს გახდის ბიზნესის კეთებას ავსტრიაში.
ბიზნესებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს პორტალი საჭირო ინფორმაციის მოსაპოვებლად და მონაცემების მისაწოდებლად
ანგარიშგებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების დაკმაყოფილების მიზნით, მათ ასევე შეუძლიათ ინტერნეტ პროცედურების
გამოყენება ხელისუფლებასთან ურთიერთობისათვის. წვდომის ერთიანი პუნქტი გამოიყენება ადრე არსებული
აპლიკაციებისთვისაც, როგორიცაა ‘FinanzOnline’ (ვირტუალური საგადასახადო სამსახური), ინფორმაციის გასაცვლელად
ავსტრიის სოციალური უსაფრთხოების ინსტიტუტებთან (ELDA) და მონაცემთა დამუშავების რეესტრთან (DVR). მეტიც,
მოხდება ანგარიშგებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გაერთიანება და ერთიან პლატფორმაზე მიწოდება.

წარდგენილი პროექტი არის BSP-ის პირველი ეტაპი, ის მოიცავს საინფორმაციო ნაწილს და ერთჯერადი რეგისტრაციის
(SSO) ფუნქციას, მათ შორის უფლებებისა და ფუნქციების ცენტრიდან მართვას ტრანზაქციების ნაწილსა და ბიზნესის
რეესტრში. 2010 წელს სრულფასოვანი პორტალი შეიქმნა, და 2012 წლიდან მოყოლებული BSP უზრუნველყოფს SSO 
სერვისებს ელექტრონული მმართველობის აპლიკაციების უმრავლესობისთვის, როგორიცაა გადასახადები, დაზღვევა, და
გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული ანგარიშგება. BSP-ში მოხდება ახალი და უკვე არსებული აპლიკაციების ინტეგრირება.

მეორე ფაზა, რომელიც დაიწყო 2013 წელს, ძირითადად დახმარებას უწევს მეწარმეებს სხვადასხვა პროცედურების დროს,
განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება ადმინისტრაციული პროცედურების გამარტივებაზე და ერთი და იმავე
ინფორმაციასთან დაკავშირებული მრავალჯერადი ანგარიშგების თავიდან აცილებაზე. მაგალითად, ამჟამად იქმნება
აპლიკაცია, რომლითაც შესაძლებელია ინტერნეტის გამოყენებით ბიზნესის დაწყება და ადმინისტრაციული ორგანოების
მიერ გამოგზავნილი ციფრული წერილის მიღება. აქვე მოხდება რეგიონალური და ადგილობრივი ელექტრონული
მმართველობის აპლიკაციების ინტეგრირება.  
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ამ მიზნით ხდება ტენდერში მონაწილეობის პირობების, კატალოგების კრიტერიუმების და სხვა
ინსტრუქციების შემუშავება, რომლებიც შესაძლოა გამოყენებულ იქნას შესყიდვებისას. დღემდე არსებობს
პროდუქტების 100-მდე კატალოგი, რომელთაც იყენებს ვენის მუნიციპალიტეტი მიწოდების, მშენებლობის
და სხვა სერვისების შესყიდვისას. ‘ÖkoKauf Wien’ პროგრამა არის დიდი სტრუქტურა, რომელიც მოიცავს 200-ზე მეტ
ექსპერტს ვენის ქალაქის ადმინისტრაციიდან და ასევე მრავალ გარე ექსპერტს.

პროგრამა ორგანიზებულია სხვადასხვა მუნიციპალური დეპარტამენტების მონაწილეობით, გამოყენებულია ვენის
მუნიციპალიტეტში არსებული სტრუქტურა და რესურსები, რაც იძლევა დამატებითი ადამიანური რესურსებისა და
ოფისებისთვის საჭირო ხარჯების თავიდან აცილების შესაძლებლობას. პროგრამაში ჩართული სპეციალისტების
უმრავლესობა ვენის მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები არიან და პროგრამასთან დაკავშირებულ ვალდებულებებს მათი
რეგულარული ფუნქციების პარალელურად ასრულებენ. ადმინისტრაციულ და ორგანიზაციულ დონეზე პროგრამა
ხორციელდება ქალაქ ვენის მუნიციპალიტეტის ადამიანური და ტექნიკური რესურსებით. მაგალითად, ვენის
მუნიციპალიტეტი უზრუნველყოფს ფინანსურ რესურსებს, რომლებიც საჭიროა პროგრამაზე მუშაობისთვის საჭირო გარე
კონტრაქტების დასაფინანსებლად, როგორიცაა კვლევები, გამოძიება, ან ტესტები. თანამშრომლები დაინტერესებული არიან
პროგრამაში მონაწილეობით, რადგან მათ სურთ საკუთარი საქმიანობის ძირითად სფეროში შეძენილი ცოდნის მიწოდება
‘ÖkoKauf Wien’-ის პროგრამისთვის, და ამ ცოდნაზე დაყრდნობით საერთო რეგულაციების შემუშავება, რომელთაც
გამოქვეყნების შემდეგ გამოიყენებენ შემსყიდველები ყოველდღიურ საქმიანობაში.

ამჟამად 25 სამუშაო ჯგუფი მუშაობს ეკოლოგიური კრიტერიუმების შედგენაზე, შეფასებასა და განახლებაზე ისეთ
სფეროებში, როგორიცაა ქაღალდი და ბეჭდვა, ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობები, გათბობა-ვენტილაციის
(HVAC) სისტემების შექმნა, სატრანსპორტო პარკი, საკვები, სადეზინფექციო და გამწმენდი საშუალებები, ტექსტილი,
ღონისძიებები და ა.შ. სამუშაო ჯგუფების მხარდასაჭერად საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართლის სფეროში
შექმნილია მრჩეველთა კომიტეტები. საზოგადოებასთან ინტენსიური ურთიერთობა ‘ÖkoKauf Wien’-ს ხელმისაწვდომს ხდის
ყველა დაინტერესებული პირისთვის, მათ შორის საჯარო შემსყიდველების, კომერციული საწარმოებისა და
მოქალაქეებისთვის.   

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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TOP500 Page  58

Quality Management

e თემა - შესყიდვები 2(2)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 

TOP500 Page  59

Quality Management

e თემა – მოხერხებული ხელმოწერა ბიზნესში

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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TOP500 Page  60

Quality Management

მოსაზრება - კრიტიკული შენიშვნები

• მოსახლეობის დარწმუნება საჯარო ადმინისტრირების
ეფექტურობაში

• მთავრობასა და დიდ კომპანიებს შორის ბალანსის ხელახალი გააზრება
(კონცენტრაცია სექტორში, ლობირება)

• შეარჩიე/გაამახვილე ყურადღება მცირერიცხოვან, მაგრამ თვალსაჩინო
სფეროებზე!

• გახსენი/შეცვალე ხისტი ორგანიზაციული სტრუქტურები (დასაქმების
კანონები)

• გახსენი/შეცვალე კვლევასთან დაკავშირებული კანონები (საკვები,
ხორცი...)

• გახსენი/შეცვალე მიგრაციასთან დაკავშირებული კანონები (დააჩქარე,
გაამარტივე)

© Dr  Richard F. Mischak, 2016 
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IX ფორუმი: მოხელეთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება: 
წარმატებული მოდელები და 
საქართველოს გამოწვევები

თსუ, 2016 წლის 19 ოქტომბერი

დღის წესრიგი
1530 ფორუმის გახსნა
პროფ. ირაკლი ბურდული – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, ადმინისტრა-
ციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე

1545 ვახტანგ ასანიძე – საქართველოს მთავრობასთან არსებული განათლების 
საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის მენეჯერი
პრეზენტაცია: მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და უნარების გაუმჯო-
ბესების შესახებ საქართველოში
დისკუსია

1615 მაია ხოსიტაშვილი – სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი”, 
პროექტის მენეჯერი
პრეზენტაცია: პროექტი „50 საჯარო მოხელე”

1645 გერჰარდ ფუკნერი – გერმანიის მაინცის ფედერალური მიწის შინაგან საქ-
მეთა სამინისტროს კადრების განყოფილების ხელმძღვანელი
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ძირითადი განათლება, განგრძობადი სწავლება და ეფექტიანი ხელმძღვანე-
ლობის კონცეფცია – წარმატებული თანამედროვე საჯარო ადმინისტრირების 
მნიშვნელოვანი ფასეულობები
დისკუსია

1740 შედეგების შეჯამება

IX. FORUM: FORTBILDUNGEN VON BEAMTEN: 
ERFOLGSMODELLE UND 
HERAUSFORDERUNGEN IN GEORGIEN

TSU, 19. Oktober 2016

Tagesordnung
1530 Begrüßung durch:
Prof. Dr. Irakli Burduli, Dekan der juristischen Fakultät der TSU, Vorstandsvorsit-
zender des Instituts für Verwaltungswissenschaften

1545 Vakhtang Asanidze, Program-Manager des Zentrums für Internationale Bil-
dung bei der Regierung
Über die Aus- und Fortbildung von Beamten in Georgien
Diskussion

1615 Maia Khositashvili, Projektmanagerin des Bildungszentrum beim Ministerium 
der Justiz Georgiens
Präsentation des Projekts „50 junge Beamte”

1645 Gerhard Fuckner, Abteilungsleiter beim Innenministerium Rheinland-Pfalz 
a.D., Deutschland
Basic education, continuous training and an efficient leadership concept – Impor-
tant assets of successful modern public administration
Diskussion

1815 Zusammenfassung
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მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და 
უნარების გაუმჯობესების შესახებ  
საქართველოში
ვახტანგ ასანიძე

• ეს დადგენილება განსაზღვრავს 
მოხელეთა პროფესიული განვითარების 
პრინციპებს, ადგენს მოხელეთა 
პროფესიული განვითარების 
საჭიროებების განსაზღვრის წესს და 
პროფესიული განვითარების პროგრამის 
სახეებს. დადგენილება არეგულირებს 
პროფესიული განვითარების 
პროგრამების შერჩევის წესს და 
ტრენერთა  ვალიდურობის საკითხებს. 

დადგენილების მიზანი და 
რეგულირების სფერო

• ტრენინგების ელექტრონული მართვის სისტემის
მართვა და კოორდინაცია;

• პროგრამების სტანდარტების დადგენა;
• პროგრამების ვალიდაცია;
• ტრენერების საქმიანობის სტანდარტების 

დადგენა;
• ტრენერების ვალიდურობის დადგენა;
• მენტორთა მომზადების უზრუნველყოფა;
• პროგრამების განხორციელების მონიტორინგი.

განათლების საერთაშორისო 
ცენტრის უფლებამოსილებას 

განეკუთვნება:

სესია I

21 oqtomberi, 2016
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• მენტორის ფუნქციები:

• ტრენერთა დახელოვნება;
• ტრენერთა საქმიანობის მონიტორინგი;
• პროგრამის განხორციელების  მონიტორინგი;

• ცენტრი უზრუნველყოფს:

• მენტორთა შერჩევას, მომზადებას;
• განსაზღვრავს მათ უფლებამოსილებებსა და საქმიანობის 

წესს;

მენტორი

პროგრამის ვალიდაცია

პროგრამის ვალიდაციის განაცხადის 
წარდგენა

პროგრამის ვალიდაციის განაცხადის 
ფორმალურ მოთხოვნებთან 

შესაბამისობის დადგენა;

პროგრამის ვალიდაციის კომისიის  მიერ 
ვალიდაციის განაცხადის განხილვა

ტრენერის ვალიდურობა

ვალიდურობის განაცხადის წარდგენა

ვალიდურობის განაცხადისა და 
წარდგენილი დოკუმენტაციის 

ფორმალური შესაბამისობის დადგენა

ვალიდურობის დადგენა ტესტირებისა 
და გასაუბრების საფუძველზე

• საბაზისო - პროგრამა, რომელიც სავალდებულოა ყველა მოხელისათვის და 
მიზნად ისახავს მოხელის სტატუსისათვის შესაბამისი ცოდნისა და უნარების 
განვითარებას;

• ინდივიდუალური - პროგრამა, რომლის საჭიროება დგინდება შესაბამისი 
დაწესებულების მიერ ყოველი წლის დასაწყისში მოხელის წლიური შეფასების 
საფუძველზე; 

• კარიერული - პროგრამა, რომლის მიზანია მოხელის კარიერული 
წინსვლისათვის საჭირო ცოდნის მიღება და უნარების განვითარება. 
კარიერული პროგრამა განისაზღვრება „პროფესიული საჯარო მოხელის 
თანამდებობის თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი 
სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 
დადგენილებით.  

• სპეციალური - პროგრამა, რომლის გავლის ვალდებულებას  საკუთარი 
მოხელისათვის ადგენს დაწესებულება.

პროფესიულ 
საჯარო 

მოხელეთა 
პროფესიული 
განვითარების 

პროგრამის 
სახეები:
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საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
პროექტი „50 საჯარო მოხელე”
მაია ხოსიტაშვილი

 ინოვაციური სასწავლო პროექტი ახალგაზრდებისთვის − 
„50 საჯარო მოხელე”
„50 საჯარო მოხელე” არის საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტ-

რის ინოვაციური სასწავლო პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს ახალგაზ-
რდების მომზადებას პროგრესული და თანამედროვე საჯარო სამსახურის 
განვითარებისთვის. პროექტი ხელს უწყობს ახალგაზრდების პროფესიული 
და პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარებას, საჯარო სამსა-
ხურის სისტემაში ორიენტაციისა და თავის დამკვიდრებისათვის სათანადო 
ცოდნით აღჭურვას, მათში დემოკრატიული ღირებულებების ჩამოყალიბე-
ბას, რათა წარმატებით გაართვან თავი არსებულ გამოწვევებსა და პასუხის-
მგებლობით ემსახურონ საზოგადოებას.

სწავლება ეხმარება ახალგაზრდებს, გააცნობიერონ სახელმწიფოში მიმ-
დინარე პროცესებში საჯარო ორგანიზაციების მნიშვნელობა და მათი გავ-
ლენა ყოველდღიურ ცხოვრებაზე; რაც მთავარია, დაინახონ საკუთარი როლი 
სახელმწიფო პროცესებში და შესაძლებლობა, რომ ინიციატივებით, ენთუ-
ზიაზმითა და ინოვაციების დანერგვით მათ რეალურად შეუძლიათ ცვლილე-
ბების განხორციელება და სახელმწიფოს განვითარებაში წვლილის შეტანა.

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ერთადერთი საჯარო უწყებაა, რომელ-
მაც საქართველოში პირველად განახორციელა მსგავსი მასშტაბის პროექ-
ტი. პროექტის სრული ციკლი გაგრძელდა 1 წელსა და 5 თვეს და მოიცავდა 
5 ძირითად ეტაპს:

I ეტაპი − პროექტის დაგეგმვა;
II ეტაპი − კანდიდატთა შერჩევა;
III ეტაპი − გადამზადება;
IV ეტაპი − პრაქტიკა იუსტიციის სამინისტროში;
V ეტაპი − საუკეთესო კანდიდატების საზღვარგარეთ სასწავლებლად 

გამგზავრება.
2015 წლის 1 სექტემბერს დაიწყო პროექტში მონაწილეობის მსურველ-

თა რეგისტრაცია, პირველი გამოშვების მისაღებად. კონკურსის წესით შერ-
ჩეულმა 50-მა ახალგაზრდამ საწყის ეტაპზე ინტენსიური მომზადების ექვ-
სთვიანი კურსი გაიარა, ხოლო შემდეგ − ოთხთვიანი პრაქტიკა იუსტიციის 
სამინისტროს სისტემის სხვადასხვა სამსახურში.
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პროექტის უნიკალურობა განპირობებულია სწავლების მიმართ კომპ-
ლექსური მიდგომით და პროექტისთვის სპეციალურად შემუშავებული მრა-
ვალფეროვანი სასწავლო პროგრამით, რომელიც აერთიანებს შემდეგ კომ-
პონენტებს:

 9 გუნდის ფორმირების პროგრამა;
 9 ქოუჩინგის პროგრამა;
 9 პიროვნული განვითარების კურსი;
 9 ორგანიზაციული განვითარების კურსი;
 9 პროფესიული განვითარების კურსი;
 9 სპეციალური კურსები;
 9 მასტერკლასი უცხოელ ექსპერტთან;
 9 საჯარო ლექციები;
 9 კონფერენცია;
 9 სოციალური აქტივობები;
 9 ისტორიული ადგილების მონახულება;
 9 სამუშაო შეხვედრები და სხვა შემეცნებითი/სასწავლო აქტივობები.

დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პროექტი „50 საჯარო მოხე-
ლე” არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტი, რაც დასტურდება 
რიცხვებში გამოხატული კონკრეტული შედეგებით.

სოციალური აქტივობა – პარაკალათბურთის მატჩი
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პროექტის წარმატების ინდიკა-
ტორები:

 ¾ პროგრესი: პროექტის ბოლოს 
მონაწილეთა თვითშეფასების 
მონაცემებზე დაყრდნობით, აღ-
მოჩნდა, რომ პროექტის ფარგ-
ლებში მათი ცოდნა 68%-ით, 
ხოლო უნარები − 71%-ით გაუმ-
ჯობესდა;

 ¾ გამოცდა: მონაწილეთა 77%-მა 
წარმატებით გადალახა საგამოცდო ბარიერი და გადავიდა სტაჟირების/
პრაქტიკის ეტაპზე;

 ¾ პროექტის შეფასება: პროექტის საბოლოო შეფასების დროს მონაწილე-
თა 98%-მა დააფიქსირა ზოგადი კმაყოფილება პროექტის მიმართ;

 ¾ საჯარო სამსახურში დასაქმების სურვილი: მონაწილეთა 94%-მა გამო-
ხატა საჯარო სამსახურში დასაქმების სურვილი;

 ¾ კრებული: მონაწილეთა მიერ 
მომზადდა 11 სტატია სხვა-
დასხვა აქტუალურ თემაზე 
და გამოიცა კრებულის სა-
ხით. სტატიების შინაარსი 
ნათლად ასახავს ახალგაზრ-
დების ხედვასა და ღირებუ-
ლებებს;

 ¾ დასაქმება, პრაქტიკა: იმ კანდიდატებმა, რომლებმაც წარმატებით გაი-
არეს 4-თვიანი სტაჟირების ეტაპი, შემდეგ სხვადასხვა ფორმატით გააგ-

მონაწილეთა თვითშეფასება

დასაქმება

პროექტის შეფასება საჯარო სამსახურში დასაქმების 
სურვილი
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რძელეს სისტემაში მუშაობა. ასეთი 30 კანდიდატიდან 73% (22 კანდი-
დატი) დასაქმდა, ან აგრძელებს სისტემაში მუშაობას დასაქმების პერს-
პექტივით.

