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აღსრულების ეროვნული ბიურო      

2011 წლის ანგარიში 

შესავალი 

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ანგარიშს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 

მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ 2011 წლის განმავლობაში განხორციელებული 

რეფორმებისა და შესრულებული სამუშაოების შესახებ. 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიზანს წარმოადგენს სააღსრულებო საქმიანობისა და 

მასთან თვისობრივად დაკავშირებული სამუშაოების ეფექტური განხორციელება. ამ 

მიზნით ბიურომ 2011 წლის განმავლობაში დაგეგმა და განავითარა რიგი პროექტებისა 

და გეგმების, რომელთა მნიშვნელოვან ნაწილს მიმოიხილავს მოცემული დოკუმენტი. 

განხორციელებული სამუშაოები 

აღსრულების პოლიტიკის დოკუმენტი 

2011 წლის თებერვლის თვიდან  სპეციალურად შექმნილმა სამუშაო ჯგუფმა, შვედი 

ექსპერტების კოორდინაციით, მუშაობა დაიწყო აღსრულების პოლიტიკის დოკუმენტზე. 

შედეგად დღეს უკვე მიღებული დოკუმენტი ორგანიზაციის კურსს, ძირითად 

სამოქმედო პრინციპებსა და მიდგომებს განსაზღვრავს. აღსრულების პოლიტიკა და 

შესაბამისად დოკუმენტი, მოწოდებულია უბიძგოს აღსრულების ეროვნული ბიუროს 

თანამშრომლებს აწარმოონ უფრო პროაქტიური და ეფექტური აღსრულება 

დაინტერესებულ მხარეთა სასარგებლოდ. წარმოადგენს რა პრევენციულ მექანიზმს, ის 

ხელს უწყობს მოვალეს თავი დაიცვას ახალი ვალებისაგან. ამასთანავე, წარმოადგენს 

დამხმარე საშუალებას აღმასრულებლებისათვის, ხელს უწყობს აღსრულების პროცესის 

სხვადასხვა ეტაპზე პრიორიტეტების განსაზღვრის გამარტივებას, პრაქტიკის 

ერთიანობასა და ერთგვაროვნებას. 

აღსრულების პოლიტიკის დოკუმენტი მიმართულია იმისკენ, რომ ბიურომ 

დააკმაყოფილოს კრედიტორის მოთხოვნა და ამასთანავე დაიცვას მოვალის უფლებები. 

მოცემული დოკუმენტი არის აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ აღებული 

ვალდებულებისა და ეფექტური მომსახურების განხორციელების ერთგვარი გარანტი, 

რათა დაინტერესებული მხარეები სანდო ორგანიზაციად აღგვიქვამდნენ. 
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ქცევის კოდექსი 

SIDA-ს (Swedish International Development Cooperational Agency) პროექტის ფარგლებში 

შემუშავდა ქცევის კოდექსის დოკუმენტი. აღნიშნული კოდექსის მიზანია აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებისა და კერძო აღმასრულებლების მიერ 

სახელმწიფოსა თუ საზოგადოების წინაშე დაკისრებული, პროფესიული და ზნეობრივი 

პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე, ქცევის წესების განსაზღვრა; ასევე, ისეთი 

ვალდებულების დამკვიდრება, როგორიცაა მაგალითად, პროფესიული ღირსების 

შენარჩუნება, თავიანთი საქმიანობის პატივისცემა და საზოგადოებისაგან მაღალი 

ნდობის მოპოვებაზე ზრუნვა. 

ქცევის კოდექსის შემუშავების მიზნით შედგა სამუშაო ჯგუფი, რომლის 

შემადგენლობაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებთან ერთად შევიდა 

კერძო აღმასრულებლების წარმომადგენელი, რადგან თავიდანვე გათვალისწინებულ 

იქნა გარემოება, რომ კოდექსის მოქმედება თანაბრად გავრცელდება აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს აღმასრულებლებზე, ბიუროს სხვა თანამშრომლებზე და კერძო 

აღმასრულებლებზე, მათთვის მინიჭებული უფლებამოსილებების ფარგლებში. ჯგუფის 

პირველი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა 2011 წლის მარტის თვეში. შედეგად, აპრილში 

შემუშავდა დოკუმენტის პირველი პროექტი, დღეს კი უკვე საბოლოო დოკუმენტი გვაქვს 

სახეზე. 

