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kanoni Sromis usafrTxoebis Sesaxeb
საქართველოს პარლამენტმა 2018 წლის 7 მარტს მიიღო კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ,
რომლის მიზანია დამსაქმებლებისთვის სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოების კუთხით ძირითადი
მოთხოვნების და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრა.
კანონი ვრცელდება მომეტებული საფრთხის შემცველ, მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან
სამუშაოებზე, ამგვარი სამუშაოების ჩამონათვალი კი უნდა განსაზღვროს საქართველოს
მთავრობამ ამ კანონის ამოქმედებიდან 3 თვის ვადაში
დაწვრილებით

ზემოხსენებული ჩამონათვალის განსაზღვრის შემდეგ, პირველ
რიგში, თუკი კომპანია ჩამონათვალით განსაზღვრულ საქმიანობას
ახორციელებს, ის ვალდებულია კანონის მოთხოვნების შესაბამისად,
დარეგისტრირდეს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, როგორც ამ
საქმიანობის განმახორციელებელი პირი. ამის შემდგომ დამსაქმებელი
მრავალი მიმართულებითაა დავალდებულებული, მათ შორის:
უზრუნველყოს სამუშაო სივრცეში უბედური შემთხვევებისა და
პროფესიული დაავადებების შემთხვევების რეგისტრაცია, მოკვლევა და
ანგარიშგება
რეგულარულად უზრუნველყოს ტექნიკური აღჭურვილობის უსაფრთხოების
მდგომარეობის შემოწმება, დაცვის საშუალებების მოვლაგასუფთავება, მათ სწორად გამოყენებაზე კონტროლი და ყველა სხვა
ვალდებულება, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში აქვს აღებული,
ჩაუტაროს დასაქმებულებს სწავლებები უსაფრთხოების საკითხებთან,
ტექნოლოგიურ პროცესებთან და მათთან დაკავშირებულ სამუშაო
მეთოდებთან დაკავშირებით,
იმ საწარმოში/დაწესებულებაში, სადაც 20 ან მეტი დასაქმებულია,
დამსაქმებელსა და დასაქმებულებს შორის შრომის უსაფრთხოების
საკითხებზე კონსულტაციების, ეფექტიანი თანამშრომლობისა
და კომუნიკაციის განხორციელების მიზნით დასაქმებულები
დასაქმებულთაგან ირჩევენ შრომის უსაფრთხოების საკითხებში
დასაქმებულთა წარმომადგენელს. პირი დასაქმებულთა
წარმომადგენლად შეიძლება აირჩეს და დაინიშნოს მხოლოდ მისი
თანხმობის შემთხვევაში.
გასწიოს სამუშაო სივრცეში შრომის უსაფრთხოებასთან და
სანიტარიულ-ჰიგიენურ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი.
სხვა ვალდებულებები, რომლებიც დაკავშირებულია რეგულარულ
სამედიცინო შემოწმებებთან, უბედური შემთხვევის რისკების
განსაზღვრასთან, პრევენციასთან და სხვ.
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შრომის უსაფრთხოების სპესიალისტი

კანონი საწარმოებს
ავალდებულებს, გამოყოს შრომის
უსაფრთხოების სპეციალისტი.
20 ან ნაკლები დასაქმებულის
შემთხვევაში შესაძლოა, რომ
თავად დამსაქმებელი (მფლობელი
/ დირექტორი) იყოს შრომის
უსაფრთხოების სპეციალისტი,
20-დან 100-მდე დასაქმებულის
შემთხვევაში, ვალდებულია
დანიშნოს 1 სპეციალისტი მაინც,
ხოლო 100-ზე მეტი დასაქმებულის
შემთხვევაში, აუცილებელია
შეიქმნას სათანადო სამსახური
მინიმუმ 2 სპეციალისტით.
კანონით დასაშვებია, რომ
სპეციალისტი და დასაქმებულთა
წარმომადგენელი ერთი პირი
იყოს.
სპეციალისტის კვალიფიკაცია

შრომის უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებელ პირს/
სპეციალისტს უნდა ჰქონდეს
შესაბამისი პროფესიული
გამოცდილება და კვალიფიკაცია
- უნარები და ტექნიკური
ჩვევები, რომლებიც
დასტურდება შესაბამისი
აკრედიტებული პროგრამის
გავლის დამადასტურებელი
მოწმობით. ამ პროგრამის
მოცულობა, განხორციელების
წესი და პირობები
განისაზღვრება საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის მინისტრის
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი
აქტით, რომელიც გამოიცემა
წინამდებარე კანონის
ამოქმედებიან 3 თვის ვადაში.
რეაგირება საწარმოო შემთხვევებზე

ამასთან, კანონი ახდენს
სამუშაო სივრცეში მომხდარი
უბედური შემთხვევების
კლასიფიკაციას (მსუბუქი,
საშუალო სიმძიმის, მძიმე,
ფატალური და მასობრივი),