დღეს უკვე თამამად შეიძლება ითქვას, რომ პროექტის – „50 საჯარო მო-
ხელე” – დახმარებით ახალგაზრდებს მიეცათ შესაძლებლობა, გადაედგათ 
ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და კარიერა დაეკავშირებინათ საჯარო 
სამსახურისთვის, კერძოდ კი იუსტიციის სამინისტროსათვის.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემამ უკვე შეიძინა 22 მაღალი კომპე-
ტენციის მქონე ახალგაზრდა, რომელთაგან 6 საუკეთესო 2017 წლის ბო-
ლომდე ინგლისში, ენისა და მენეჯმენტის სპეციალისტების საერთაშორი-
სო კოლეჯში (MLS International Collage), ერთთვიან სასწავლო კურსზე 
– „მენეჯმენტი, ლიდერობა, ადამიანური კაპიტალის მართვა და საქმიანი 
კომუნიკაცია” – გაემგზავრება. სწავლას სრულად დააფინანსებს სასწავ-
ლო ცენტრი.

„50 საჯარო მოხელე” არის პიროვნული და პროფესიული კომპეტენცი-
ების განვითარების პლატფორმა ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც საკუ-
თარ კარიერას დაუკავშირებენ საჯარო სამსახურს და თავიანთ ხელწერას 
შეიტანენ ძლიერი თანამედროვე ევროპული სახელმწიფოს განვითარება-
ში.

პროექტის წარმატებული კანდიდატები ინგლისში ერთთვიანი სასწავლო 
კურსით დაჯილდოვდნენ
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ძირითადი განათლება, განგრძობადი სწავლება 
და ეფექტიანი ხელმძღვანელობის კონცეფცია – 
წარმატებული თანამედროვე საჯარო 
ადმინისტრირების მნიშვნელოვანი ფასეულობები
გერჰარდ ფუკნერი

1. თანამედროვე საჯარო ადმინისტრირება, ბიზნესის ადმინისტრირების 
მსგავსად, იძულებულია, გაუმკლავდეს გარემოს დაჩქარებულ ცვლი-
ლებებს. ახალი გამოწვევები, როგორებიცაა: გლობალური დათბობა, 
განგრძობადობაზე ფიქრის საჭიროება, დემოგრაფია და, რაც მთავა-
რია, საინფორმაციო და ტექნოლოგიური სფეროს რევოლუციური და 
არა ევოლუციური განვითარება, მოითხოვს სწრაფ რეაგირებას.

2. კლასიკური ევროპული ადმინისტრირების მოდელი, რომელიც სამარ-
თალზეა ორიენტირებული, ამ ცვლილებებზე რეაგირებს უფრო ნელა და 
ფრთხილად. ყოველდღიურმა რუტინამ, რეაქციულმა და არააქტიურმა 
დამოკიდებულებამ შექმნილი სიტუაციებისადმი, რომლებთანაც გამკ-
ლავება უწევს სისტემას, ვერ შეუწყო ხელი ადაპტაციის პროცესების 
დაჩქარებას. ანგლოსაქსური მენეჯერული ადმინისტრირებისგან გან-
სხვავებით, რომლის დროსაც ხდება ისეთი კატეგორიების გააზრება, 
როგორებიცაა: პროგრამები, ბრუნვა, ეფექტიანობა და ეკონომიკური 
სტანდარტები, მათ შორის კონტროლი, ევროპული ადმინისტრირება 
ემსგავსება სასამართლო სისტემის მოდელს: ველოდებით პრობლემური 
სიტუაციის შექმნას და ამის შემდეგ ვაგვარებთ პრობლემას შესაბამის 
დროში.

3. არ არის გასაკვირი, რომ იურიდიული განათლების მქონე წამყვანი თა-
ნამშრომლები კომფორტულად გრძნობენ თავს ამგვარ როლში: პარლა-
მენტი მიიღებს კანონს, შემდეგ ჩვენ ის უნდა აღვასრულოთ, ამ პრო-
ცესში ჩვენი მოქმედების თავისუფლება შეიძლება იყოს ან არ იყოს შეზ-
ღუდული. ასეთი მიდგომა, დაფუძნებული იდეაზე, რომ კანონი მხოლოდ 
მაშინ აღსრულდება, როცა საქმე მოითხოვს მის მოქმედებას, ეწინააღმ-
დეგება თანამედროვე გარემოს, რომელიც კანონს აღიქვამს ინოვაციის, 
ცვლილების პლატფორმად, რომელიც ქმნის კონტექსტს სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და ეროვნული ეკონომიკის განვითარებისათვის.

4. გერმანიაში, სადაც, როგორც ევროპული სახელმწიფოების უმრავლე-
სობაში, არა მხოლოდ წამყვან თანამშრომლებს აქვთ ღრმა აკადემიური 
განათლება მსგავსად „სრული” იურისტებისა, რომელთაც ჩაბარებული 
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აქვთ იგივე გამოცდები, რაც მოსამართლეებს, არამედ ერთი საფეხუ-
რით დაბლა მდგომ ადმინისტრატორებსაც, რომელთაც აქვთ ჩაბარებუ-
ლი საბაკალავრო გამოცდები ადმინისტრირების ტექნიკურ კოლეჯებ-
ში; „კვაზიიურისტების” მსგავსად, საშუალო დონის ადმინისტრირებაც 
კი ისწავლება „ცენტრალური ადმინისტრირების სკოლებში” 2-წლიანი 
პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ასევე ბევრ იურიდიულ საგანს მო-
იცავს. ყველა ამ პროგრამაში ბიზნესთან დაკავშირებულ უნარებს, ეკო-
ნომიკას, საინფორმაციო და ტექნოლოგიურ მეცნიერებებსა და კომუ-
ნიკაციას არ ენიჭება იგივე მნიშვნელობა, რომელსაც ეს დისციპლინები 
იმსახურებენ თანამედროვე სამყაროში.

სამართლიანობა მოითხოვს, ითქვას, რომ ყველა ეს კარიერა მო-
იცავს „ორმაგი” ტრენინგის კომპონენტს: ხელმძღვანელებმა უნდა გაი-
არონ 2-2,5-წლიანი სტაჟირება საჯარო დაწესებულებებში, რაც სრულ-
დება საბოლოო გამოცდით; მე-2 საფეხურის თანამშრომლები ასრულე-
ბენ პრაქტიკულ სამუშაოს საჯარო დაწესებულებებში საბაკალავრო 
პროგრამის ფარგლებში; იგივე პრინციპი მოქმედებს საშუალო დონის 
ადმინისტრაციის შემთხვევაშიც, თუმცა ეს ტრენინგი არ ამახვილებს 
ყურადღებას ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: ინოვაციური გადაწყვე-
ტილებები, კომუნიკაციის უნარები, ტრენინგი ეკონომიკური პროექტე-
ბის განხორციელებებთან დაკავშირებით, საბიუჯეტო პროცედურები 
და კონტროლი, არამედ ორიენტირებულია საჯარო დაწესებულებაში 
განსახილველად წარდგენილი საქმის „სამართლიან” გადაწყვეტაზე. 
მართალია, რომ მოქალაქე ან კომპანია, რომელიც საჯარო სერვისებით 
სარგებლობს, როგორც „კლიენტი”, უნდა იყოს დარწმუნებული იმაში, 
რომ საჯარო დაწესებულებისადმი მიმართვის ან საჯარო დაწესებულე-
ბის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგი იქნება კანონიერი, არ 
დაეფუძნება ერთი მხარის ინტერესებს ან მესამე მხარის პოლიტიკურ 
მიზნებს. სამართალი არის ძირითადი ფასეულობა ობიექტური საჯარო 
სერვისისთვის, კორუფცია კი – მისი ძირითადი ნაკლი, რომელიც ყვე-
ლაზე მეტად საზიანოა საზოგადოებისთვის. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 
თანამედროვე საჯარო სერვისს არ შეუძლია ორი მიზნის მიღწევა: სა-
მართლიანობის დაცვა და საკითხის შემოქმედებითად, ინოვაციურად, 
სწრაფად გადაჭრა, რაც სასარგებლოა როგორც მოქალაქეების, ასევე 
საზოგადოების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად.

5. ცვლილების სიჩქარე და მენეჯერული უნარების ნაკლებობა საჯარო 
ადმინისტრირების სფეროში მოითხოვს ეფექტიან გამოსავალს: როცა 
საბაზისო განათლება არ არის თანამედროვე გამოწვევების ადეკვატუ-
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რი იმის გამო, რომ ამ გამოწვევების შესაბამისი სწავლება არ ხდება, და 
ასევე გამომდინარე იქიდან, რომ ჩნდება ახალი გამოწვევები, რომელ-
თაც წარსულში ვერავინ წარმოიდგენდა და ეს გამოწვევები მოითხოვს 
სწავლებისადმი განსხვავებულ მიდგომას, განგრძობადი განათლება 
გარდაუვალი აუცილებლობა ხდება.

ამგვარად, სავალდებულო ტრენინგი ტექნიკურ საკითხებში უნდა 
იქცეს საჯარო სამსახურში მომუშავე ადამიანების ცხოვრების მუდმივ 
ნაწილად. იქნება ეს ენა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, პროექტის 
მართვა, საკომუნიკაციო უნარები, რესურსების ეკონომიური მართვა 
და, ცხადია, სპეციფიკური ტექნიკური უნარები, რომლებიც გარკვეული 
სამუშაოსთვის არის საჭირო, უნდა ისწავლებოდეს სემინარებზე და სხვა 
ტიპის ტრენინგების დროს.

თითოეულმა საჯარო დაწესებულებამ უნდა შეისწავლოს საჭირო-
ებები და უზრუნველყოს შესაბამისი სწავლება. ხელისუფლებამ ეს ამო-
ცანა უნდა აღიქვას როგორც მისი საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი, 
თავად ტრენინგის ჩატარება კი უნდა იკისროს ამ დაწესებულებამ ან გა-
რეშე კონტრაქტორმა.

6. უფრო მეტიც, ეს საკითხი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია საჯარო სამსა-
ხურის ზედა რგოლისთვის: ლიდერებისთვის.

როგორც წესი, ლიდერობა აღიქმება ბუნებრივ მოვლენად: თუ ადა-
მიანი არის დაბადებული ლიდერად, არ არსებობს პრობლემა. თუ შენ 
დაგაკისრეს ხელმძღვანელის ფუნქციის შესრულება, უბრალოდ, უნდა 
შეძლო გაძღოლა; ტრენინგმა შეიძლება არაფერი აჩვენოს, გარდა შენი 
ნაკლოვანებებისა. შედეგად შეიძლება „თავი შეირცხვინო”.

ამგვარი დამოკიდებულება ლიდერობის მიმართ არათუ შეუსაბამოა, 
არამედ ძალიან მოძველებულია და საფრთხეს უქმნის დაწესებულების 
წარმატებულ საქმიანობას.

თუ კარგად დავაკვირდებით, ვნახავთ, რომ ამგვარი დამოკიდებულე-
ბა გარკვეულ დაშვებებს ეფუძნება: პირველი, თუ შენ მიაღწიე ხელმძღ-
ვანელ თანამდებობას, ჩვეულებრივ, ეს არის წინა პერიოდში გაწეული სა-
მუშაოს შედეგი. თუმცა ხშირად ამგვარი სამუშაო მოითხოვს ტექნიკურ 
ცოდნას და არა ადამიანთა ხელმძღვანელობას; მეორე, ხელმძღვანელო-
ბა ტრადიციულად გულისხმობს ბრძანებების გაცემას ან პირდაპირ კო-
მუნიკაციას. არასდროს მოითხოვო ზედმეტი, ჯერ დარწმუნდი, რომ შენს 
დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანები კარგად ასრულებენ სამუშაოს და 
არ შემოიფარგლო თხოვნით ან შენიშვნების მიცემით! შენი პოლიტიკუ-
რი ხელმძღვანელობა შესაძლოა, დაინტერესებულია შედეგებით და არა 
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პროცედურული პრობლემებით. „ლიდერობის ამგვარი ჯაჭვი”, ერთი 
შეხედვით, მარტივია, თუმცა ის ზედმეტად მარტივიცაა დღევანდელი 
მოთხოვნების გათვალისწინებით. მზარდი სირთულეებით აღსავსე დღე-
ვანდელ სამყაროში ლიდერობა იქცა კომუნიკაციის უნარებისა და ცოდ-
ნის ერთობლიობად, რომელიც მოითხოვს როგორც ინფორმაციას, ასე-
ვე ტრენინგს. ახალი გამოწვევების დასაძლევად მრავალ პარტნიორთან 
ურთიერთობისთვის საჭიროა ყოვლისმომცველი მომზადება, არასწორი 
მართვის ან სულაც წარუმატებლობის თავიდან ასაცილებლად.

7. ამგვარად, ახალკურსდამთავრებულებს საჯარო სამსახურში შესვლისას 
სჭირდებათ ინფორმაცია ადამიანთა შორის კომუნიკაციაზე, საჯარო 
ხელისუფლების შტოებსა და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობა-
ზე, პროფესიულ გუნდებს შორის თანამშრომლობაზე და, რასაკვირვე-
ლია, მედიასა და საზოგადოებასთან იმგვარ ურთიერთობაზე, რომელიც 
გულისხმობს „მოსმენის ორგანიზებას”, ანუ არა მხოლოდ შედეგების 
შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას, არამედ ინფორმაციის მიღებას და 
მის გადამუშავებას შედეგების გაუმჯობესების მიზნით. გერმანიაში 
სემინარები, რომელთაც წარმართავს ადმინისტრაცია და სპეციალიზე-
ბული ინსტიტუტები, ახალმოსულ თანამშრომლებს აწვდის ცოდნას ამ 
სფეროს შესახებ. ინფორმაციის მიწოდება მიზანმიმართულად ხდება 
სხვადასხვა კონტექსტის გათვალისწინებით, როგორებიცაა: ტექნოლო-
გია, გარემოს დაცვითი საკითხები, ელექტრონული მმართველობისათ-
ვის დამახასიათებელი მიდგომები და მენეჯმენტის მოთხოვნები. თუ 
საქმე ეხება იურისტებს, წინა პლანზე სწორედ ეს საკითხები გამოდის; 
თუ სხვა სფეროს წარმომადგენლებს – მაშინ იურიდიული საკითხების 
გათვალისწინებაც ხდება.

ცხადია, ახალგაზრდა კურსდამთავრებულები ვერ შეძლებენ შესაბა-
მისი გამოცდილების წარმოჩენას. ამგვარად, ამ ეტაპზე მთავარი ამოცა-
ნაა ცოდნის გადაცემა.

8. იმ შემთხვევაში, თუ გიწევთ გარკვეული გამოცდილების მქონე საშუალო 
რგოლის ხელმძღვანელებთან ურთიერთობა, განგრძობადი განათლების 
კონცეფცია უფრო მეტად უნდა მოიცავდეს სემინარებისა და გუნდური 
მუშაობის ელემენტებს. ანგარიშები, რომლებიც შეეხება (რეალურ) კონ-
ფლიქტებს დაქვემდებარებულ პირებთან, კოლეგებთან, უფრო მაღალი 
საფეხურის ხელმძღვანელებთან ან საზოგადოებასთან, სასარგებლო მა-
სალაა სემინარების, ფორუმებისა და სხვა ღონისძიებების პროგრამების 
გასამრავალფეროვნებლად. კოლეგების მიერ ერთმანეთისგან სწავლა 
ბევრად უფრო ეფექტურია, ვიდრე თეორიის ლექციური სწავლება.
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9. ჩვენი გამოცდილება გერმანიის ფედერალურ შტატში, რაინლანდ-პფალ-
ცში, ადასტურებს, რომ ზედა რგოლის ხელმძღვანელები არ უნდა გა-
მოთიშოთ ტრენინგიდან, რომელიც ლიდერობას შეეხება. ეს შეიძლება, 
რთულ ამოცანად მოგვეჩვენოს, რადგან ამ საფეხურზე მყოფმა შედარე-
ბით ასაკოვანმა ლიდერებმა ასეთი იდეა, შესაძლებელია, არ ჩათვალონ 
საჭიროდ, რადგან, თითქოს, ამით კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგებოდა მათი 
„ჭეშმარიტად უნაკლო” ხელმძღვანელობის სტილი. თუმცა, ცოტა იქნება 
ისეთი ლიდერი, ვისთვისაც არ იქნება სასარგებლო ახალი ინფორმაციის 
მიღება და მისივე რგოლის კოლეგებთან მსჯელობა. ცხადია, ეს ჯგუფი 
განსხვავებულ მიდგომას მოითხოვს – მიეცით საშუალება, რომ აარჩიონ 
მათთვის საინტერესო საკითხები, მოიწვიეთ მაღალი კლასის სპიკერე-
ბი და მოდერატორები, მიეცით საშუალება, წარმოადგინონ თავიანთი 
შეხედულებები და გამოცდილება, თუნდაც შენიშვნები, და აქციეთ ეს 
წარმატებულ საზოგადოებრივ თავყრილობად, სადაც გამოჩენა მათთ-
ვის საპატიო „ვალდებულება” გახდება.

10. რაინლანდ-პფალცში ტარდება სპეციფიკური ფორმატის ტრენინგე-
ბი, რომელთა ხანგრძლივობა შეადგენს 12 კვირას 2 წლის განმავლო-
ბაში. ამ სწავლებას უძღვება გერმანიის ადმინისტრაციულ მეცნიერე-
ბათა უნივერსიტეტი შპაიერში, ე.წ. შპაიერის ლიდერობის კოლეჯი 
(Fuehrungs-Kolleg-Speyer).