აღსრულების რუკა 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და შვედეთის აღსრულების სააგენტოს შორის 

გაფორმებული თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში, აღსრულების ღონისძიებების 

გატარების სახელმძღვანელო პრინციპების დოკუმენტის შედგენის მიზნით, შეიქმნა 

სამუშაო ჯგუფი. ჯგუფის მიზანს წარმოადგენს აღსრულების ეროვნული ბიუროს 

სამუშაო პროცესების ვიზუალიზაცია, არსებული სამუშაო პრაქტიკისა და პროცესების 

ოპტიმიზაცია, ბიუროს ყველა ტერიტორიულ ორგანოში ერთიანი პროფესიული სამუშაო 

პრაქტიკის დანერგვისთვის. ამისათვის, სამუშაო ჯგუფი მჭიდროდ თანამშრომლობს 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს ყველა ტერიტორიული ორგანოს ხელმძღვანელ 

პირთან, რომლებიც თავის მხრივ აქტიურად არიან ჩართულნი სამუშაო პროცესების 

ვიზუალიზაციაში. 

სამუშაო ჯგუფს კოორდინაციას უწევს შვედ ექსპერტთა ჯგუფი, რომლებიც ჯგუფის სხვა 

წევრებთან ერთად სამუშაოს შეუდგნენ 2011 წლის თებერვალში და ინტენსიური 

შეხვედრების შედეგად დღეისათვის შემუშავებულია რუკის მეთოდით სამუშაოების 

დაგეგმარების ოთხდონიანი დოკუმენტი.  

აღნიშნულ ეტაპზე, სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ მიმდინარეობს დოკუმენტის 

პროექტის თითოეული ტერიტორიული ორგანოსათვის წარდგენა, აღმასრულებლების 
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ყოველდღიურ სამუშაოებთან შედარებისა და პროცედურებში შესაბამისი კორექტივების 

შეტანის მიზნით. მოცემული სამუშაოების შედეგად მიღებული დოკუმენტის საბოლოო 

ვერსიაზე დაყრდნობით, ჯგუფს საშუალება ექნება იმსჯელოს სხვადასხვა რუტინული 

საკითხის გაერთიანების ან სამუშაო პროცესის ოპტიმიზაციის სხვა მეთოდების შესახებ. 

დოკუმენტის საბოლოო ვარიანტი, რომლის წარმოდგენაც დაგეგმილია უახლოეს 

პერიოდში, საშუალებას მოგვცემს სრულფასოვნად გავაანალიზოთ სამუშაო პროცესი 

მისი განხორციელების ყველა ეტაპზე. ამასთან, ყოველი ახალი თანამშრომლისათვის 

გამარტივდება შესასრულებელი სამუშაოს სრულყოფილად აღქმა, ხოლო ტერიტორიულ 

ორგანოებში დანერგილი ერთიანი პრაქტიკა, საშუალებას მოგვცემს უფრო ეფექტურად 

მოხდეს შესრულებული სამუშაოების მონიტორინგი. 

ელექტრონული აუქციონი 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროში ელექტრონული აუქციონის 

პროგრამის  დანერგვამდე განხორციელდა რიგი 

სამუშაოებისა, რაც დაკავშირებული იყო, როგორც 

მნიშვნელოვან საკანონმდებლო ცვლილებებთან და 

შესაბამისი ადამიანური რესურსის განვითარებასთან, 

ასევე ტექნიკური ბაზის უზრუნველყოფასთან. პროექტის 

საკანონმდებლო უზრუნველყოფის ფარგლებში განხორციელდა 

ცვლილება ბრძანებაში „იძულებითი აუქციონის ჩატარების ფორმების წესისა და 

პროცედურების დამტკიცების შესახებ“, ასევე მოხდა ელქტრონული აუქციონის  

წესებისა და პირობების შემუშავება (ელექტრონული ხელშეკრულება საიტზე 

დარეგისტრირებისას). პარალელურად, საჭირო გახდა ბიუროს ტერიტორიულ 

ორგანოებში შესაბამისი სასაწყობო ინფრასტრუქტურის განვითარება. ელექტრონული 

აუქციონისთვის აიგო საბანკო ელექტრონული ტრანზაქციების სისტემა.  