ხოლო დასაქმებულს
ავალდებულებს დაუყოვნებლივ
შეატყობინოს დამსაქმებელს
აღნიშნული შემთხვევის
შესახებ. დამსაქმებელი კი,
ვალდებულია გასწიოს კანონით
დადგენილი ღონისძიებები, მათ
შორის მოახდინოს უბედური
შემთხვევების აღრიცხვა.
თუ დამსაქმებელი კანონის
ნორმების შესაბამისად ნიშნავს
შრომის უსაფრთხოების
სპეციალისტს ან შესაბამისი
მომსახურების გასაწევად
იწვევს სხვა უფლებამოსილ
პირს (გარე მომსახურება), ეს არ
ათავისუფლებს დამსაქმებელს
ამ კანონით გათვალისწინებული
პასუხისმგებლობისაგან
შემთხვევების დაზღვევა

კანონით დამსაქმებელი
ვალდებულია საკუთარი
ხარჯებით მუშაობის პერიოდში
დასაქმებული უზრუნველყოს
უბედური შემთხვევის
დაზღვევით, თუმცა ეს ნორმა
ამოქმედდება 2019 წლის 1
იანვრიდან. ამავე თარიღიდან
შევა ძალაში შრომის
უსაფრთხოების სპეციალისტის
დანიშვნის, ან შესაბამისი
სამსახურის შექმნის და ზოგადად
უსაფრთხოების ორგანიზებისა
და მართვის მარეგულირებელი
ნორმები.
პასუხისმგებლობა

რაც შეეხება პასუხისმგებლობას
- კანონი ითვალისწინებს
გაფრთხილებას, ჯარიმას და
სამუშაო პროცესის შეჩერებას,
თუმცა ყველა ის ნორმა, რომელიც
ეხება პასუხისმგებლობას,
ძალაში შედის 2018 წლის 1
აგვისტოდან.
კანონის რეგულაციების
დაცვაზე ზედამხედველობას
ახორციელებს საქართველოს
შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს

შრომის უსაფრთხოების
ნორმების დაცვის შემოწმების
განმახორციელებელი სამსახური.
კანონით განსაზღვრულია
სხვადასხვა სახის საჯარიმო
სანქციები, მაგალითად,
მომეტებული საფრთხის
შემცველი მძიმე, მავნე და
საშიშპირობებიანი სამუშაოების
განხორციელება ამ საქმიანობის
რეგისტრაციის გარეშე, ჯარიმდება
1 000 ლარის, განმეორების
შემთხვევაში კი 2 000 ლარის
ოდენობით. თუ არ არსებობს
კრიტიკული შეუსაბამობა,
დარღვევაზე პირველად
რეაგირებად გათვალისწინებულია
გაფრთხილება. შემდგომ
კი, ზედამხედველი ორგანოს
მიერ გაცემული მითითების
შეუსრულებლობის შემთხვევაში
ჯარიმები დამოკიდებულია
სამართალდამრღვევზე და
მის მიერ წინა კალენდარული
წლის მიხედვით მიღებულ
შემოსავლებზე და დღგ-ით
დასაბეგრი ობერაციების
მოცულობაზე. შესაბამისად, რიგ
შემთხვევებში ჯარიმა ფიზიკური
პირის შემთხვევაში შესაძლოა
შეადგენდეს 10 000 ან 20 000
ლარს, დღგ-ს გადამხდელი პირის
შემთხვევაში კი მერყეობდეს
20 000-დან 50 000 ლარამდე
შუალედში.
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პუბლიკაციაში მოცემულია უახლესი
კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ,
რომელზეც ყურადღება უნდა გაამახვილოს
ბიზნესმა. გთხოვთ, მიმართოთ ბიდიოს
პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების
კონკრეტული სიტუაციებისთვის
განსახილველად.
დავdaviT gelaSvili
DGelashvili@bdo.ge
irakli sulaZe
ISuladze@bdo.ge
წაიკითხეთ მეტი www.bdolegal.ge

ეს პუბლიკაცია მომზადებულია კონკრეტულ თემაზე, მაგრამ ზოგადი დებულებების გამოყენებით, ამიტომ განკუთვნილია მხოლოდ
ზოგადი სახელმძღვანელოს სახით გამოყენებისთვის. დაუშვებელია კონკრეტული სიტუაციების მოგვარებისათვის ამ პუბლიკაციის
გამოყენება, ან მასში მოცემულ ინფორმაციაზე დაყრდნობა პროფესიული კონსულტაციის გარეშე. გთხოვთ, მიმართოთ შპს ბიდიო
ლეგალს პუბლიკაციაში მოცემული საკითხების კონკრეტული სიტუაციებისთვის განსახილველად. შპს ბიდიო ლეგალი, მისი
პარტნიორები და თანამშრომლები არ იღებენ პასუხისმგებლობას ამ პუბლიკაციაზე დაყრდნობით მიღებული გადაწყვეტილებების
შედეგებზე.
შპს ბიდიო ლეგალი არის საქართველოში რეგისტრირებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება, რომელიც წარმოადგენს
გაერთიანებულ სამეფოში რეგისტრირებული გარანტიით შეზღუდული კომპანიის – “ბიდიო ინტერნეშენალ ლიმიტედის” წევრს და შედის
ბიდიოს დამოუკიდებელი ფირმების საერთაშორისო ქსელის შემადგენლობაში.
ბიდიო არის საერთო სავაჭრო სახელი ბიდიოს ქსელისა და მისი თითოეული წევრი ფირმისათვის.