პროგრამაში მონაწილეობენ 25-კაციანი ჯგუფები, რომელთა შემად-
გენლობაში შედიან დიდი პოტენციალის მქონე ახალგაზრდა ლიდერები. 
მათ არჩევს და აფინანსებს გერმანიის ფედერალური მიწები და შრომის 
ფედერალური სააგენტო. ჯგუფი იკრიბება გარკვეული ინტერვალებით 
შპაიერსა და, „გზადაგზა”, გერმანიისა და ევროპის დედაქალაქებში, 
რათა მოუსმინონ და განიხილონ ცენტრალური საკითხები, რომლებიც 
მომავლის ლიდერებისთვის არის მნიშვნელოვანი. შპაიერის ერთ-ერ-
თი პროფესორის ხელმძღვანელობით, რომელიც ეწევა ჯგუფის მეცნი-
ერულ ადმინისტრირებას და მოდერაციას, ჯგუფი გარდაიქმნება ექს-
პერტთა ძლიერ გუნდად, რომლის სურვილია, მომავლის გამოწვევებთან 
გამკლავება შეძლოს. ამჟამად იგეგმება მე-12 კურსი, რაც იმის მანიშნე-
ბელია, რომ ამ ფორმატის პროგრამამ შეინარჩუნა წარმატება უკვე ორი 
ათწლეულის განმავლობაში. პროგრამის შედეგად იქმნება არა მარტო 
ძლიერი კორპორაციული ჯგუფები, რომელთა წევრები ერთმანეთს ეხ-
მარებიან მუშაობის პერიოდში, ისინი ასევე ყალიბდებიან მოწიფულ პი-
როვნებებად, რომელთაც განსაკუთრებულ გამოწვევებთან გამკლავება 
შეუძლიათ.
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პროგრამის თემები კურსის ძირითადი კატალოგიდან არის აღებული, 
მათ ემატება ამჟამინდელი ინტერესის საგნები. არც ერთი პროგრამა არ 
ჰგავს წინა ჯგუფის პროგრამას, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ კურსის 
თემებში აუცილებლად შედის კომუნიკაცია, ლიდერობის ტექნიკა და გა-
მოწვევები, ფინანსები და ორგანიზაცია, საინფორმაციო ტექნოლოგი-
ები და ეკონომიკური საკითხები, ევროპული საკითხები და ადამიანური 
რესურსების მართვა. ამჟამად დაემატა ლტოლვილთა ინტეგრაციისა და 
ჩართვის მართვა – ეს საკითხი პირველად შევიდა პროგრამაში.

გამოიყენება სემინარების ჩატარების სხვადასხვა მეთოდი, დაწყებუ-
ლი სწავლებით და დასრულებული გუნდური მუშაობით, როლური თა-
მაშებითა და პრეზენტაციებით, რომელთა წარდგენა ხდება ჯგუფის ან 
მედიის წინაშე. მოდერატორის როლს ასრულებენ მონაწილეები, თუ ამ 
ფუნქციას არ ასრულებს პროფესორი. ვიზიტები და საუბრები პოლიტი-
კოსებსა და ბიზნესის ლიდერებთან, ვიზიტები დაწესებულებებში ქვეყ-
ნის შიგნით და გარეთ შეადგენს 12-კვირიანი პროგრამის ნახევარს.

ამ პროგრამის კურსდამთვრებულთა ქსელის წარმატება, რომელიც 
ფედერალური მიწების საზღვრებს სცდება, რეგულარული შეხვედრები 
„Kolleg”-ის დასრულების შემდეგ – რაც წლების განმავლობაში გრძელ-
დება – და განცდა, რომ ხარ პოზიტიური გაგებით რაღაც განსაკუთრე-
ბულის ნაწილი, განაპირობებს იმას, რომ სხვებსაც უჩნდებათ დაინტე-
რესება ამ კურსის მიმართ მომავალში.

11. შემაჯამებელი შენიშვნა: სწრაფად ცვალებად სამყაროში განგრძობადი 
განათლება არის აბსოლუტურად აუცილებელი ფასეულობა, რომელიც 
ცვალებადი გამოწვევების დაძლევის საშუალებას იძლევა. ეს ეხება არა 
მხოლოდ ექსპერტებს, არამედ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ლიდერე-
ბისთვის, რომლებიც ქმნიან შედეგიან „ადმინისტრაციულ კულტურას”, 
და, ამავდროულად, საკუთარ თავს აღიქვამენ „მსმენელ ადმინისტრა-
ციად”, რომელიც თანამშრომლობს სამოქალაქო საზოგადოებასთან, 
ბიზნესსა და, უპირველეს ყოვლისა, მოქალაქეებთან.
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BASIC EDUCATION, CONTINUOUS TRAINING AND AN 
EFFICIENT LEADERSHIP CONCEPT – IMPORTANT 
ASSETS OF SUCCESSFUL MODERN PUBLIC 
ADMINISTRATION
Gerhard Fuckner

1. Modern public administration just like business administration has to cope 
with an ever more rapid change of its environment. New challenges like 
global warming, the necessity to think in terms of sustainability, demog-
raphy and above all revolutions rather than evolutions in the ITC sector 
demand rapid answers.

2. Particularly the law oriented classical European administration has been 
accustomed to cope with change in a much more hesitant and reticent way. 
Daily routine, a rather more reacting than acting stance towards the situ-
ations it has to deal with did not help to accelerate processes of adapta-
tion. Contrary to the Anglo-saxon managerial administration, which thinks 
in terms of programs, turnover, efficiency and economic standards like con-
trolling, administrators in Europe are shaped by the model of the judiciary: 
let situations come up, we will deal with them in due time .

3. No wonder, legally trained senior staff felt comfortable in this role: Parlia-
ment will pass the law, we are supposed to execute it, with or without limits 
of discretion. This pattern, following the idea that law has to be executed 
only when a case is put forward is contrary to the modern situation, which 
conceives law also as a platform for innovation, change, producing more 
and more a framework for the development of civil society and the national 
economy.

4. In Germany where – similar to most European states – not only the senior 
staff is based on a thorough academic education, mostly as (”full”) law-
yers, having passed the same exams as judges serving in the judiciary, 
where even the higher administrative service one level below has to pass 
bachelor exams at technical administrative colleges following the model of 
„quasi – lawyers” and where the medium service is taught a 2 – years syl-
labus at „central administrative schools” with a lot of legal matter, business 
skills, economics, ITC and communication do not have the importance they 
should have in this modern world.

Fair to say, all these careers contain a section of „dual” training: The 
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top service has to undergo a 2 – 2 ½ year internship at public institutions, 
followed by the final exam, the 2nd level does practical work in public in-
stitutions during the bachelor agenda and this applies also to the medium 
service. But the emphasis of this training is not with innovative solutions, 
communication skills, economic project training, budgetary procedures and 
controlling, but with the production of „just” solutions for cases put forward 
to the public agency. It is true – the citizen or the company being a „cus-
tomer” to the public service should rely upon the certainty that the outcome 
of submissions or public orders comply with the law, do not follow one sided 
interests or political motives of third parties. Justice is the basic asset of an 
impartial public service and corruption is the biggest flaw a society suffers 
from. This does not mean that modern administration could not cope with 
both: justice AND creative, innovative, quick solutions, helpful to meet the 
needs of both citizens and society.

5. Both the speed of change as the lack of managerial skills in public adminis-
tration call for efficient remedy: where basic education cannot cope with the 
needs of present challenges due to the fact that they are not taught and – 
equally important – as new challenges never thought of yet some time ago 
demand for training concepts to deal with them, continuous training for all 
the staff turns out to be an imperative necessity.

Therefore obligatory training concepts in technical matter should be a 
permanent element of life of every member of the public service. Be it lan-
guage, ITC, project management, communication skills, economic dealing 
with resources and of course new specific technical skills you need on the 
post you are on , have to be met by seminars, workshops and the like.

It is the task of every public agency to regularly find out about the needs 
and provide the corresponding training measures. State authorities have to 
see this task as an integral part of their performance, the execution handled 
by themselves or, outsourced, by other institutions.

6. Moreover, this issue applies even more to the top level of public service: the 
leadership.

Traditionally leadership is seen as something you deal with in a natural 
way: if you are a born leader – no problem. If you are given a leadership 
task you are simply supposed to be able to lead; training measures would 
show nothing but your deficiencies. You might even „lose your face”.

This attitude towards leadership is not only inadequate, it is hopelessly 
old fashioned and dangerous to the performance of your agency.
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If you look at it closely, there are particular presumptions behind this at-
titude: firstly, if you have reached a leading position you often qualified for 
it through your previous work. But often enough this work concentrated on 
technical expertise not on leading human beings. Secondly, leading tradi-
tionally means giving orders in a direct way of communication. Therefore 
never ask too much, make sure your subordinates perform well rather than 
ask or make comments! Your – may be political – superior is interested in 
outcome, not procedural problems.

This „chain of leadership” seems to be simple, it is however too simple 
for today„s demands. In our world with its growing complexity leading has 
developed into a set of skills and knowledge about communication which 
requires both information and training. To cope with new challenges, to deal 
with a variety of partners needs thorough preparatory measures to avoid 
mismanagement or even failure.

7. Accordingly, young academics entering the public service need a solid 
basis of information about human communication, cooperation between 
various branches of the public and private sectors, between teams and of 
course how to address the media and the public in the sense of a „listening 
organization” which does not only proclaim its outcome but also takes in 
information to process it for the better.

In Germany seminars geared both by the administration and special-
ized institutions provide newcomers with knowledge in this field, deliber-
ately embedding the information in all the contexts of technology, environ-
mental issues, e-government approaches and management requirements. 
If you deal with lawyers, these topics come foremost, if other branches are 
concerned legal issues have to be tackled too.

Obviously, staff recently recruited from universities will not be able to in-
troduce proper experience. So conveying knowledge will prevail at this stage.

8. The more you deal with leading staff of the medium level, who disposes of 
some leadership experience, the more you should introduce workshop and 
team building elements in your concept of continuous education. Reports 
about the handling of (real) conflicts with subordinates, colleagues, higher 
levels of leadership or the public will deliver useful material to enrich the 
topics of seminars, fora etc. . Mutual learning is much more efficient than 
frontal teaching of theory.

9. Our experience in the German federal state of Rhineland-Palatinate is that 
you should not exclude the top leadership level from leadership training. It 
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may sound difficult, as on this level many elder leaders will reject this idea 
as unnecessary, questioning their doubtlessly (?) impeccable leadership 
practice. But: there are few born leaders who would not profit from both 
fresh information and exchange of views amongst equals. Of course their 
level needs a different approach. Let them choose the topics they prefer, 
provide for first rate speakers and moderators, give them a chance to pres-
ent their views and experience – or even complaints, and make it a suc-
cessful social gathering which may become a „must” to be seen there.

10. In Rhineland-Palatinate a specific formate of a sequence of 12 weeks over 
2 years is run by the German University for Administrative Sciences in 
Speyer, the Speyer Leadership College ( Fuehrungs-Kolleg-Speyer).

Targeting at groups of 25 young leaders with high potential, recruited 
and supported by 12 German federal states and the Federal Labor Agency 
this group assembles in intervals at Speyer and „on the road” in capitals 
within Germany and Europe to listen and discuss central issues which coin 
their leadership future. Managed by a Speyer professor as scientific admin-
istrator and moderator the group will merge into a strong team of experts 
who want to be fit for their future challenges. The 12th course is on the way 
right now – signaling that the format proved to be successful over more than 
two decades. It not only develops into strong corporate groups assisting 
each other wherever they work, they mature to personalities who can cope 
with special challenges.

The topics they tackle are decided upon a basic catalogue plus topics of 
current interest. No program resembles the one of a previous group really, 
apart from the fact, that communication, leadership technics and challeng-
es, finance and organization, ITC and economic issues, European affairs 
and human resources will always be included somehow.

A current topic is e.g. the management of refugee integration and inclu-
sion – for the first time tackled so far.

The whole range of seminar and workshop procedures are applied, 
from teaching to team building , role playing and presentation to the group, 
to others or to the media. Moderation is taken over by participants if not by 
the professor in charge.

Trips and chimney talks with high level politicians and business leaders, 
visits to institutions at home and abroad fill half of the 12 weeks agenda.

The successful attempt to establish an alumni network across state 
boundaries, regular meetings after the end of the „Kolleg” – even over 
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years – and the feeling to be special in a positive sense helps to attract oth-
ers to apply for future courses.

11. Final remark: In a quickly changing world continuous education is an abso-
lutely necessary asset to cope with changing challenges. This does not only 
apply to experts. Even more it applies to leadership, shaping an „adminis-
trative culture’” which provides good results but conceives its role as a „lis-
tening administration” and partner with civil society, business and foremost: 
the citizens.
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X ფორუმი: საჯარო სამსახურის 
ეთიკა: გამოწვევები და რეფორმის 
პერსპექტივები

თსუ, 2016 წლის 1 დეკემბერი

დღის წესრიგი
1600 ფორუმის გახსნა:
პროფ. ირაკლი ბურდული – იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, ადმინისტრა-
ციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის (IAS) გამგეობის თავმჯდომარე
პროფ. ეკატერინე ქარდავა – საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელი
პროფ. გიორგი ხუბუა – ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის (IAS) 
აკადემიური დირექტორი

1615 პროფ. გიორგი ხუბუა
დისკუსია
მოხელის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა უკანონო ბრძანების შესრულე-
ბაზე

1700 გვანცა ბესელია – საჯარო სამსახურის ბიურო, კოდექსის თანაავტორი
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საჯარო სამსახურის ეთიკის კოდექსის პროექტის პრეზენტაცია
დისკუსია

1745 ჰანს იოაჰიმ რიგერი – გერმანიის მოხელეთა კავშირის აკადემიის დირექ-
ტორი
სენსიბილიზაცია, როგორც ცენტრალური კომპონენტი არაეთიკური ქცევისა 
და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში
დისკუსია

1830 შედეგების შეჯამება

X. FORUM: ETHICS IN CIVIL SERVICE: 
PERSPECTIVES OF CHALLENGES AND 
REFORMS

TSU, December 1, 2016

Agenda
1600 Opening Forum
Prof. Irakli Burduli, the Dean of the faculty of law, Chairman of board of the Institute 
of Administrative Sciences
Prof. Dr. Ekaterine Kardava, Head of Civil Service Bureau of Georgia
Prof. Giorgi Khubua, Academical Director of the Institute of Administrative Sciences

1615 Prof. Giorgi Khubua
Servant’s individual liability for fulfillment an illegal order
Discussion

1700 Gvantsa Beselia, Civil Service Bureau, coauthor of Codex on Ethics in civil 
service
Ethics and code of conduct in civil service of Georgia
Discussion

1745 Hans Joachim Rieger, Director of Academy of the Federation of German Civil 
Servants (DBB Academy)
Sensitization as a Central Component of the Struggle against Unethical Behavior 
and Corruption
Discussion

1830 collation of outcomes
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უკანონო ბრძანების შესრულება: საჯარო 
სამსახურის ეთიკური ასპექტები
გიორგი ხუბუა75

სახელმწიფო აპარატის ნორმალური ფუნქციონირება წარმოუდგენელია 
იერარქიული ურთიერთდამოკიდებულებისა და ზემდგომის ბრძანების შეს-
რულების გარეშე. სამსახურებრივი იერარქია, ამავე დროს, გულისხმობს, 
რომ საჯარო მოსამსახურე ინდივიდუალურად არის პასუხისმგებელი მის 
მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე. საჯარო მოსამსახურის ინდივიდუ-
ალური პასუხისმგებლობა სამართლებრივი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი 
პრინციპია. ზემდგომისადმი მორჩილება არ ათავისუფლებს საჯარო მოსამ-
სახურეს ამ ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისაგან.

სახელმწიფო მმართველობა უნდა იყოს ფუნქციონალურად გამართუ-
ლი, ხოლო საჯარო მოსამსახურე უნდა დაემორჩილოს კანონსა და სამარ-
თალს. საჯარო მოსამსახურე არის ადმინისტრაციული იერარქიის ნაწილი 
და უნდა იყოს ლოიალური სახელმწიფოს მიმართ. ამავე დროს, სამართ-
ლებრივ სახელმწიფოში ლოიალურობის საზღვარს ადგენს თავისუფალი 
კონსტიტუციური წესრიგი. არაფერი ისე არ არღვევს და არ შლის სახელმ-
წიფო წესრიგს, როგორც უკანონობა და კანონი, რომელიც ეწინააღმდეგება 
სამართლის პრინციპებს. საჯარო მოსამსახურე არა მარტო ზედმიწევნით 
ასრულებს კანონს, არამედ პირადად არის პასუხისმგებელი ქმედების მარ-
თლზომიერებაზე.

სახელმწიფოსადმი ლოიალურობის პრინციპი არ ეწინააღმდეგება ზემდ-
გომის უკანონო ბრძანების შეუსრულებლობას, თუ ზემდგომის მითითება 
უკანონოა ან არღვევს ადამიანის ღირსებასა და უფლებებს.

1. მოქმედი კანონმდებლობა
საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების მე-5 მუხ-

ლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად, საჯარო მოსამსახურე ასრულებს ხელმძღ-
ვანელის დავალებას, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტი-
ტუციასა და მოქმედ კანონმდებლობას. საჯარო მოსამსახურე განსაკუთრე-
ბულ ყურადღებას აქცევს იმ გადაწყვეტილებათა კანონმდებლობასთან შე-
საბამისობას, რომლებიც ეხება ადამიანის უფლებებსა და თავისუფლებებს 

75 პროფესორი, ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტის აკადემიური დირექტორი.
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(მე-3 პუნქტი). მე-4 პუნქტის მიხედვით, საჯარო მოსამსახურე იღებს ყველა 
საჭირო ზომას, რათა თავიდან იქნეს აცილებული კანონის შესაძლო დარ-
ღვევები საჯარო სამსახურში. მოსამსახურე ვალდებულია, გადაამოწმოს, 
რამდენად კანონიერი და სამართლებრივია გაცემული მითითება.

საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 55-ე მუხლის შესაბამისად, 1. აკრ-
ძალულია განკარგულების გაცემა, თუ იგი: ა) ეწინააღმდეგება კანონმდებ-
ლობას; ბ) სცილდება განკარგულების გამცემის უფლებამოსილების ფარგ-
ლებს; გ) ითხოვს ისეთ ქმედებათა შესრულებას, რისი უფლებაც განკარგუ-
ლების მიმღებს არ გააჩნია.

განკარგულების კანონიერებასთან დაკავშირებით წარმოშობილი ეჭვის 
თაობაზე მოსამსახურემ დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს განკარგულების 
გამცემს და ზემდგომ უფროსს. განკარგულების წერილობითი ფორმით გან-
მეორებისას იგი უნდა შესრულდეს, გარდა კანონის 56-ე მუხლის პირველი 
პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ამ დროს მოსამსახურე უნდა 
გათავისუფლდეს პირადი, ინდივიდუალური პასუხისმგებლობისაგან და ეს 
პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს ზემდგომს.