აუქციონის ელექტრონიზაციის პროცესიდან გამომდინარე ცვლილებები განხორციელდა 

სააღსრულებო საქმისწარმოების ელექტრონულ პროგრამაშიც. შესაბამისად, 

აღმასრულებლები აუქციონის მენეჯერისთვის პროგრამის მეშვეობით ახდენენ 

აუქციონზე გასატანი ლოტის წარდგენას და ასევე პროგრამულად ღებულობენ 

ინფორმაციას აუქციონის შედეგზე. აუქციონის გამართული ფუნქციონირებისთვის 

საჭირო გახდა შესაბამისი საკადრო რესურსის მოძიება, რომელიც მთლიანად 

ორიენტირებული იქნებოდა ელექტრონული აუქციონის მართვაზე და მონიტორინგზე. 

სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე მოხდა აღნიშნული რესურსის მომზადება. ასევე 

სისტემის მასშტაბით ჩატარდა აღმასრულებლების ტრენინგი და ინფორმირება. 

ამასთან, მიმდინარეობდა საზოგადოების ინფორმირების სისტემატური ღონისძიებები  

ელექტრონული აუქციონის ფუნქციებისა და შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის 
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გავრცელების მიზნით. ჩატარდა ონლაინ აუქციონის სისტემის დანერგვის პრეზენტაცია, 

დაიბეჭდა ტრიპლეტები, ბუკლეტები, დამზადდა და გაეშვა სარეკლამო რგოლი; მოეწყო 

საინფორმაციო ტელე და რადიო სიუჟეტები. არსებული აუქციონის დარბაზის 

რეკონსტრუქციის შედეგად მომზადდა მოქალაქეთა დამატებითი მისაღები, სადაც 

ადგილზე ხდება, დაინტერესების შემთხვევაში, მათი როგორც საიტზე 

დარეგისტრირება, ასევე საიტის მოხმარებისა და  აუქციონში მონაწილეობის წესების 

გაცნობა.  

ელექტრონული აუქციონის ფუნქციები და საშუალებები საკმაოდ ფართოა. 

რეგისტრაციის მარტივი პროცედურის გავლის შემდეგ, ნებისმიერ მომხმარებელს 

შეუძლია ელექტრონული ვაჭრობის პროცესში მონაწილეობის მიღება. ელექტრონულ 

აუქციონზე რეგისტრაცია და ელექტრონულ ვაჭრობაში ჩართვა  შეუძლიათ 

საქართველოს და მის ფარგლებს გარეთ მყოფ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ 

პირებს. საიტს გააჩნია წვდომა სამოქალაქო რეესტრის ბაზასთან, რომელიც ცნობს 

რეგისტრირებულ მომხარებელს მისი საიდენტიფიკაციო ნომრით და შემდგომ აძლევს 

რეგისტრაციის საშუალებას. 

ელექტრონული აუქციონის მსვლელობის პროცესში მონაწილეთა რაოდენობა არ არის 

შეზღუდული. ამასთან, მონაწილისთვის დაფარულია დანარჩენ მონაწილეთა ვინაობა. 

სისტემა უზრუნველყოფს მონაწილეთათვის რიგითი ნომრების მინიჭებას და ამდენად 

სრულ ანონიმურობას. მომხმარებლის მიერ სასურველ ლოტზე საგარანტიო თანხის 

გადახდა შესაძლებელია საკრედიტო ბარათით და საბანკო გარანტიის წარმოდგენით, 

ხოლო ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულს შესაბამის ლოტზე თანხის გადახდა 

შეუძლია, როგორც საბანკო დაწესებულებაში, ასევე ვებ-

გვერდიდან საკრედიტო ბარათის მეშვეობით. აღსრულების 

ეროვნული ბიურო უზრუნველყოფს ინტერნეტ-აუქციონში 

დამარცხებული პირებისთვის საგარანტიო თანხის 

დაუბრუნებას აუქციონის ჩატარების დღიდან არა უგვიანეს 5 

საბანკო დღის ვადაში. ასევე, შესაძლებელია, აუქციონზე 

გატანილი მოძრავი ნივთების დათვალიერება, მისი 

განთავსების ადგილას (ბიუროების საწყობში). 