2. უფლება თუ მოვალეობა?
კანონის ზემოაღნიშნული კონსტრუქცია ფორმულირებულია იმპერატი-

ული მოთხოვნის სახით. ეს ნიშნავს, რომ კანონის შესაძლო დარღვევების 
თავიდან აცილება საჯარო სამსახურში და უკანონო ბრძანებებზე რეაგირე-
ბა არის მოხელის ვალდებულება, და არა მისი უფლება.

კანონი მოითხოვს, რომ საჯარო მოსამსახურემ ზემდგომს უნდა „აცნო-
ბოს” კანონიერებასთან დაკავშირებული ეჭვის შესახებ. ამავე დროს, საჯა-
რო მოსამსახურემ არა მარტო უნდა აცნობოს, არამედ ასევე უნდა სცადოს 
ზემდგომის დარწმუნება კანონიერებასთან დაკავშირებულ საკითხში. მან 
თავისი ეჭვის საფუძვლიანობაში არგუმენტირებულად უნდა დაარწმუნოს 
ზემდგომი. საჯარო მოსამსახურის ვალდებულება არ ამოიწურება მხოლოდ 
„ცნობით” და „ინფორმირების” პასიური მოვალეობით – იგი ვალდებულია, 
ზემდგომს დაეხმაროს კანონიერებასთან დაკავშირებული საკითხის მართ-
ლზომიერად გადაწყვეტაში, გაუწიოს მას კვალიფიციური კონსულტაციები, 
რჩევები ამ საკითხში და სხვ.
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3. „კანონიერების” შინაარსი
„კანონიერება” არ უნდა იქნეს განმარტებული ვიწროდ, როგორც მხო-

ლოდ კანონის (ფორმალური გაგებით) მოთხოვნათა დაცვა. ამ შემთხვევა-
ში, „კანონი” უნდა განვმარტოთ უფრო ფართოდ და განვრცობით, როგორც 
სახელმწიფოში მოქმედი სამართლებრივი აქტების ერთობლიობა (კანონი 
მატერიალური გაგებით).

საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია, გადაამოწმოს მოთხოვნის კანონი-
ერება არა მარტო შიდასახელმწიფო ნორმატიულ აქტებთან დაკავშირებით, 
არამედ საერთაშორისო სამართლისა და ევროპული სამართლის ნორმებსა 
და რეგულაციებთან მიმართებით.

გარდა ამისა, საჯარო მოსამსახურემ უნდა გადაამოწმოს არა მარტო 
მითითების კანონიერება, არამედ, ზოგადად, ნორმების კანონიერებაც. თუ 
მოსამსახურეს ეჭვი ეპარება სამართლის ზოგადი ნორმის კანონიერებაში, 
მან ამის შესახებ უნდა მიმართოს ზემდგომს შემდგომი რეაგირებისათვის.

4. დასაშვებია თუ არა ეჭვის შეტანა მიზანშეწონილობის 
მოტივით?
საჯარო მოსამსახურე უარს ვერ იტყვის მითითების შესრულებაზე მი-

ზანშეწონილობის მოტივით. მიზანშეწონილობის მოტივით განკარგულების 
შესრულებაზე უარმა შეიძლება საფრთხე შეუქმნას სახელმწიფო აპარატის 
ნორმალურ ფუნქციონირებას.

ამ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურემ უნდა შეასრულოს განკარგულე-
ბა, მაგრამ მას შეუძლია ზემდგომს აცნობოს იმის შესახებ, რომ ეჭვი ეპარე-
ბა განკარგულების მიზანშეწონილობაში.

5. მითითების დაუყოვნებლივ აღსრულება
სახელმწიფო საქმიანობაში ზოგჯერ საქმე გვაქვს ისეთ შემთხვევებთან, 

როდესაც საკითხი მოითხოვს ოპერატიულ რეაგირებას, ხოლო განკარგუ-
ლება დაუყოვნებლივ შესრულებას.

თუ საჯარო მოსამსახურისაგან მოითხოვენ განკარგულების დაუყოვ-
ნებლივ აღსრულებას, მას შეუძლია, მოითხოვოს ამ მითითების წერილობი-
თი სახით გაცემა. როგორც წესი, საჯარო მოსამსახურე ვალდებულია, და-
უყოვნებლივ შეასრულოს მითითება. ამავე დროს, საჯარო მოსამსახურეს 
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შეუძლია, უარი თქვას დაუყოვნებლივ შესრულებაზე, თუ ეს მითითება ეწი-
ნააღმდეგება სისხლის სამართლის კანონს ან ლახავს ადამიანის ღირსებას.

6. ლოიალურობა და უკანონო ბრძანების შესრულება
საჯარო მოსამსახურეს ეკისრება სახელმწიფოს მიმართ ლოიალურობი-

სა და მორჩილების ვალდებულება. სახელმწიფო მოხელე უნდა იყოს ლო-
იალური სახელმწიფოს მიმართ. უკანონო ბრძანების შესახებ ზემდგომი-
სადმი მიმართვა უნდა განხორციელდეს ისე, რომ ამან ხელი არ შეუშალოს 
სახელმწიფო აპარატის ნორმალურ ფუნქციონირებას. განკარგულების 
კანონიერებაში ეჭვის შეტანის შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურემ უნდა 
იმოქმედოს მოზომილად და კორექტულად. კერძოდ, საჯარო მოსამსახუ-
რემ ეს უნდა განახორციელოს არა დემონსტრაციულად, არამედ ყოველგ-
ვარი ზედმეტი ხმაურისა და სკანდალების გარეშე.

საჯარო მოსამსახურეს აქვს სახელმწიფოსადმი მორჩილების ვალდებუ-
ლება მანამ, სანამ მითითებით არ ირღვევა თავისუფალი კონსტიტუციური 
წესრიგი. მოსამსახურეს არ შეუძლია, მიმართოს სასამართლოს იმის გასარ-
კვევად, არის თუ არა მითითება კანონიერი.

მოსამსახურეს არ უნდა ჰქონდეს იმის შიში, რომ კანონიერების გადა-
მოწმების მოთხოვნა უარყოფითად იმოქმედებს მის კარიერულ წინსვლაზე. 
მოსამსახურეს არ უნდა ჰქონდეს იმის შიშიც, რომ ამის გამო მის მიმართ 
ჩამოყალიბდება ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი ან უარყოფითი კლიშე 
კოლეგების წრეში.

განკარგულების კანონიერების შემოწმება არის საჯარო მოსამსახურის 
მოვალეობა. გარდა ამისა, კანონიერების გადამოწმება ხელს უწყობს სა-
ხელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ ნდობის განმტკიცებასა და ზრდის სა-
ხელმწიფოს ლეგიტიმურობის ხარისხს.

მმართველობის ლეგალურობა მისი ლეგიტიმურობის უმთავრესი წი-
ნაპირობაა. ლეგალურის შინაარსი არ ამოიწურება მხოლოდ ფორმალური 
ელემენტებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ლეგალურობა მხოლოდ ფორმა-
ლური და ფუნქციონალისტური კონსტრუქცია იქნებოდა. ლეგალურობა 
მოიცავს არა მარტო კანონის პოზიტივისტურ ელემენტებს, არამედ ეთიკურ 
ასპექტებსაც. მმართველობა თვითმიზანი კი არ არის, არამედ ემსახურება 
სხვა უფრო დიდი მიზნის – ადამიანის ღირსებისა და თავისუფლების რე-
ალიზაციას.
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საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის 
ზოგადი წესები
გვანცა ბესელია

საჯარო სამსახურის ეთიკა – ესაა ღირებულებებისა და პრინციპების 
ერთობლიობა და ამ ღირებულებებითა და პრინციპებით სარგებლობა,76 
რაც ნიშნავს მათ პრაქტიკულ გამოყენებასა და ფუნქციონირებას საჯარო 
სამსახურში77. ეს ღირებულებები და პრინციპები შეიძლება იყოს ტრადიცი-
ები, ჩვეულებები, მორალური სტანდარტები, იდეალები, რომლებიც ფასე-
ულად არის მიჩნეული არა მარტო ცალკეული პიროვნებებისათვის, არამედ 
მთელი საჯარო სამსახურისთვისა და საზოგადოებისთვისაც. საჯარო სამ-
სახურის ეთიკა ხელს უწყობს საჯარო მოსამსახურეთა მართებულ ქცევას, 
ღირებულებებისა და პრინციპების ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოყენე-
ბის გზით, რაც ღია, გამჭვირვალე, კეთილსინდისიერი და სანდო საჯარო 
სამსახურის შექმნის გარანტიაა.

ეთიკა განიმარტება როგორც ფუნდამენტური ღირებულებები და „ქცე-
ვის სტანდარტები, რომლებიც ქცევის საზღვრებს ადგენს.78 საჯარო სამსა-
ხურის ეთიკა კი სწორედ ამ ქცევის ფარგლებში ეხმარება საჯარო მოსამ-
სახურეებს, გააკეთონ მართებული არჩევანი და მიიღონ მიუკერძოებელი, 
ობიექტური და ნეიტრალური გადაწყვეტილებები, მხოლოდ საჯარო ინტე-
რესების გათვალისწინებით.

საჯარო სექტორისთვის მნიშვნელოვანი ღირებულებების ჩამოთვლა 
ერთგვარი სირთულეა. ჩვენ მხედველობაში უნდა მივიღოთ ტრადიციები, 
პოლიტიკური გარემო და ადმინისტრირების კულტურა, რომლებიც სხვა-
დასხვა ქვეყნისთვის სხვადასხვა პრიორიტეტს ქმნის.

საჯარო სამსახურში ეთიკური გარემოს დამკვიდრებისათვის მხოლოდ 
ღირებულებებისა და პრინციპების დეკლარირება საკმარისი არ არის. ის 
სათანადოდ უნდა იყოს რეგულირებული, რაც გულისხმობს ინსტრუმენტე-
ბისა და მექანიზმების დანერგვას, ეთიკის გამართული ფუნქციონირების 
უზრუნველსაყოფად.

ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესები კი ის ერთ-ერთი უმთავრესი ინსტ-
რუმენტია, რომელიც საჯარო მოსამსახურეთა ქცევასა და მათ მიერ გადაწ-

76 Chapman, Richard A.: Ethics in Public Service for the New Millennium, in: Richard A. Chapman 
(Editor), Ethics in Public Service for the New Millennium, Burlington 2000, 217, 218.
77 იქვე, 218.
78 OECD, Public Management Policy Brief No 7, 2.
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ყვეტილების მიღების პროცესს არეგულირებს, ახდენს საჯარო მოსამსა-
ხურეების ინფორმირებას იმის შესახებ, თუ რომელი ქცევაა სათანადო და 
ეთიკური და რომელი – არა, რაც, თავის მხრივ, საზოგადოების ინტერესებ-
სა და მოლოდინებზე პოზიტიურ გავლენას ახდენს.

სწორედ ზემოთ აღნიშნული მიზეზით, საჯარო სამსახურის რეფორმის 
ფარგლებში საჯარო სამსახურის ბიურომ შეიმუშავა „საჯარო დაწესებუ-
ლებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების” შესახებ საქართველოს მთავ-
რობის დადგენილების პროექტი (შემდგომ – ეთიკის კოდექსი).

ეთიკის კოდექსის უმთავრესი მიზანია ეთიკური გარემოს შექმნა საჯარო 
სამსახურის სისტემაში, რაც გულისხმობს საჯარო მოსამსახურეთა პროფე-
სიული სტანდარტის დამკვიდრებას, საჯარო სამსახურისათვის ფუნდამენ-
ტური პრინციპებისა და ღირებულებების პრაქტიკაში გატარების მიზნით, 
რაც ხელს შეუწყობს მიუკერძოებელი, გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული, 
კეთილსინდისიერი და კოლეგიალური საჯარო სამსახურის ჩამოყალიბებას, 
რაც საჯარო სამსახურის მიმართ საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდის გა-
რანტიაა.

ეთიკის კოდექსი, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს საჯარო მოსამსახურე-
თა ქცევის შესაბამისობას, ხოლო, მეორე მხრივ, კეთილსინდისიერებაზე 
დაფუძნებული გარემოს წახალისებას. იგი შეიცავს როგორც კონკრეტულ 
ქცევის წესებსა და სტანდარტებს, ისე ნორმებს, რომლებიც საჯარო მოსამ-
სახურეს დააფიქრებს ყოველი კონკრეტული ქცევის შესაძლო შედეგებზე, 
მათ გავლენაზე საჯარო სამსახურის რეპუტაციაზე და შეაფასებინებს ამ 
ყოველივეს.

ეთიკის კოდექსის რეგულირების სფეროს სუბიექტები არიან:
•	 პროფესიული	საჯარო	მოხელე,	შრომითი	და	ადმინისტრაციული	ხელ-

შეკრულებით დასაქმებული პირები;
•	 „საჯარო	 სამსახურში	 ინტერესთა	 შეუთავსებლობისა	 და	 კორუფციის	

შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული თა-
ნამდებობის პირები.
ეთიკის კოდექსი არ გავრცელდება საქართველოს პრეზიდენტზე, სა-

ქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და მინისტრზე, საქართველოს პარლა-
მენტის წევრსა და საქართველოს მოსამართლეზე. ასეთი გამონაკლისი გა-
მოწვეულია ამ სუბიექტთა განსაკუთრებული კონსტიტუციური სტატუსით 
და ლეგიტიმაციის მაღალი ხარისხით; გარდა ამისა, შეუძლებელია, საქარ-
თველოს მთავრობის დადგენილების ფორმით ქცევის ზოგადი სტანდარტი 
დაუდგინო საქართველოს პრეზიდენტსა და საკანონმდებლო და სასამართ-
ლო ხელისუფლების წარმომადგენლებს. აღმასრულებელი ხელისუფლების 
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წარმომადგენლებისათვის – პრემიერ-მინისტრისა და მინისტრისათვის, – 
რომლებიც თავიანთი ფუნქციებით ორმაგი სტატუსის მატარებლები არიან, 
ადმინისტრაციული და პოლიტიკური თანამდებობების სახით (მინისტრი, 
როგორც პოლიტიკური ფიგურა და მინისტრი, როგორც სრული ადმინისტ-
რაციული ფუნქციის განმახორციელებელი სამინისტროში), ასევე რთულია, 
ერთი მხრივ, მკვეთრად გამიჯნო ეს ორმაგი ფუნქცია, მეორე მხრივ, მინის-
ტრზე, როგორც პოლიტიკურ ფიგურაზე, გაავრცელო ისეთი დეტალური 
ქცევის წესები და სტანდარტები, რომლებსაც შეიცავს ეთიკის კოდექსის 
პროექტი. თუმცა, ცხადია, მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებსაც 
სჭირდებათ გარკვეული სახის ეთიკური სტანდარტი, რომელიც განსხვავე-
ბული სამართლებრივი ფორმითა და შინაარსით უნდა გამოირჩეოდეს.

ეთიკის კოდექსი შედგება სამი თავისაგან, სადაც თემატურად არის 
გაერთიანებული, თითოეული თავის მიზნებიდან გამომდინარე, პრინციპები 
და ქცევის ზოგადი სტანდარტები.

ეთიკის კოდექსის პირველი თავი ეხება საჯარო მოსამსახურის ურ-
თიერთობას სახელმწიფოსთან. ამ თავის მიზანია, ხელი შეუწყოს საჯარო 
მოსამსახურეებს სახელმწიფოსთან მიმართებით მათი როლისა და მნიშვნე-
ლობის გააზრებაში, მკვეთრად გამიჯნოს სახელმწიფოსადმი ერთგულება 
ხელისუფლებისადმი უპირობო მსახურებისაგან, განმარტოს ფუნდამენტუ-
რი პრინციპები, რომლებიც განსაზღვრავს შემდგომ უკვე საჯარო მოსამ-
სახურის ქცევის ზოგად სტანდარტს. ასეთი ფუნდამენტური პრინციპებია: 
ერთგულების პრინციპი, კეთილსინდისიერების პრინციპი, პოლიტიკური 
ნეიტრალიტეტის პრინციპი; ამავე თავით რეგულირდება ასევე საჩუქარ-
თან და ინტერესთა შეუთავსებლობასთან დაკავშირებული საკითხებიც. ეს 
თავი ასევე არეგულირებს საჯარო მოსამსახურეების უფლებამოსილების 
კეთილსინდისიერად შესრულებისა და დემოკრატიისა და კანონიერების 
პრინციპების, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების პატივისცე-
მის, პოლიტიკურად მოტივირებული და ვიწრო პარტიული ინტერესებისა 
თუ შეხედულებებისაგან თავისუფალი გარემოს შექმნის, თანამდებობრივი 
მდგომარეობისა და უფლებამოსილების კანონის საფუძველზე გამოყენების 
საკითხებს, და ა.შ.

ამ თავის უმნიშვნელოვანესი მონაპოვარია, ასევე, საჯარო მოსამსახუ-
რის გამოხატვის თავისუფლება. ეს საკითხი დღემდე არსად არის ნორმა-
ტიული სახით რეგულირებული და პირველად სწორედ ეთიკის კოდექსით 
გახდა შესაძლებელი მისი მოწესრიგება. საჯარო მოსამსახურის გამოხატ-
ვის თავისუფლება ორი ძირითადი მიმართულებით შეიძლება იქნეს განხი-
ლული: პირველი – ეს არის საჯარო მოსამსახურის, როგორც მოქალაქის, 
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გამოხატვის თავისუფლება, ხოლო მეორე – საჯარო მოსამსახურის, რო-
გორც საჯარო სამსახურის წარმომადგენლის, გამოხატვის თავისუფლება. 
პირველ შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურე სარგებლობს გამოხატვის თა-
ვისუფლების იმავე სტანდარტით, როგორითაც სარგებლობს მოქალაქე.

მეორე შემთხვევაში საჯარო მოსამსახურის გამოხატვის თავისუფლე-
ბის სტანდარტი დამოკიდებულია საჯარო მოსამსახურის სტატუსზე. ასეთ 
დროს საჯარო მოსამსახურეს შეუძლია, საჯაროდ გამოხატოს თავისი შეხე-
დულება:
•	 იმ	საჯარო	დაწესებულების	პოლიტიკასთან	მიმართებით,	სადაც	იგი	მუ-

შაობს, თუ მის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები არ ეხება საკითხებს, 
რომლებიც შედის უშუალოდ მის სამსახურებრივ უფლებამოსილებაში, 
ან/და მისთვის ცნობილი გახდა სამსახურებრივი უფლებამოსილებიდან 
გამომდინარე (გარდა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მყოფი საჯარო 
მოსამსახურისა).

•	 თუ	მას	მინიჭებული	აქვს	აღნიშნული	უფლებამოსილება	საჯარო	სამსა-
ხურისგან.
რაც შეეხება საჩუქარს, ეს საკითხი რეგულირდება „საჯარო სამსახურ-

ში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ” საქართველოს 
კანონით. ეთიკის კოდექსი ამ კუთხით მხოლოდ ავსებს კანონით გათვალის-
წინებულ რეგულაციებს, რაც გულისხმობს ტერმინების – შიდა და გარე 
წყაროების დაზუსტებას, ასევე ისეთი საჩუქრების ჩამონათვალის განსაზ-
ღვრას, რომლებიც ტრადიციულად დამკვიდრებულია (მაგ., დაბადების 
დღეებზე, დღესასწაულებზე და ა.შ. მიღებული საჩუქრები) და არ ჩაითვ-
ლება აკრძალულ საჩუქრად.

ეთიკის კოდექსის მეორე თავი ადგენს საჯარო მოსამსახურეთა პროფე-
სიულ სტანდარტებს. ამ თავით გათვალისწინებულია როგორც უშუალოდ 
საჯარო დაწესებულების ადმინისტრაციაში ეთიკური გარემოს შექმნისათ-
ვის აუცილებელი პრინციპების, ისე შიდა ორგანიზაციული საქმიანობის 
მომწესრიგებელი ქცევის ზოგადი სტანდარტები, რომლებიც მნიშვნელოვა-
ნია ადმინისტრაციული კულტურის ფორმირებისათვის.

ეს თავი მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან პრინციპებს, როგორებიცაა: გამ-
ჭვირვალობა, ობიექტურობა, თანასწორობა, ეფექტურობა/ეფექტიანობა/
ეკონომიურობა და პროპორციულობა. ეს ჯგუფი პრინციპებისა უშუალო 
გავლენას ახდენს საზოგადოების ინტერესებზე და მათი პრაქტიკაში დამ-
კვიდრება თავისთავად გულისხმობს საზოგადოებრივი ნდობის გაზრდის 
ხელშეწყობას; პრინციპების მეორე ჯგუფი უფრო შიდაორგანიზაციული 
კულტურის განვითარებას უწყობს ხელს. ესენია: პროფესიონალიზმი, და-
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მოუკიდებლობა, თავაზიანობა, კოლეგიალობა, კომუნიკაცია, სამუშაოს და-
გეგმვა და ორგანიზება, ხელმძღვანელთა პროფესიული სტანდარტები.

აქვე უნდა გამოიყოს ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მყოფი პირების 
პროფესიული სტანდარტები, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია იმი-
სათვის, რომ წახალისდეს ეთიკური ნორმები საჯარო სამსახურში და თა-
ვად ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მყოფი პირები გახდნენ სამაგალითონი, 
ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული პრინციპებისა და ღირებულებების 
პრაქტიკაში აქტიურად გატარებით. ეს სტანდარტებიც დაჯგუფებულია ისე, 
რომ, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფილ იქნეს ღია, თავისუფალი, მიუკერძო-
ებელი და კოლეგიალური გარემო საჯარო დაწესებულებაში, ხოლო მეორე 
მხრივ, უზრუნველყოფილ იქნეს სამუშაო დროისა და ფუნქციების ეფექტუ-
რი გადანაწილება დასაქმებულებს შორის, საქმიანობის დამოუკიდებლობა 
და პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა. შედეგად ამ პრინციპების 
პირველი ჯგუფი მნიშვნელოვანი და საგულისხმოა ორგანიზაციული კულ-
ტურის ფორმირების თვალსაზრისით, ხოლო მეორე ჯგუფი ადამიანური რე-
სურსის სწორად და ეფექტურად გამოყენებისა და მათ მიერ შესრულებული 
სამუშაოს სამართლიანად შეფასებისა და დაფასებისათვის.

კოდექსის ბოლო – მესამე თავი აერთიანებს საჯარო მოსამსახურის სა-
ზოგადოებასთან ურთიერთობისათვის აუცილებელ პრინციპებსა და ღირე-
ბულებებს. ეს თავი აერთიანებს: გამჭვირვალობისა და ღიაობის პრინციპს, 
მოქალაქეთა ჩართულობისა და მათთვის მომსახურების გაწევასთან, ასევე 
საჯარო ინფორმაციის გაცემასა და დამუშავებასთან დაკავშირებულ ქცე-
ვის ზოგად სტანდარტებს.

ეთოსი, ზოგადად, პასუხისმგებელია ისეთ კომპონენტებზე, როგორები-
ცაა: პატიოსნება, გულისხმიერება, ობიექტურობა და ა.შ. სწორედ ამ კომ-
პონენტების გააქტიურებითა და მათი წახალისებით შესაძლებელი გახდება 
საჯარო სამსახურის გარდაქმნა, ეთიკური გარემოს შექმნა და, შედეგად, 
ადმინისტრაციული კულტურის ფორმირება. ამ მიზნის მისაღწევად კი ერთ-
ერთი მოქნილი და ეფექტური იარაღია, ეთიკის ტრენინგებთან ერთად, ეთი-
კის კოდექსი.
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სენსიბილიზაცია, როგორც ცენტრალური 
კომპონენტი, არაეთიკური ქცევისა და კორუფციის 
წინააღმდეგ ბრძოლაში
ჰანს-იოახიმ რიგერი
თომას ვურმი
ჰოლგერ-მიხაელ არნდტი79

1. შესავალი
გერმანიის მოხელეთა კავშირის აკადემია (Deutscher Beamtenbund), 

ცნობილი როგორც dbb Academy, მრავალი წელია, აქტიურად მუშაობს 
გერმანიაში და საზღვარგარეთ, ისეთ საკითხებზე, როგორებიცაა: ერთიანი 
მენეჯმენტი და კორუფციის პრევენცია. კერძოდ, dbb Academy-მ და მისმა 
ჯგუფმა თავისი შინაარსობრივი და მეთოდური ექსპერტიზის საშუალებით 
წარმატებულად გაუწია დახმარება ევროგაერთიანების მრავალ პარტნი-
ორულ პროგრამას, მათ შორის ახლახანს განხორციელებულ პროგრამას 
პოლონეთში. წინამდებარე სტატიის მიზანია, წარმოადგინოს შეჯამებული 
გამოცდილება, რომელიც ამ აქტივობების ფარგლებში დაგროვდა, რათა 
აღუძრას მკითხველს ინტერესი ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე, როგორიცაა 
გადამზადების აუცილებლობა პროფესიონალი საჯარო მოსამსახურისათ-
ვის და პასუხი გასცეს იმ მნიშვნელოვან კითხვებს, რომლებიც არსებობს 
დანაშაულებრივი ქმედებების აღკვეთასა და პრევენციასთან მიმართებით.

რა თქმა უნდა, აზრს მოკლებულია, კორუფციის პრევენციის საკითხთან 
დაკავშირებული მოხსენების ფარგლებში მსმენელს ავუხსნათ, რომ დანა-
შაულის ჩადენა აკრძალულია და ისჯება კანონით. შეგვიძლია ჩავთვალოთ, 
რომ ეს ფაქტი ყველასათვის ისედაც კარგად არის ცნობილი. შესაბამისად, 
ძალიან ცოტაა ისეთი შემთხვევა, როდესაც კანონდამრღვევმა არ იცის, რომ 
მისი ქმედება არის დანაშაული (კანონის არცოდნა). განსაკუთრებით ეს 
ეხება კორუფციასთან დაკავშირებულ სერიოზულ დანაშაულებს, რომლე-
ბიც ხშირ შემთხვევაში ექცევიან სისხლის სამართლით გათვალისწინებულ 
ორგანიზებული დანაშაულის სფეროში, ან სამოხელეო დანაშაულის სფე-
როში – კანონდამრღვევი წინასწარი განზრახვით არღვევს ქცევის წესებს, 
რომლებიც მისთვის პრინციპების დონეზე მაინც არის ცნობილი, რათა სა-
წადელ არაეთიკურ მიზანს მიაღწიოს. სასემინარო კურსში მონაწილეობა, 
რომელსაც DBB-ის აკადემია რეგულარულად ატარებს, ვერ გადაარწმუ-

79 გერმანიის მოხელეთა კავშირის აკადემია, ქ. ბონი.
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ნებს დამნაშავეს ამ მიზნებისადმი მისწრაფებას. ამასთან, აუცილებელია, 
სადამსჯელო რეგულაციების განმარტება იყოს მოკლე და შეიცავდეს ცნო-
ბას ჯარიმის დაკისრების საშიშროების შესახებ (რომელიც გერმანიაში ამ 
ბოლო ხანებში გაიზარდა), რათა „რისკის ქვეშ მყოფმა დასაქმებულებმა” 
და გაუბედავმა პოტენციურმა დამნაშავეებმა თავი შეიკავონ უკანონო ქმე-
დების ჩადენისაგან.

მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა მიექცეს იმ დასაქმებულებისათვის 
დახმარების გაწევას, რომლებიც გულახდილნი არიან, საკუთარი პრინციპე-
ბიდან გამომდინარე. ასეთი ჯგუფისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია 
ქცევის საზღვრებზე შეთანხმება, რაც ცალსახად არ არის გამიჯნული და 
თავიდანვე გაურკვეველია, როგორი ქმედება შეიძლება იყოს მათთვის შე-
საფერისი. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჩვენ განვიხილავთ შემთხვევებს 
ნაცრისფერ ზონაში და ვეძებთ პასუხებს ორ კითხვაზე:
•	 როგორი	ქცევა	შეიძლება	განვიხილოთ	როგორც	ეთიკური?
•	 როგორი	სახის	ქცევა	უნდა	იქნეს	შეფასებული	როგორც	არაეთიკური?

განსხვავება ეთიკურ და არაეთიკურ ქცევას შორის ყველაზე ნათლად 
ჩანს ყველასთვის ნაცნობ, ყოველდღიურ წვრილმან თუ სამსახურებრივ ურ-
თიერთობებში. განვიხილოთ მაგალითი:

ერთ დღეს, როდესაც ბავშვის გამოსაყვანად მიხვედით სკოლაში, მო-
გიახლოვდათ მშობელი, რომელიც თქვენი შვილის კლასის წარმომადგე-
ნელია. ის აგროვებდა მცირე შემოწირულობას მშობლებისაგან, რათა მას-
წავლებლისთვის ყველა მშობლის სახელით ესახსოვრათ დაბადების დღის 
საჩუქარი (ყვავილების თაიგული და სასაჩუქრე ბარათი), დაახლოებით 60-
იდან 70 ევრომდე ღირებულებისა.

თუ მონაწილეებს შევეკითხებით, რამდენად ეთიკურია მშობლების 
მხრიდან მასწავლებლისათვის საჩუქრის გაკეთება, ან უნდა მიიღოს თუ არა 
მასწავლებელმა საჩუქარი, მონაწილეთა უმრავლესობა მაშინვე იტყვის, 
რომ ეს ჟესტი ნორმალური და უმტკივნეულო სოციალური ქცევაა, რომ აქ 
არანაირი საფრთხე არ არსებობს, რომელიც გავლენისმომხდენი შეიძლება 
იყოს მოხელის ქცევაზე, მანამ, სანამ საჩუქარი არ არის ერთი კონკრეტული 
მშობლისაგან.

ამგვარად, გამოიკვეთა ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი. საშიშროება მო-
ხელის ქცევაზე ზეგავლენის მოხდენისა ამ კონკრეტულ სიტუაციაში, მარ-
თალია, ძალიან მცირეა, თუმცა ამ მაგალითზევე რომ ვიმსჯელოთ, საშიშ-
როებამ შესაძლოა, თავი იჩინოს, თუ ერთი მშობელი მაინც უარს იტყვის 
თავისი მხრიდან კონტრიბუციაზე და ეს ფაქტი გამჟღავნდება შემთხვევით 
ან წინდაუხედაობით. ასეთ შემთხვევაში, დარწმუნებული ვარ, მრავალი 
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თქვენგანი აღარ გამორიცხავს იმის შესაძლებლობას, რომ ამ მშობელმა შე-
საძლოა, ცუდი რეპუტაცია დაიმსახუროს და გაცნობიერებულად თუ გაუც-
ნობიერებლად იმოქმედოს მასწავლებლის დამოკიდებულებაზე ამ მშობლის 
ბავშვის მიმართ.

მშობლის როლი, იმ მშობლისა, რომელსაც კლასის წარმომადგენელ-
მა მიმართა, შესაძლოა, შესწავლილ იქნეს უფრო ახლოდან. მსგავს სიტუ-
აციაში თითქმის ყველა თქვენგანი თავს იგრძნობდა ვალდებულად, გაეღო 
რაიმე კონტრიბუცია. მათ გაიღეს ფული (საჯარო სამსახურის წარმომად-
გენლის მიმართ, რომელიც ფინანსდება მოქალაქეების მიერ ხაზინაში გა-
დასახადების გადახდის შედეგად), ვინაიდან შეეშინდათ, რომ, თუ ასე არ 
მოიქცეოდნენ, მაშინ ისინი (ან მათი შვილი, როგორც ზემოხსენებულ შემ-
თხვევაში იქნა განხილული) არასასურველ სიტუაციაში აღმოჩნდებოდნენ. 
სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მათ დაკარგეს რწმენა მოხელის ქცევის სრუ-
ლი ნეიტრალურობისა. ბევრმა შესაძლოა, იფიქროს, რომ ამგვარი დასკვნა 
ამ მაგალითის კონტექსტში გადაჭარბებულია, მაგრამ თუ სხვა მაგალითს 
მოვიყვანთ, ეს იმთავითვე გასაგები და ძალიან რეალური გახდება: მშენე-
ბელმა კონტრაქტორმა, რომელიც თავისი საქმიანობის ფარგლებში ხშირად 
იღებს მონაწილეობას სხვადასხვა სახის ტენდერში, ტენდერის გამოცხადე-
ბისაგან დამოუკიდებლად საჩუქარი გაუკეთა მუნიციპალიტეტის დაგეგმა-
რების სამსახურის თანამშრომლებს, ვინაიდან ის ვარაუდობდა, რომ, თუ 
ასე არ მოიქცეოდა, სამომავლოდ ტენდერის გამოცხადებისას არახელსაყ-
რელ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა. აქაც მოქალაქე თავს გრძნობს ვალ-
დებულად, გაიღოს რაიმე, რადგან შიშობს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში 
არასასურველ მდგომარეობაში აღმოჩნდება.

ხალხის ნდობა მოხელის ქცევის ნეიტრალურობისადმი ასევე ზემოქმე-
დების ქვეშ ექცევა, თუ მშობელი, რომელიც არ იყო ამ აქტივობაში ჩართუ-
ლი (მაგალითად, სხვა კლასის მოსწავლეთა მშობლები), ხედავს საჩუქრის 
წარდგენის პროცესს. ამ გადმოსახედიდან მონაწილეებს შეუძლიათ და უნდა 
იმსჯელონ იმ მნიშვნელოვან საკითხზე, თუ როგორ გამოიყურება კონკრე-
ტული ქცევა საზოგადოების თვალში, განსაკუთრებით მაშინ, თუ საზოგა-
დოება არ არის სრულად ინფორმირებული ამ ქცევის ფონზე. ცხადია, რომ 
საზოგადოების მხრიდან ამგვარი ქმედების დანახვას ადვილად მივყავართ 
მათი ნდობის დაკარგვისაკენ. ყველაზე უარეს შემთხვევაში, ადამიანებს ექ-
მნებათ შთაბეჭდილება, რომ უნდა გაიღონ რაიმე მოხელეებისათვის, რათა 
მათ მოეპყრონ შესაბამისად.

ასეთ სიტუაციებში საჩუქრის გამცემის მოტივის იდენტიფიცირება ყო-
ველთვის ხელს უწყობს დასკვნების გამოტანას. თუ ყოველდღიურ მაგალი-
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თებს გადავხედავთ, რომლებითაც დავიწყეთ მსჯელობა, შეგვიძლია, ვივა-
რაუდოთ, რომ მშობლებს უნდათ, აღძრან სასიამოვნო ემოციები მასწავ-
ლებელში, მაგრამ კონტრაქტორის შემთხვევაში, რომლის მიზანია, მიიღოს 
მოგება, ეს თვალთმაქცობა უკვე სცდება დასაშვებ ჩარჩოებს.

თუ შევაჯამებთ ყველა ასპექტს, ჩვენ მივალთ იმ ზოგად კრიტერიუმამ-
დე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სხვადასხვა შემთხვევაში, რო-
გორც კონკრეტული პირის ქცევის განმსაზღვრელი:
•	 არის	თუ	არა	რაიმე	საშიშროება	მოხელის	ქცევაზე	ზეგავლენის	მოხდე-

ნისა?
•	 დაკარგავენ	თუ	არა	სხვა	მოქალაქეები	თავიანთ	ნდობას	მოხელის	ქცე-

ვის ნეიტრალურობისადმი?
•	 სჯერა	თუ	არა	ინდივიდს,	რომ	მან	უნდა	გაიღოს	რაიმე	იმისათვის,	რათა	

მიიღოს მომსახურება მოხელისაგან?
•	 რატომ	მიმართავს	„გამცემი”	მოქმედების	ამ	გზას?

თავდაპირველ მაგალითში, სულ მცირე, მეორე და მესამე ზემოხსენებუ-
ლი ასპექტები ძალიან პრობლემურია და ამიტომ სავარაუდოა, შესაძლოა, 
შეარყიოს მკითხველთა რწმენა, რომ ეს არ არის პრობლემატური ტიპის 
ქცევა.