დღეისათვის აღსრულების ეროვნული ბიურო იძულებითი აღსრულების პროცესში 

ქონების საჯარო აუქციონის წესით რეალიზაციიდან სრულად გადავიდა ელექტრონულ 

აუქციონაზე, რითაც მოხდა აუქციონის პროცესის გამარტივება; შეიქმნა მოქნილი და 

მარტივი სისტემა, მიღწეულ იქნა  სრული გამჭირვალეობა, მოხდა გარიგებების რისკების 

აღმოფხვა და შეიქმნა კონკურენტუნარიანი გარემო. სტატისტიკის მიხედვით გაიზარდა 

აუქციონში მონაწილეთა რაოდენობა, გაფართოვდა მომხმარებელთა ჯგუფი (საიტს ჰყავს 
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20 007 მომხმარებელი); გაიზარდა ნივთის შესყიდვის ფასიც (ავტომობილებისა და 

უძრავი ქონების ფასი ვაჭრობისას აღწევს საბაზრო ღირებულებას); გაუმჯობესდა დროის 

მენეჯმენტი (აღმასრულებლები ზოგავენ დროს: თუ აუქციონის ჩასატარებლად საჭირო 

იყო 1-3 საათამდე, დღეს აუქციონი მიმდინარეობს ონლაინ რეჟიმში 

აღმასრულებლებისგან დამოუკიდებლად); შემცირდა აუქციონზე არარეალიზებული 

ნივთების რაოდენობა, იმატა გაყიდული ნივთების რაოდენობამ. ამასთან, რეალიზაციის 

საშუალო მაჩვენებელი ელექტრონული აუქციონის შემთხვევაში მნიშვნელოვნად 

აღემატება კლასიკური დარბაზის ტიპის აუქციონზე გაყიდული ნივთების ოდენობას.  

ამჟამად, აღსრულების ეროვნულ ბიუროში  მიმდინარეობს მუშაობა და უახლოეს 

მომავალში იგეგმება შესაბამისი სამუშაოების გატარება საიტის ინტერფეისის დახვეწისა 

და ლოტის შესახებ ინფორმაციის მაქსიმალური ამომწურავობის მიღწევის 

მიმართულებით. იგეგმება ზოგადად ელექტრონული ვაჭრობის პროცედურების 

სრულყოფა და კიდევ უფრო  გამარტივება. 

გადახდების ახალი სისტემა 

სააღსრულებო საქმისწარმოების პროგრამაში ცვლილებების შეტანისა და გადახდების 

მოდულის შექმნის გზით შემუშავდა გადახდების ახალი სისტემა საბუღალტრო თემაზე, 

რომლის დახვეწის პროცესი ახლაც მიმდინარეობს. ცვლილებების სწრაფი 

იმპლემენტაციის მიზნით მოხდა საბუღალტრო პროგრამა ,,ორის მენეჯერის” შესწავლის 

უზრუნველყოფა იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც შემდგომში პროგრამაში უნდა 

ემუშავათ. ასევე განხორციელდა ანგარიშთა გეგმის აწყობა და სასტარტო ნაშთების 

შეტანა. მიუხედავად იმისა, რომ ამოქმედებულია პროგრამის საბუღალტრო მოდული, ის 

კვლავ საჭიროებს საბანკო ანგარიშების იმპორტის მიღების დახვეწას, რასთან 

დაკავშირებითაც მიმდინარეობს მუშაობა თიბისი და კორსტანდარტ ბანკთან. 

გადახდების ახალი სისტემის შემუშავების ფარგლებში მოხდა ბიუროს ტერიტორიული 

ორგანოებიდან ბუღალტრების ჩამოყვანა და ერთ სამუშაო სივრცეში მოქცევა, 

სააღსრულებო საქმისწარმოების პროგრამის გადახდების მოდულის ტესტირებასა და 

დანერგვაში  მონაწილების მიღების მიზნით. 