ამ რწმენის კიდევ უფრო შესასუსტებლად საჭიროც კი არ არის, მივუთი-
თოთ, რომ მოხელეთა მარეგულირებელი წესებისა და შრომითი სამართლის 
მიხედვით, მასწავლებელს არ აქვს უფლება, მიიღოს საჩუქარი. ამ გადმო-
სახედიდან შესაძლებელია, ასევე აღინიშნოს და განხილულ იქნეს შიდა ად-
მინისტრაციული რეგულაციები ჯილდოებისა და საჩუქრების მიღებასთან 
დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეგულაციები, ზოგადად, ყველა 
შესაძლო შემთხვევას ვერ მოერგება, მკითხველმა ასევე უნდა გაითვალის-
წინოს ის კრიტერიუმები, რომლებიც ზემოთაა ჩამოთვლილი ინტერესის 
სამკუთხა ფორმით და გამოიყენოს ეს სამკუთხედი, როდესაც ანალიზს უკე-
თებენ კონკრეტულ, ინდივიდუალურ შემთხვევას.

სემინარის მიზანია მონაწილეთა ნაწილის მიერ საკუთარ დეპარტამენ-
ტებში (ან მათ სამსახურებრივ ყოველდღიურობაში) პრობლემური სიტუ-
აციების იდენტიფიცირება იმ კრიტერიუმების დახმარებით, რომლებიც 
ერთობლივად შემუშავდა სემინარის მსვლელობისას. ეს შეფასება უნდა მი-
იღოს ყველა მონაწილემ ქცევის მბოჭავი სტანდარტის სახით.
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2. განმარტებები
დავა იმის შესახებ, არის თუ არა რაიმე კონკრეტული მოქმედება „კო-

რუფცია” არსებული განმარტებების მიხედვით, არაა საინტერესო. აქ 
უფრო მნიშვნელოვანია იმის განსაზღვრა, შესაძლებელია თუ არა, გარკ-
ვეული მოქმედება მაინც ჩაითვალოს ეთიკურად, თუ ეს უარყოფილ უნდა 
იქნეს ზემოთ მოცემული კრიტერიუმების საფუძველზე.

მიუხედავად ამისა, ნამდვილად აქვს აზრი, ვიმსჯელოთ კორუფციის 
პირობითი განმარტების მრავალფეროვან ვარიანტებზე, რადგან მათ შეუძ-
ლიათ, მიგვიყვანონ მრავალი მნიშვნელოვანი ასპექტის გაცნობიერებამდე.

მიუხედავად იმისა, რომ კორუფცია უძველესი ფენომენია, არ არსებობს 
ზუსტი დეფინიცია ამ ცნებისა.

კორუფციასთან დაკავშირებული საქმეები ჩვენთვის ცნობილია ად-
რეული ანტიკური ხანიდან: პირველი დოკუმენტირებული საქმე ეხება კო-
რუფციას სპორტის ისტორიაში, როცა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 388 წელს 
ოლიმპიურ თამაშებზე თესალიელმა ათლეტმა ეუპოლუსმა კრივში შეჯიბ-
რისას წარმატებით მოისყიდა სამი მოწინააღმდეგე ფორმიონისა და ჰალი-
კარნასის მეშვეობით, რომლებიც შედიოდნენ იმდროინდელ ოლიმპიური 
კრივის მმართველობაში.

მიუხედავად ამისა, ევროპის უნიფიკაციის პროცესის ფარგლებშიც კი 
ჩვენ კიდევ ვერ შევძელით, შევთანხმებულიყავით კორუფციის შემომფარგ-
ვლელ განსაზღვრებაზე.

თუ ლექსიკონში მოვიძიებთ სიტყვა „კორუფციას”, ვნახავთ, რომ ტერმინი 
ხასიათდება ეკონომიკური და მორალური ასპექტებით, რაც გულისხმობს ვი-
ღაცის მოსყიდვას, ან ვინმესადმი მოსყიდვის პოტენციური შესაძლებლობის მი-
ცემას, ან მორალურ დეგენერაციას და მორალური სტანდარტების უარყოფას.

სამართლებრივი გაგებით, კორუფციის ცნება დაკავშირებულია იმ პირი-
საგან ნდობის ბოროტად გამოყენებასთან, რომელიც მსახურობს ადმინისტ-
რაციულ ორგანოში, სამართლებრივ სისტემაში, ბიზნესსამყაროში, პოლიტი-
კაში ან არასამეწარმეო გაერთიანებებსა თუ ორგანიზაციებში, მაგალითად, 
როგორიცაა ფონდები, იმ მიზნით, რომ მიიღოს მატერიალური ან არამატე-
რიალური უპირატესობები, რომლებზეც არ გააჩნია კანონიერი უფლება.

ამგვარად, კორუფციის ცნება დაკავშირებულია დანაშაულებრივ ქმედე-
ბასთან, რომელიც გულისხმობს გარკვეული სიკეთის ჩუქებასა და მიღებას, 
ისევე როგორც ქრთამის გაცემასა და მიღებას.

პოლიტიკური გაგებით, კორუფცია, ამერიკელ პოლიტოლოგ ჰაროლდ 
დუვაით ლასველის მიერ შემოთავაზებული განმარტების მიხედვით, არის 
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საერთო ინტერესის ხელყოფა ინდვიდისათვის უპირატესობის მინიჭების 
მიზნით.

უფრო ფართო გაგებით, კორუფცია ნიშნავს „მორალურ დეგრადაციას”.
გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის ფედერალური საგამოძიებო ბი-

უროს კრიმინოლოგიური/სამართლებრივი კვლევების ჯგუფის მიერ ფორ-
მულირებული განმარტების შესაბამისად, კორუფცია არის „საჯარო სამსა-
ხურის, ბიზნესსაქმიანობისა და პოლიტიკური მანდატის ბოროტად გამოყე-
ნება სხვა პირისათვის უპირატესობის მისანიჭებლად, მისი წაქეზებით ან 
პირადი ინიციატივით, რათა საკუთარ თავს ან მესამე პირს მიანიჭოს გარკ-
ვეული უპირატესობები, რასაც თან სდევს შესაძლებლობა ან მოლოდინი, 
ზიანი მიადგეს საზოგადოების საერთო ინტერესს, ადმინისტრაციული თუ 
პოლიტიკური ფუნქციების განხორციელებას, ან სამეწარმეო კომპანიას 
ბიზნესის წარმოების ნაწილში.

ტერმინი „კორუფცია” ყოველდღიურ გამოყენებაში დაკავშირებულია 
დანაშაულებრივ ქსელთან, რომლის აღმოჩენა და დამტკიცება ხშირად ძა-
ლიან რთულია, პროცესის ფარულობისა და პროცესში ჩართულ პირთა ერ-
თმანეთზე დამოკიდებულების გამო.

მიმდინარე ათწლეულის დასაწყისში ვენაში, ავსტრიის დედაქალაქში, 
შეიმუშავეს ტერმინ კორუფციის დეტალური განმარტება, როგორც მისი 
პრევენციის პროექტის ნაწილი:

ტერმინი „კორუფცია” განსაზღვრავს ქცევას, რომელიც მორალურად 
მიუღებელია და, ამავე დროს, მიზნად ისახავს, უმრავლეს შემთხვევაში, პი-
რადი სარგებლის მიღებასა და ზიანის მოტანას სხვა პირისა თუ საზოგადო-
ებისათვის.

კორუფცია ხასიათდება საჯარო და ბიზნესის ფუნქციების ბოროტად 
გამოყენებით, კანონმდებლობის ან ქცევის სხვა წესების დარღვევით.

კორუფცია ზიანს აყენებს საჯარო სამსახურისა და ბიზნესის სამყაროს 
საქმიან რეპუტაციას. კორუფციის მოცულობისა და მის მიმართ ტოლერან-
ტობის ხარისხის გათვალისწინებით, ხდება საზოგადოებაში აღიარებულ 
ღირებულებათა სტანდარტების ხრწნა, ნგრევა.

ძალიან მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ის უპირატესობები, რომელთაც 
იღებს ინდივიდი, შესაძლოა, იყოს არაპირდაპირი, ან შეიცავდეს შეხედულე-
ბას, თუ როგორ აღიქვამენ სხვები იმ ერთ ინდივიდს. ასეთი უპირატესობები 
არ არის ყოველთვის თვალსაჩინო. მაგალითად, სემინარის მონაწილისთვის, 
რომელიც პასუხისმგებელი იყო ყოველწლიური კორპორატიული წვეულების 
ორგანიზებაზე თავის სამსახურში, ადმინისტრაციულ ბიუროში და ევალე-
ბოდა სხვადასხვა კერძო კომპანიისაგან შეწირულობების შეგროვება წვე-
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ულებისათვის, გაუგებარი იყო ის უპირატესობები, რაც ამ საქმის გაკეთებას 
შესაძლოა მოეტანა მისთვის, მაგალითად: კოლეგების თვალში ისეთი კაცის 
იმიჯის შექმნა, რომელიც ყველაფერს თავს ართმევს, რომელიც ნიჭიერი ორ-
განიზატორია ან, უბრალოდ, არის ადამიანი კარგი კონტაქტებით.

აღნიშვნის ღირსია ფაქტი, რომ კანონდამრღვევისათვის უპირატესობის 
მინიჭება ხშირად მოითხოვს საზოგადოების წინააღმდეგობრივ მდგომარე-
ობაში ჩაყენებას (და არა მხოლოდ საზოგადოების). იმ შემთხვევებისაგან 
განსხვავებით, როცა პირს პირდაპირ ადგება ზიანი (მაგალითად, თუ რაიმე 
მოგპარეს), ადამიანები არ არიან მოწოდებულნი, გამოიძიონ კორუფციასთან 
დაკავშირებული საქმეები, თუ ეს საზოგადოების უცნობ მასას ეხება (რომე-
ლიმე საზოგადოებას ან გადასახადის გადამხდელს). ასეთ შემთხვევაში უმჯო-
ბესია, სხვა მხრიდან შეხედო სიტუაციას და იფიქრო იმაზე, თუ „რომელი შემ-
თხვევა მეხება პირადად მე”. ამ გადმოსახედიდან მნიშვნელოვანია, გაირკვეს, 
თუ რამდენად არაეთიკური ქცევა აყენებს ზიანს საზოგადოებას და ამგვარად 
თითოეულ ჩვენგანს, იმ მიზნით, რომ სემინარის მონაწილეები წავახალისოთ, 
აჩვენონ „ყოველდღიური სიმამაცე”, გაზარდონ მზადყოფნა ჩარევისა (და 
მოახსენონ ყველა ეჭვი არაეთიკური ქცევისა შესაბამის ხელმძღვანელობას).

ყველაზე მნიშვნელოვანი (და ყველაზე ცხადი) ფაქტია, რომ, წესისამებრ, 
კორუფცია და არაეთიკური ქცევა გასაიდუმლოებულია. ეს უკვე ეხმიანება 
ცენტრალურ საწყის წერტილს კორუფციის პრევენციისათვის ბრძოლაში 
– გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. ეს არის საფუძველი ყველა შემდე-
გი მოსაზრებებისა, ინსტიტუციების ორგანიზაციული სტრუქტურებისა და 
პროცესების გამჭვირვალობისა.

3. კორუფციის სახეები და მოცულობა
კორუფციის სამ ძირითად ტიპს გამოყოფენ, რომლებიც ერთმანეთისა-

გან განსხვავდებიან მოცულობითა და ხანგრძლივობით. ესენია:
•	 სიტუაციური	კორუფცია,
•	 სტრუქტურული	კორუფცია,	და
•	 სისტემური	კორუფცია

„შესაძლებლობა ქმნის ქურდს” – ეს ძველი გამონათქვამი შესაძლებე-
ლია, გამოყენებულ იქნეს სემინარის მონაწილეთათვის, აიხსნას, თუ როგორ 
იჩენს თავს „სიტუაციური კორუფცია”. თუ დასაქმებული იპოვის იმ დოკუ-
მენტებს შორის დამალულ კუპიურას, რომელიც მას გადასცეს გარკვეული 
დავალების შესასრულებლად, მან უნდა გადაწყვიტოს წამის მეათედში, 
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დააბრუნოს თანხა განცვიფრებულმა, თუ მიიღოს ქრთამი. ცხადია, წამი-
ერად მიღებული გადაწყვეტილება ხშირად განსხვავებული იქნება იმ გა-
დაწყვეტილებისაგან, რომელსაც გარკვეული პერიოდის შემდგომ მიიღებს 
ადამიანი ყველა არსებული ფაქტორის გათვალისწინებით.

სტრუქტურული კორუფცია უფრო პრობლემატურია, ვიდრე სიტუაციური 
კორუფცია, რომელიც შესაძლოა, იშვიათად მოხდეს. სტრუქტურულ კორუფ-
ციაში შიდა სტრუქტურა ისეა ფორმირებული, რომ ადვილი იყოს ზეგავლე-
ნის მოხდენა. აქ კანონდამრღვევმა იცის, რომ ცდილობს პირის მოსყიდვას და 
შეუძლია, შეაფასოს სიტუაცია, ამასთან, ნაკლებია შანსი, პასუხი მოეთხოვოს 
კანონდამრღვევს. შესაძლებლად უნდა დავუშვათ ფაქტი, რომ კანონდამრღ-
ვევს უკვე „მოთაფლული” ჰყავს პირი, ვის მოქრთამვასაც აპირებს. ზეგავლე-
ნის მოხდენის ამ ტიპურ შემთხვევაში თავდაპირველი საჩუქრები მოკრძალე-
ბულია და დროთა განმავლობაში საჩუქრის ღირებულება იზრდება და მიმღები 
გაუცნობიერებლად ექცევა დანაშაულის საზღვრებში. ამ პროცესის ადვილად 
ახსნა და სიმულაცია ძალიან მარტივია სემინარის მონაწილეთათვის.

ცხადია, ასეთი სტრუქტურები უნდა დაინგრეს, ყოველ შემთხვევაში, იმ 
სფეროებში მაინც, სადაც კორუფციის რისკი მაღალია.

სისტემური კორუფცია კორუფციის ყველაზე ცუდი ფორმაა, და, ამავე 
დროს, ყველაზე რთულად გასაგებია სემინარის მონაწილეთათვის. სისტე-
მურ კორუფციაში მთლიანი დეპარტამენტი საჯარო ადმინისტრირებისა მი-
ზანმიმართულადაა ინფილტრირებული ქსელით, ან პარალელური სისტემით, 
რომელიც ხასიათდება კორუფციით და შექმნილია გავლენის მოსახდენად.

როგორ და რა ხარისხით ახდენს გავლენას დანაშაულებრივი ქმედება 
საჯარო სამსახურისა და ადმინისტრაციული ორგანოს მუშაობაზე, ვერ 
იქნება ემპირიულად ან ნებისმიერ სხვა დონეზე დადასტურებული. თუმცა 
მნიშვნელოვანია, განვუმარტო სემინარის მონაწილეებს, რომ სამართლიანი 
იქნება, თუ ვივარაუდებთ, რომ სინათლის გვერდით ყოველთვის არის დიდი 
ნაწილი სიბნელისა (როგორც აისბერგის დიდი ნაწილი წყლის ქვეშ არის და-
მალული, ზემოთ კი მხოლოდ მწვერვალი მოჩანს). აქ შესაძლებელია, მონა-
წილეებმა ანონიმურად წარმოადგინონ სამუშაო გარემოს შეფასებები.

4. კორუფციის იდენტიფიცირება
მას, ვისაც სურს, ებრძოლოს კორუფციას, პირველ რიგში, უნდა გაარკ-

ვიოს მისი არსებობა. რა თქმა უნდა, არავინ ატარებს კისრით ნიშანს, რომე-
ლიც მიუთითებს მის კორუმპირებულობას. როგორც წესი, არსებობს რამ-
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დენიმე ინდიკატორი, რომლებიც შეიძლება, ერთი შეხედვით, იყოს უწყინა-
რი. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ ეს ინდიკატორი საფუძვლიანია ან ასეთი 
ინდიკატორის სიმრავლეა სახეზე, მაშინ არსებობს რეალური მიზეზი სიტუ-
აციისათვის ყურადღების მიქცევისა და კრიტიკული გამოძიების ჩატარები-
სა.

•	 ინტენსიური	(პირადი)	კონტაქტები

თუ საჯარო მოხელეები და მოქალაქეები ან საქმიანი ადამიანები ერთ-
მანეთს დიდი ხანია, იცნობენ და შეუძლიათ ერთმანეთის შეფასება, ან, თუ 
მათ შორის მეგობრული ურთიერთობები არსებობს, ეს არ ნიშნავს, რომ აქ 
უპირობოდ კორუფციის ფაქტი გვაქვს სახეზე – თუმცა ეს ყოველივე უფრო 
იოლს ხდის კორუფციის არსებობის შესაძლებლობას. იმ სფეროებში, სადაც 
კორუფციის დადგომის რისკი არსებობს, ადმინისტრატორებმა უნდა გაით-
ვალისწინონ ფაქტი, აქვს თუ არა აზრი ასეთი სტრუქტურის დაშლას.

•	 პასუხისმგებლობათა	კონცენტრაცია

პირი, რომელიც ფლობს მთელ ძალაუფლებას ორგანიზაციაში, არ არის 
აუცილებელი, მაინცდამაინც ჩაითვალოს კორუმპირებულად – მაგრამ, რა 
თქმა უნდა, მისთვის უფრო ადვილია, ამგვარი უპირატესობის გამოყენე-
ბით, არაეთიკური გზით, ზეგავლენის მოხდენა.

•	 არაადეკვატური	ზედამხედველობა	დასაქმებულებსა	და	მათ	
პროფესიულ უნარებზე, სავარაუდოდ, დაკავშირებული სისტემის 
მონიტორინგთან, რითაც ადვილია სიტუაციის განჭვრეტა

მონიტორინგის საშუალებით შესაძლებელია კორუფციის პრევენცია. 
უმრავლეს შემთხვევაში ზედამხედველობის მექანიზმის წარდგენა იწვევს 
უნდობლობას სამომავლოდ და ეჭვს, რომ ადამიანები მოქმედებენ საიდუმ-
ლოდ. თუმცა მონიტორინგს საერთოდ სხვა მიზანი აქვს – ის უზრუნველ-
ყოფს გამჭვირვალეობას და ათავისუფლებს დასაქმებულებს საეჭვოობისა 
და უნდობლობისაგან.

•	 ნდობის	ფართო	საფუძვლები

იგივე შეიძლება სწორი იყოს, თუ დასაქმებულებზე არ ხორციელდება 
ზედამხედველობა, ან ხორციელდება იმ სისტემის შესაბამისად, რომლის 
არსის გაგება მათთვის ადვილია. ადამიანებს, რომლებმაც იციან, თუ რო-
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დის და როგორ ხორციელდება მათი მონიტორინგი, შესაძლებლობა აქვთ, 
მოერგონ სისტემას. ამასთან, საგულისხმოა, რომ ეფექტური ზედამხედვე-
ლობითი სისტემა (მაგალითად, შიდა აუდიტის საშუალებით) საჭიროებს მო-
ულოდნელი სიტუაციებით სარგებლობას.

•	 არანაირი	დასვენება

თუ დასაქმებული არასოდეს იღებს დასვენების დღეებს, ის შეიძლება, 
მეტად იყოს მოტივირებული და საქმის ერთგული. თუმცა, როცა საქმისად-
მი ერთგულება უჩვეულო ფორმით ვლინდება (მაგალითად, თუ დასაქმებუ-
ლი უარს აცხადებს შვებულების აღებაზე ან, ავადმყოფობის მიუხედავად, 
მაინც მოდის სამსახურში), ასეთი თანამშრომელი უნდა იქნეს შესწავლილი 
და დადგინდეს, არის თუ არა რაიმე დამალული მიზეზი ამგვარი ქმედების 
მიღმა. ბოლოს და ბოლოს, არაფერი არსებობს კორუფციონერისათვის 
უფრო შემაშინებელი, ვიდრე გამჭვირვალეობა, რაც შესაძლოა, უზრუნველ-
ყოს მის თანამდებობაზე დროებით მისივე კოლეგის დანიშვნამ. სწორედ ამ 
მიზნით, ასეთი თანამშრომელი ყოველთვის ცდილობს, ფიზიკურად იყოს 
წარმოდგენილი თავის სამუშაო ადგილას.

•	 ხშირი	უპირატესობის	მიმნიჭებელი	კონტრაქტები	კონკრეტული	
პრეტენდენტისთვის

კლასიკური სახე საეჭვო ქცევისა არის ხშირი კონტრაქტი, რაც უპირა-
ტესობას ანიჭებს კონკრეტულ პრეტენდენტს, მას, ვინც კონკურენტული 
ეკონომიკის პირობებში დაუმსახურებელ პირად გვევლინება და, ამასთან, 
ყურადღებას იპყრობს საკუთარი ქცევით. ამგვარ ქცევაში მხილებულნი, 
თითქმის ყოველთვის იმართლებენ თავს ერთგვაროვანი არგუმენტებით 
(რომ პრეტენდენტი არის მეტად სანდომიანი, რომ მას აქვს სპეციფიკური 
გამოცდილება და ცოდნა, და სხვ.). თუმცა დეტალური შესწავლა ხშირად ავ-
ლენს ისეთ შემთხვევებს, სადაც არის გამჭვირვალეობის სიმწირე და, სადაც 
ადვილია შედეგებით მანიპულირება.

•	 მეორეხარისხოვანი	სამუშაო

მათ, ვისაც აქვთ მეორეხარისხოვანი სამუშაო, „ემსახურებიან სხვა უფ-
როსს”, რომლის ზეგავლენის ქვეშაც ისინი ექცევიან. ბევრ შემთხვევაში არის 
რეალური საფრთხე ინტერესთა კონფლიქტისა. გავლენის მოხდენის არაეთი-
კური მცდელობების წინააღმდეგ ბრძოლის ინტერესიდან გამომდინარე, მე-
ორეხარისხოვანი სამუშაო ადგილები უნდა შეიზღუდოს იმდენად, რამდენა-
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დაც ეს შესაძლებელია (რა თქმა უნდა, ეს პირობა დაფუძნებულია იმ ვარაუდ-
ზე, რომ დასაქმებულები გამოიმუშავებენ გარკვეული დონის კომპენსაციას).

•	 რეგულაციების	დარღვევა	(განსაკუთრებით	უპირატესობის	
მიმნიჭებელ კონტრაქტებთან მიმართებით)

თუ რეგულაციები არ არის დაცული, ეს შეიძლება იყოს გამოწვეული იმ 
უწყინარი მიზეზით, რომ დასაქმებულებმა არ იციან რეგულაციების არსი ან 
პირი არღვევს მას მარტივი გაუფრთხილებლობით. თუმცა დარღვევა შეიძლე-
ბა იყოს გაცნობიერებული და განზრახი ქმედებაც. ამასთან, წესრიგის დარღ-
ვევის ფაქტმა კონკრეტული პირების კრიტიკული ყურადღება უნდა მიიქციოს.

•	 საოცრად	ექსტრავაგანტური	ცხოვრების	სტილი

კორუმპირებული დასაქმებულები ხშირად განიცდიან ძლიერ ლტოლვას, 
იყვნენ გაღმერთებულნი. ისინი სიამოვნებას იღებენ ამით, როდესაც გამცე-
მი (მაგალითად, კერძო ბიზნესის მფლობელი) აგრძნობინებს მათ, რომ ისი-
ნი არიან მნიშვნელოვანნი. ხშირ შემთხვევაში ყოველივე ამას თან ახლავს 
ის სიმდიდრე, რომელიც არალეგალური გზითაა მოპოვებული, თუმცა არც 
მალავს ამ ფაქტს და ცდილობს, სხვების დასანახიც გახადოს. მაშასადამე, 
თუ დასაქმებულის ცხოვრების სტილი არ შეესაბამება მის მიერ გამომუშა-
ვებულ ხელფასს, სიტუაცია საჭიროებს დიდ ყურადღებასა და შესწავლას.

•	 ოჯახის	წევრების	დასაქმება

კიდევ ერთი ტიპური გამაფრთხილებელი სიგნალი არის ოჯახის წევრე-
ბის დასაქმება. კორუმპირებული კანონდამრღვევები ხშირად ცდილობენ, 
განახორციელონ დონაცია, ერთი შეხედვით, ლეგალური გზით და უზრუნ-
ველყონ, რომ გარკვეული მომსახურების საფასური მიიღოს მისი ოჯახის 
წევრმა, იმ სამუშაოს და მომსახურების ფარგლებში, რამაც უპირატესობა 
მოუტანა ოჯახის წევრს.

5. კორუფციის გამომწვევი მიზეზი
კორუფციის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლა შეუძლიათ მხოლოდ მათ, 

ვისთვისაც ცნობილია კორუფციის გამომწვევი მიზეზი. სიხარბესთან, გაღ-
მერთების სურვილსა და ღირებულებების სიმწირესთან ერთად, სამუშაოდან 
გამომდინარე სიამოვნების სიმცირე აქ დიდ როლს ასრულებს – კორუფცია 
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მეტადაა მოსალოდნელი უკმაყოფილო დასაქმებულებისაგან, რომლებიც 
ფიქრობენ, რომ მათ ეპყრობიან უსამართლოდ, განსხვავებით დასაქმებულე-
ბისაგან, რომლებიც თვლიან, რომ მათ ეპყრობიან სამართლიანად. მაშასადა-
მე, კავშირი ადამიანური რესურსების განვითარების საზომებსა და კორუფ-
ციის წინააღმდეგ ბრძოლაში საკმაოდ დიდი და მნიშვნელოვანია. ადამიანუ-
რი რესურსების სისტემის განვითარების ნეგატიური ასპექტები (როგორიცაა 
სამუშაოს შესრულების შეფასების არაადეკვატური სისტემა ან პატრონაჟით 
დასაქმების პრაქტიკა) უნდა იქნეს გამოსწორებული იმისათვის, რომ მოხდეს 
კორუფციის პრევენცია, ისევე როგორც ეს წაადგება ორგანიზაციის სხვა ღი-
რებულ მიზნებს. გარდა ამისა, თუ მენეჯერი არ აჩვენებს კარგ მაგალითს მის 
დაქვემდებარებაში მყოფ დასაქმებულებს, ამასაც ექნება ეფექტი მათ ქცევა-
ზე და, შესაბამისად, ასეთი სიტუაციაც უნდა გამოსწორდეს.

6. სავარჯიშო დილემის წინაშე მდგარი მოხელისათვის
მრავალ ადმინისტრაციულ ორგანოში ინფორმაციის წრიული გავრცე-

ლების ფორმა სტანდარტულ პროცედურად განიხილება (რომელიც მიმღებ-
თა მიერ უნდა იქნეს ხელმოწერილი). რა საკვირველია, ეს არ არის ეფექ-
ტური მეთოდი, რათა მოხდეს დასაქმებულთა სენსიბილიზაცია კორუფციის 
საფრთხესთან მიმართებით. ზოგადი გამოცდილების მიხედვით, ასეთი მე-
თოდი არ მოქმედებს დასაქმებულთა მიმართ ეფექტურად, და, ამასთან, არ 
უზრუნველყოფს პრობლემასთან დაკავშირებული ცნობიერების ამაღლე-
ბას. ამისგან განსხვავებით, არასტანდარტული საშუალებების გამოყენება 
ინფორმაციის გავრცელებისა და ცნობიერების ამაღლებისა არის საუკეთე-
სო გზა კარგი შედეგების მისაღწევად.

სემინარების ფარგლებში, რომლებიც ჩატარებულია dbb-ის აკადემიის 
მიერ, მონაწილეები იყოფიან პატარა ჯგუფებად და წინასწარი განზრახვით 
უპირისპირდებიან სხვადასხვა დილემურ სიტუაციას. პირველი მაგალითი 
წარმოადგენს კლასიკურ სიტუაციას, რომელიც თავს იჩენს იმ სახელმწიფო 
ორგანოში, სადაც იდება საგრანტო ხელშეკრულებები:

თქვენ ხართ ადმინისტრაციული მოსამსახურე. ერთ დღეს შემთხვევით 
აღმოაჩენთ, რომ თქვენი კოლეგის ცოლი, რომელიც პასუხისმგებელია მომ-
სახურების ხელშეკრულებებზე, ამავე დროს, დასაქმებულია დაქირავებუ-
ლი კომპანიის მიერ, რომელიც გახდა მომსახურების ხელშეკრულების მხა-
რე. რას გააკეთებთ ასეთ შემთხვევაში?
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1. დაველაპარაკები კოლეგას ამ ფაქტთან დაკავშირებით და ვთხოვ ამიხს-
ნას ის გარემოებები, თუ რატომ მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება.

2. არაფერს არ გავაკეთებ და ჩავთვლი, კოლეგიალობის გათვალისწინე-
ბით, რომ ეს უბრალო დამთხვევაა.

3. ვაცნობებ ჩემს ხელმძღვანელს ამ ფაქტის შესახებ და მასვე მივანდობ 
გადასაწყვეტად.

4. შევისწავლი დაქირავებულ კომპანიას, რათა გავიგო, აქვთ თუ არა სამუ-
შაო ჩემი უმუშევარი მეგობრისთვის.
მეორე მაგალითი წარმოადგენს ყოველდღიურობასთან გამკლავების 

შემთხვევას, სადაც საჩუქარს სთავაზობენ და იღებენ:
მე ვარ ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი და ახლახანს მი-

მიწვიეს კონფერენციაზე სიტყვით გამოსასვლელად. კონფერენციის დას-
რულების შემდგომ ყველა მომხსენებელს სთხოვეს პოდიუმზე ასვლა. მათი 
მომსახურების დაფასების მიზნით კონფერენციის ორგანიზატორებმა თი-
თოეულ მომხსენებელს გადასცეს სიმბოლური საჩუქრები შეფუთული სა-
ხით. რა უნდა ვქნა ასეთ სიტუაციაში?
1. გამოვხატავ მადლიერებას.
2. ზრდილობის ფარგლებში უარს ვამბობ საჩუქრის მიღებაზე
3. გადავცემ საჩუქარს საქველმოქმედო ორგანიზაციას.

სემინარის მონაწილენი უნდა შეთანხმდნენ ერთ კონკრეტულ გამოსა-
ვალზე. გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ასეთი საშუალებით მიღწევადია ცოც-
ხალი დისკუსია ინდივიდუალური ალტერნატივების უპირატესობებსა და 
ნაკლოვანებებზე. აქ მთავარი მიზანია დილემის ფარგლებში ინტენსიური 
კონფრონტაცია, რომელიც უკვე მიღწეულია. ამას გარდა, საკითხში ღრმად 
ჩართულობასთან გვაქვს საქმე, როცა ჯგუფი წარმოადგენს თავის შემთხ-
ვევას და პრობლემის გადაჭრის ხერხს პლენარულ სხდომაზე, და იძულებუ-
ლი იქნება, დაიცვას თავისი პოზიცია. პრობლემის გადაჭრის გზას, რომელ-
ზეც შეთანხმდა ჯგუფი, შეაფასებენ სხვა ჯგუფები (ქულობრივი სისტემით) 
შემდეგი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:
ა) არის თუ არა ეს სამართლიანი პროცესში ჩართული პირის მიმართ (აქ 

იგულისხმება კოლეგა ან ორგანიზაცია), და
ბ) არის თუ არა ეს გზა მისაღები საზოგადოებისათვის კორუფციის წი-

ნააღმდეგ ბრძოლის თვალსაზრისით.
იდეალური იქნება, თუ სემინარის მონაწილენი გამოიყენებენ წინა დის-

კუსიებში შესწავლილ კრიტერიუმებს წარმოდგენილი სიტუაციის ანალი-
ზისთვის. კიდევ ერთი რთული პროცესი შეიცავს დილემური სიტუაციის 
იდენტიფიცირებას, რომელიც თავს იჩენს სემინარის მონაწილეთა სამუშაო 
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ადგილას. ამას შეუძლია, უეცრად გვიბიძგოს (კონკრეტული) რისკების ანა-
ლიზისაკენ, რის საფუძველზეც მონაწილეებს შეეძლებათ, ივარაუდონ, რა 
მოცულობის ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს ორგანიზაციის სტრუქ-
ტურაში, პროცესსა და შიდა რეგულაციებში. ყველა მიდგომა, რომელიც ამ 
დავალებიდან გამომდინარეობს, უნდა შეჯერდეს და ჩამოყალიბდეს კონ-
ცეფციად კორუფციასთან ბრძოლისათვის, რომელიც დინამიკურად გან-
ვითარებული და დახვეწილი უნდა იყოს. კლასიკური კომპონენტები ასეთი 
კონცეფციისა უნდა იქნეს დასახელებული სენსიბილიზაციის გამოფენაზე, 
რათა სემინარის მონაწილეთათვის უფრო ადვილი გახდეს, შედეგიანად და-
ნერგონ ისინი თავიანთ სამუშაო ადგილას და ადმინისტრაციულ ორგანოში.

კორუფციასთან ბრძოლის კომპონენტები:
•	 ცნობიერების	ამაღლება
•	 კანონდარღვევის	იდენტიფიცირება
•	 მიზეზები	არაკოლეგიალური	ქცევებისა
•	 საფრთხის	ანალიზის	დანერგვა
•	 (მომზადება	საფრთხის	რუკისა)
•	 რისკი	თვითშეფასებისა
•	 მამხილებლის	მოქმედების	უზრუნველყოფის	პროცედურები
•	 პრევენციის	კონცეფციისა	და	პრევენციულ	ქმედებათა	მომზადების	სა-

ფუძვლები
•	 (ორგანიზაცია,	პროცედურები,	ადამიანური	რესურსების	განვითარება,	

წესები და რეგულაციები, პოლიტიკა)
•	 ქცევის	წესები,	ეთიკის	კოდექსი
•	 მუშაობა	შიდა	აუდიტის	დეპარტამენტში
•	 აღმასრულებელი	პირების	ინტეგრაცია	კორუფციის	წინააღმდეგ	ბრძო-

ლაში
•	 მთავარი	მახასიათებლები	სახელმწიფო	შესყიდვის	სამართალში
•	 როგორ	უნდა	მოვიქცეთ	კორუფციის	შემთხვევაში
•	 ქველმოქმედება

კურსი შეიცავს ორ ორდღიან სემინარს და სრულდება ფინალური გა-
მოცდით, რომელსაც სემინარის ბოლო დღეს იბარებს უფლებამოსილი ორ-
განიზაციის მიერ (PersCert TÜV, TÜV Rheinland) სერტიფიცირებული საგა-
მოცდო საბჭო.
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SENSITIZATION AS A CENTRAL COMPONENT OF THE 
STRUGGLE AGAINST UNETHICAL BEHAVIOR AND 
CORRUPTION
Hans-Joachim Rieger
Dr. Thomas Wurm
Holger-Michael Arndt 80

1. Introduction
The Academy of the Deutscher Beamtenbund (Civil Service Federation), 

known as the dbb Akademie (dbb Academy), has been active for many years in 
the field of integrity management and the prevention of corruption in Germany 
and abroad. In particular, the dbb Academy and its team has successfully sup-
ported many partnership programs of the European Union, including a recent 
program in Poland, through its content-related and methodological expertise. 
The following article aims to report on the sum total of the experience gained 
through these activities, to awaken your interest in this important area of train-
ing for professional civil servants, and to provide answers to important ques-
tions in this area of the struggle to prosecute and prevent criminal activities.

It does not make a great deal of sense to explain to the participants of a 
seminar on the prevention of corruption that it is forbidden to commit crimes. 
We can assume that this fact is sufficiently well known. Similarly, there are very 
few concrete cases in which the perpetrator is unaware that his or her behavior 
is criminal (ignorance of the law). At least in the area of serious crimes of cor-
ruption – which are often committed in the area of organized crime, which is 
covered by criminal law, or in the area of white-collar crime – the perpetrator 
very deliberately flouts norms of behavior that are known to him and her at least 
in principle, in order to pursue his or her unethical objectives. Participation in 
a seminar would not seriously dissuade such a criminal from pursuing these 
objectives. The explanation of penal regulations should therefore be brief and 
should include a reference to the threat of penalties (which have recently been 
increased in German law), in order to deter „employees at risk” or undecided 
potential criminals.

The real focus should instead be on providing support to employees that 
are honest as a matter of principle. For this group, it is crucially important to 

80 dbb Academy e.V., Bonn.
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deal with borderline cases in which it is not clear from the very start what kind 
of behavior would be appropriate. In other words, we are dealing with cases in 
the gray area and looking for answers to two questions:
• What kind of behavior can be accepted as ethical?
• What kind of behavior should be condemned as unethical?

In training courses, this differentiation should be initially practiced in cases 
that are familiar to the participants from their daily work.

One day as you pick up your child after school, you are approached by the 
parents’ representative for your child’s class. She is collecting small donations 
of money from the parents so that your child’s teacher can be given a gift worth 
approximately €60 to €70 for her „round” birthday on behalf of all the parents (a 
bouquet and a gift certificate).