აღმასრულებელთა სამუშაოს დანაწილება 

დროის უკეთესი მენეჯმენტის მიზნით ტერიტორიულ ორგანოებში დაინერგა 

აღმასრულებლის ორბირთვიანი სისტემა. რეგიონებში მოხდა შიდა და გარე 

აღმასრულებელთა კატეგორიების შექმნა. სისტემა გულისხმობს, რომ ერთი და იგივე 

საქმის აღსრულების მიზნით ერთი აღმასრულებელი ახორციელებს საოფისე სამუშაოებს 

(ამზადებს დოკმენტებს, მუშაობს სააქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის 

პროგრამებში), ხოლო მეორე საველე მოქმედებებს (ქონების მოძიების, შეტყობინების 
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ჩაბარებისა და ყადაღის დადების ღონისძიებები). მოცემული ინიციატივის 

იმპლემენტაციის შედეგად, აღსრულებული საქმეების რიცხვმა მკვეთრად იმატა. 

საგადასახადო ოფიცერთა სამსახურის შექმნა 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და შემოსავლების სამსახურს შორის გაფორმებული 

ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის საფუძველზე ბიუროს ახალი ფუნქცია 

დაემატა, რომლის განხორციელებისთვისაც მის ტერიტორიულ ორგანოებში ახალი 

საგადასახადო ოფიცრის პოზიცია შეიქმნა.  

ამჟამად ამ თანამდებობაზე ბიუროში დასაქმებულია 50მდე პირი, რომლებიც 

დავალიანების მქონე გადასახადის გადამხდელთა ქონების მოძიებას და დაყადაღებას 

ახორციელებენ. 

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა 

2011 წელს სტაჟირების პროგრამის წარმოების კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები 

განხორციელდა. სტაჟიორთა შერჩევის მიზნით მიმდინარეობდა აქტიური 

საინფორმაციო კამპანია. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობამ და სტაჟირების 

ანაზღაურებადმა ხასიათმა განაპირობა ის, რომ დასაქმების მსურველთა რაოდენობა 

შესარჩევ კონკურსზე 1000 აპლიკანტს აჭარბებდა. შერჩეულმა კანდიდატებმა გაიარეს 

აქტიური მოსამზადებელი კურსი სხვადასხვა თემაზე. კერძოდ, ეფექტური 

მომსახურების სტანდარტების, რომლის განმავლობაშიც სტაჟიორები გადიოდნენ 

პრაქტიკული და თეორიული მომზადების კურსს ეფექტური კომუნიკაციის, 

კონფლიქტების მართვისა და მომხმარებელთან ურთიერთობის საკითხებში. გარდა 

ამისა მოსამზადებელი კურსი მოიცავდა სტაჟიორთა ცნობიერების ამაღლებას 

სააღსრულებო საქმისწარმოებისა და დოკუმენტბრუნვის პროგრამებში. ასევე, მათ 

საშუალება მიეცათ შეესწავლათ სააღსრულებო საქმისწარმოება საკანონმდებლო და 

პრაქტიკული მაგალითების დონეზე. ამ მხრივ სტაჟიორთა მომზადებას ახორციელებდა 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესაბამისი პერსონალი 

(მრჩევლები, იურისტები ა.შ.).  

მოსამზადებელი პროგრამის დასრულებისას აღსრულების 

ეროვნულმა ბიურომ უზრუნველყო საგამოცდო მასალის 

მომზადება სტაჟიორთა ცოდნისა და სწავლის შესაძლებლობების 

გამოსავლენად.  

მოცემული პროგრამის მეშვეობით განხორციელდა ბიუროსთვის 

საინტერესო კადრების მოზიდვა, წარმატებული სტაჟიორები 

დასაქმდნენ სხვადასხვა პოზიციებზე. 
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ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამის მაღალეფექტურობამ განაპირობა ის, რომ 

აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ მიღება 2012 წლისთვისაც გამოაცხადა. ამ ეტაპზე 

შესარჩევი კონკურსი და სტაჟიორთა მოსამზადებელი პროგრამა უკვე დასრულებულია, 

სხვადასხვა ტერიტორიულ ორგანოებში 72 სტაჟიორი დაინიშნა. 