If the participants are confronted with the question of whether it makes 
sense for the parents to give the teacher a gift, and whether the teacher should 
accept this gift, most of the participants will initially say that this gesture is nor-
mal and harmless social behavior. Most of them will say that there is no danger 
of influencing a civil servant’s behavior as long as the gift does not come from 
a single set of parents.

One important aspect has thus already been addressed. The danger of 
influencing a civil servant’s (the teacher’s) behavior in this concrete situation is 
probably in fact very small. In this example, however, that danger might occur 
if an individual parent does not contribute to the purchase of the present and 
if this fact becomes known either accidentally or through a deliberate indiscre-
tion. In this variant of the case, many seminar participants would no longer ex-
clude the possibility that the parent in question could get a bad reputation and 
that this could consciously or unconsciously influence the teacher’s behavior 
toward that parent’s child.

The role of the parent who is approached by the parents’ representative 
can also be examined more closely. Almost all the seminar participants feel 
obligated to contribute something in similar situations. They contribute money 
(in connection with a civil service that actually has already been financed by 
means of their taxes) because they are afraid that if they don’t, they (or their 
child, as in the variant just mentioned) might be disadvantaged as a result. In 
other words, they have lost their faith in the absolute neutrality of a civil ser-
vant’s behavior. Some people may still believe this conclusion is exaggerated 
in the context of our example, but it immediately becomes understandable and 
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very real if we point out another example: building contractors who „polish up 
their image”, independently of a call for tenders, by giving gifts to employees 
of the municipal planning department because they are vaguely worried that if 
they don’t do so, they might be disadvantaged in future calls for tenders. Here 
too, the „citizen” feels obligated to give something because he fears that he 
would otherwise be at a disadvantage.

People’s trust in the neutrality of civil servants’ behavior is also affected if 
parents who are not directly involved (for example, parents of children in other 
classes) observe the presentation of the gift. At this point, the participants can 
and should discuss the important issue of how certain activities appear to the 
public, especially if the public is (typically) not fully informed about the back-
ground of the activities. It is obvious that the perception of such behavior can 
easily lead to the public’s loss of trust in the neutrality of civil servants. In the 
worst case, the public has the impression that people have to give something 
to public servants in order to be treated properly.

It is always helpful to consider what the giver’s motives are. If we look at the 
everyday example we started with, we can assume that the parents only want 
to be nice, but in the case of a contractor whose aim is to gain a profit, this as-
sumption would be very far off the mark.

If we summarize all of these aspects, we arrive at some general criteria that 
can be used in many cases as a measure of one’s own behavior:
• Is there a danger that a civil servant’s behavior may be influenced?
• Would the (other) citizens lose their trust in the neutrality of civil ser-

vants?
• Does the individual believe that he or she has to give something in order to 

request a service from a civil servant?
• Why is the giver acting in this way?

In the initial example, at least the second and third of the abovementioned 
aspects are problematic and therefore likely to shake some seminar partici-
pants’ original certainty that this is not a problematic type of behavior.

In order to shake this certainty, it is not even necessary to point out that 
according to the regulations for civil servants and labor law the teacher is not 
even allowed to accept the gift. At this point it would also be possible to mention 
or discuss the internal administrative regulations concerning the acceptance of 
rewards and gifts. However, because these regulations generally cannot cover 
every conceivable type of case, the participants can also note the aspects list-
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ed above in the form of a triangle of interests and use this triangle when they 
analyze borderline cases.

The desired transfer process on the part of the seminar participants then 
consists of identifying problematic situations that occur in their departments (or 
in their daily work) and, with the help of the aspects that have been worked out, 
arriving at a joint assessment of these situations. This assessment should then 
be accepted by all of the participants and established as a binding standard of 
behavior.

2. Definitions
The question of whether a certain activity is „corrupt” according to current 

definitions is relatively uninteresting. What is crucial, however, is the question 
of whether an activity can still be accepted as ethical or whether it should be 
condemned in terms of the criteria listed above.

Nonetheless, it makes sense to deal with the various points of a conven-
tional definition of corruption, because they can lead to the consideration of a 
number of important aspects.

Although corruption is an ancient phenomenon, there is still no precise defi-
nition of this concept.

Cases of corruption are known to us from early antiquity: In the first docu-
mented case of corruption in the history of sports, the athlete Eupolos from 
Thessaly successfully bribed three of his opponents in the boxing tournament 
at the Olympic Games in the year 388 B.C. with large sums of money. These 
opponents even included the ruling Olympic boxing champion at the time, 
Phormion of Halicarnassos.

Nonetheless, even within the framework of the European unification pro-
cess we have still not managed to agree on a binding definition of corruption.

If we look up the word „corruption” in the dictionary, we find that this con-
cept has an economic and a moral aspect. It means either bribery or the capac-
ity to be bribed, or moral degeneration and the decline of moral standards.

In the juridical sense, the concept of corruption refers to the abuse of a posi-
tion of trust by a person serving in an administrative body, the judicial system, 
the world of business, politics or in a non-economic association or organization, 
such as a foundation, in order to gain a material or immaterial advantage to 
which he or she has no legal right.
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The concept of corruption thus refers to the criminal acts of granting and 
accepting advantages, as well as giving and receiving bribes.

In the political sense, corruption is, according to a definition formulated by 
the U.S. political scientist Harold Dwight Lasswell, the injuring of the general 
interest in order to grant an individual advantage.

In a broader definition, corruption also means „moral degeneration”.
According to the definition formulated by the criminal law/criminology re-

search group of the Federal Bureau of Criminal Investigation of the Federal 
Republic of Germany, corruption is „the misuse of a public office, a business 
function, or a political mandate in favor of another person, which is committed 
at the instigation of this person or on one’s own initiative in order to receive an 
advantage for oneself or a third person, and is accompanied by the occurrence 
or expectation of harm or disadvantage to the public in an administrative or 
political function or for a company in a business function.”

In everyday use, the term „corruption” refers to criminal networks whose 
identification and proof seems to be very difficult because of mutual conceal-
ment and the existing dependencies of the people involved.

In Vienna, the capital of Austria, the following very detailed description of 
this concept was selected as part of a major project to prevent corruption that 
was launched at the beginning of this decade:

The term „corruption” refers to behavior that should be morally rejected, 
which in many cases aims at gaining personal advantage and inflicts damage 
on individuals or on the public.

Corruption is characterized by the abuse of a public function or a com-
parable business function, violation of the laws or violation of other norms of 
behavior.

Corruption damages the reputation of the civil service and the world of busi-
ness. Depending on the extent of corruption and extent to which it is tolerated, 
it causes the decay of society’s recognized standards of value.

It is important to point out, for example, that the advantage that is being pur-
sued may be an indirect one or that it may consist of the way one is seen by 
others. Such advantages are not always obvious. For example, one seminar 
participant was responsible for organizing the annual office party in the adminis-
trative bureau where he worked. This task involved asking private companies to 
donate supplies for these parties. It was not clear to him that the advantage he 
was gaining could also consist of being regarded by his colleagues as a man who 
gets things done, a talented organizer or simply as a man with good connections.
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It’s also worth considering the fact that the advantage of the perpetrator of-
ten involves a disadvantage to the general public (or „only” the general public). 
Unlike cases where a person is directly affected (for example, if something is 
stolen from you), people are often less inclined to prosecute a case of corrup-
tion if „only” an anonymous mass of people (the general public or the taxpay-
ers) are disadvantaged. In such cases it is easier to look the other way and to 
think, „What business is it of mine?” At this point is important to make it clear 
just how much unethical behavior harms society and thus ultimately each one 
of us, in order to encourage the individual seminar participants to show „every-
day courage” and enhance their readiness to intervene (and report any suspi-
cions of unethical behavior to the proper authorities).

The most important (and most obvious) fact is that corruption and unethical 
behavior typically take place in secrecy. This already points to the central start-
ing point in the struggle against corruption: the creation of transparency. This 
lays the groundwork for all subsequent considerations regarding transparency 
in the organizational structures and processes of an institution.

3. The types and the extent of corruption
We can distinguish between three basic types of corruption, which differ 

particularly in terms of their extent and their duration. They are:
• situational corruption,
• structural corruption, and
• systematic corruption

„Opportunity makes the thief” – this old saying can be used to explain to the 
seminar participants how „situational corruption” comes about. If an employee 
suddenly finds a banknote hidden between application documents that have 
been submitted to him or her (this situation can be very effectively simulated 
in the seminar in order to lighten the mood), he or she must decide within a 
fraction of a second whether to rear back in shock or to accept the bribe. It is 
obvious that in this moment of surprise the decision taken will often be differ-
ent than it would be after a period of mature consideration in which the person 
weighs all the factors involved.

Structural corruption is more problematic than situational corruption, which 
only happens occasionally. In structural corruption, structures have formed 
within which it is easy to exert an influence. Here, the perpetrator knows the 
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person he is trying to corrupt and can size up the situation – and therefore there 
is less danger of the perpetrator’s being called to account. Possibly the per-
petrator has already „softened up” the person he intends to bribe. In this typi-
cal process of exerting influence, the gifts are initially modest and then in the 
course of time are gradually increased to the point where the „taker” crosses 
the threshold to crime – often without even realizing it. This process can here 
be easily explained and „acted out” for the seminar participants.

It is obvious that such structures should be broken up, at least in areas 
where there is a greater risk of corruption.

Systematic corruption is the worst kind of corruption, but at the same time 
it is the most difficult one for the seminar participants to understand. In system-
atic corruption, entire sections of public administration are purposefully infil-
trated by a network, or a parallel system characterized by corruption is created 
in order to exert influence.

Whether, and to what extent, the civil service and the administrative body 
where one works is affected by criminal activities cannot be empirically proved, 
or at any rate is difficult to prove. However, it is important to tell the seminar par-
ticipants that is justified to assume that next to the normally small field of light 
there is also a large area of darkness (like the large mass of an iceberg that lies 
hidden beneath the surface of the sea under the tip of the iceberg). Here one 
can, for example, point out anonymous assessments of peoples’ workplaces.

4. Recognizing corruption
Those who would like to combat corruption must first recognize it. However, 

of course nobody carries a sign around his or her neck saying that he or she is 
corrupt. As a rule, there are only certain indicators that may in themselves be 
harmless. However, in cases where the indicators are weighty or where there is 
a large cluster of such indicators, there is at least a good reason to pay increas-
ing attention to the situation and do some critical investigations.

•	 Intensive	(personal)	contacts

If administrative employees and citizens or businesspeople have known 
each other for a long time and are able to size each other up, or if perhaps 
friendly relations exist between them, that does not inevitably lead to corruption 
– however, it does make it easier for corruption to take place. At least in areas 
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that are at risk of corruption, administrators should therefore consider whether 
it would not make sense to break up such structures.

•	 Concentration	of	responsibilities

A person who holds all of the power in an organization is not necessarily 
corrupt – but it would be much easier for him or her to take advantage of the 
opportunity to exert influence in an unethical way.

•	 Inadequate	supervision	of	employees	and	professional	activities,	
possibly connected with a monitoring system that is easy to see through

Monitoring can prevent corruption. In many cases, the introduction of moni-
toring mechanisms calls forth mistrust and the objection that people are being 
secretive. However, monitoring has a completely different objective. It creates 
transparency and frees employees of suspicions and mistrust.

•	 A	broad	basis	of	trust

The same holds true if employees are not supervised at all or if they are 
monitored according to a system that is easy to see through. People who know 
when and how they are being monitored have the possibility of adjusting to the 
monitoring. An effective monitoring system (for example through internal audit-
ing) therefore requires the use of moments of surprise.

•	 No	time	off

If an employee never takes any time off, he or she may be particularly 
motivated and committed. However, in cases where this kind of „commitment” 
takes on unusual forms (for example, if the employee refuses to take a vaca-
tion or comes to work in spite of obvious illness), the employee must at least 
be investigated to see whether there is a hidden reason for it. After all, there is 
nothing a corrupt employee fears more than the transparency that can arise if 
his or her job is temporarily taken over by a colleague. For this reason, a cor-
rupt employee must always be present at the workplace.

•	 Frequent	granting	of	contracts	to	a	specific	bidder

The classic type of suspicious behavior is the frequent granting of contracts 
to a specific bidder who seems very undeserving in a competitive economy and 
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therefore draws attention to himself. Those guilty of this kind of behavior almost 
always try to justify it with the same arguments (that the bidder is particularly re-
liable, that he or she has special experience or abilities, etc.). However, closer 
scrutiny frequently reveals cases where there is a lack of transparency and, 
connected with that, an environment in which it is easier to manipulate results.

•	 Secondary	jobs

Those who have secondary jobs are „serving another master” whose influ-
ence they are subject to. In many cases, there is an obvious danger of a conflict 
of interests. In the interest of combating unethical attempts to exert influence, 
secondary jobs should be limited as much as possible (of course this prescrip-
tion is based on the assumption that the employees are earning a certain level 
of compensation).

•	 Violations	of	the	regulations	(especially	regarding	the	granting	of	
contracts)

If regulations are not complied with, this may be due to the „harmless” 
reason that they are not known or that the person in question is violating them 
out of simple negligence. However, a violation could also be a conscious and 
deliberate action. The violation of regulations should therefore prompt people 
to pay critical attention to the situation.

•	 A	strikingly	extravagant	lifestyle

Corrupt employees often suffer from a strong need for admiration. They 
enjoy it when the giver (for example, the owner of a private business) gives 
them the feeling that they are important. This is often accompanied by the 
fact that wealth that is acquired by illegal means is not hidden away but 
shown off to others. Therefore, if an employee’s lifestyle does not corre-
spond to his or her level of compensation, the situation deserves particularly 
close attention.

•	 Employment	of	family	members

Another typical warning signal is the employment of family members. The 
corrupt perpetrators often try to make a donation seem legal by making sure 
that it is given to a family member as payment for supposed services; this 
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is done within the framework of a job or a consulting contract that has been 
granted to the family member.

5. Causes of corruption
Only those who know the causes of corruption are in a position to combat 

corruption effectively. In addition to greed, a need for admiration, and a lack 
of good values, the lack of satisfaction with one’s work also plays a role here. 
Dissatisfied employees who feel that they are not being treated fairly are more 
likely to behave in disloyal ways. By contrast, employees who feel that they are 
being treated fairly are less susceptible to corruption. Thus there is a close re-
lationship between human resources development measures and the struggle 
against corruption. Negative aspects of a human resources development sys-
tem (such as inadequate systems for evaluating performance, or patronage in 
hiring practices) should therefore be corrected, in order to prevent corruption 
as well as for other reasons. In addition, if the managers do not set a good ex-
ample, this will have an effect on the behavior of the employees; this situation 
should also be corrected.

6. Dilemma exercises
In many administrative bodies, it is standard procedure to distribute infor-

mation via circular letters (which must be signed by the recipients). Clearly, 
this is not an effective way to sensitize employees to the dangers of corruption. 
According to general experience, this method does not address employees in 
a sustained way, and therefore it does not create an awareness of the problem. 
By contrast, the use of unconventional channels for communicating information 
is a promising way to achieve good results.

In the seminars conducted by the dbb Academy, the participants are regu-
larly divided up into small groups and deliberately confronted with a variety of 
dilemma situations. The first example describes a classic situation that occurs 
in bureaus where contracts are granted:

You are an administrative employee. One day you accidentally find out that 
the wife of the colleague who is responsible for granting contracts is employed 
at the freight company that received the last major contract. What do you do in 
this case?
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1. I talk to the employee about this fact and ask him to explain the background 
of his decision.

2. I do nothing at all and I assume, in favor of my colleague, that this is merely 
a coincidence.

3. I tell my supervisor about this fact and leave it to him or her to decide what 
to do.

4. I inquire at the freight company to see whether they have a job for my un-
employed girlfriend as well.

A second exemplary case deals with the everyday situation in which a gift 
is offered and received:

I am the representative of my administrative body, and I was recently in-
vited to give a talk at a conference. After the event is over, all of the speakers 
are asked to come up to the podium. As a symbol of appreciation for their ser-
vice, the organizers of the conference give each speaker packaged gift. What 
should I do?
1. I express my thanks
2. I politely refuse to accept the gift
3. I donate the gift to a charitable organization

The seminar participants must agree as a group on a single solution. Ex-
perience has shown that this leads to a very lively discussion about the pros 
and cons of the individual alternatives. In this way the main goal – an intensive 
confrontation with a dilemma – has already been reached. An additional deeper 
involvement with the issue takes place when a group subsequently presents its 
case and its preferred solution in the plenary session and is forced to defend 
its decision. The solution the group has arrived at will then be evaluated by the 
other groups (in terms of points) on the basis of the following criteria:
a. whether it is fair to the person involved (in this case the colleague or the 

organizer of the event), and
b. whether it is appropriate for the general society from the standpoint of the 

struggle against corruption.
Ideally, the seminar participants will take the aspects that have already 

been arrived at in the previous discussion and apply them to analyze the di-
lemma cases. A further crucial transfer process would consist of identifying the 
dilemma situations that occur in the seminar participants’ own workplaces. This 
could simultaneously lead into a (concrete) analysis of risks, so that the par-
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ticipants could conclude by considering to what extent the organizational struc-
ture, processes and internal regulations of the administrative body in question 
should be changed. All of the approaches to this task should then be combined 
into a concept for combating corruption that is dynamically developed and re-
fined. The classic components of such a concept should already be named in 
the sensitization workshop in order to make it easier for the seminar participants 
to subsequently implement them in their workplaces and administrative bodies.

Components of the fight against corruption
•	 Awareness	rising
•	 Identification	of	misconduct
•	 Reasons	for	non-integer	behaviour
•	 Implementation	of	a	threat	analysis
•	 (preparation	of	a	threat	map)
•	 Risk	Self-Assessment
•	 Procedures	for	handling	„whistle	blowers”
•	 Basics	for	preparing	a	prevention	concept	and	preventive	actions
•	 (organisation,	procedures,	human	resources	development,	rules	and	regu-

lations, policy)
•	 Code	of	Conduct,	Code	of	Ethics
•	 Working	in	the	Internal	Audit	Department
•	 Integration	of	executives	into	the	fight	against	corruption
•	 Main	features	of	the	public	procurement	law
•	 How	to	act	in	case	of	corruption
•	 Sponsorship

The courses include two two-day seminars and end with a final examination 
before an examination board of the personnel certifying body PersCert TÜV of 
the TÜV Rheinland on the last day of the seminar.