თანამშრომლების კვალიფიკაციის კონტროლი და განვითარება 

ბიურო ზრუნავს საკუთარი პერსონალის შრომისუნარიანობის ხარისხის ამაღლებაზე. ამ 

მიზნით თანამრომლებს ხშირად უტარდებათ ტრენინგები მათ სამსახურეობრივ 

მოვალეობასთან დაკავშირებულ საკითხებში. მუდმივად ხდება მათი დატრენინგება 

პროგრამულ უზრუნველყოფაში დანერგილ სიახლეებსა და საკანონმდებლო 

ცვლილებებში.  

აღსრულების ეროვნული ბიურო ასევე პერმანენტულად ახორციელებს 

თანამშრომლების შრომისუნარიანობის კონტროლს. მაგ., 2011 წლის ივლისში 

დასაქმებულ პერსონალს ჩაუტარდათ გამოცდები, როგორც 

სააღსრულებო კანონმდებლობაში ასევე ზოგად უნარებსა და 

ინტელექტუალური კოეფიციენტის დამდგენ ტესტებში. 

მიღებული შედეგების საფუძველზე თანამშრომლების 

შემადგენლობა საგრძნობლად გადახალისდა. 

სამუშაო პირობების ოპტიმიზაცია 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს შესახებ საზოგადოებაში, 

როგორც პოზიტიური სურათის შექმნის ასევე თანამშრომელთა სამუშაო პირობების 

გაუმჯობესებისთვის. განხორციელდა ადმინისტრაციული შენობის ვიზუალისა და 

ეკიპირების დახვეწა.  

კერძოდ, მთლიანად შეიცვალა ადმინისტრაციული შენობის ფასადი, მოხდა ეზოსა და 

სკვერის კეთილმოწყობა, გაუმჯობესდა ავტოსადგომები. შენობაში მოხდა 

ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების მონტაჟი. ამასთან განხორციელდა დაყადაღებული 

ქონების აღწერისთვის საინვენტარიზაციო აპარატის შეძენა და საწყობის სტელაჟებით 

უზრუნველყოფა. 

შეფასების სისტემის რეფორმა 

2011 წელს შეფასების სამსახურმა შეიცვალა სახელი. აღნიშნული სამსახურის სრული 

სახელწოდება „დაყადარებული ქონების შეფასების სამსახური“ იყო, 1 ივლისს კანონში 

განხორციელებული ცვილებების შედეგად კი „შეფასების სამსახური“ დაერქვა. რაც 

განპირობებულია იმით, რომ სამსახურმა დაიმატა ფუნქცია და ახლა უკვე ახორციელებს 

არამარტო დაყადაღებული, არამედ ნებისმიერი ქონების შეფასებას დაინტერესებული 

პირის მოთხოვნის საფუძველზე. კერძოდ, აღნიშნულ სამსახურს უფლება აქვს 
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საშემფასებლო მომსახურება გაუწიოს მოთხოვნის საფუძველზე ნებისმიერ 

დაინტერესებულ პირს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ. რათქამაუნდა, პირს 

უნდა გააჩნდეს გარკვეული უფლებრივი დამოკიდებულება შესაფასებელ ქონებასთან და 

გარეშე პირის ქონების შეფასება ვერ მოხდება. შესაბამისად აუცილებელი პირობაა 

განმცხადებელი იყოს მესაკუთრე, თანამესაკუთრე, კრედიტორი ან მოვალე.  

შეფასების სამსახურმა დაიწყო ქონების შეფასება 

არამარტო აღმასრულებლის მომართვის 

საფუძველზე, არამედ საგადასახადო ოფიცრების 

მომართვის საფუძველზეც. აღსანიშნავია ასევე, 

რომ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 

საშემფასებლო მომსახურებასთან დაკავშირებით 

ფინანსთა სამინისტროს მართველობის სფეროში 

შემავალ სსიპ მომსახურების სააგენტოსთან 

გააფორმა ხელშეკრულება, რაც ბიუროსათვის  

დამატებითი შემოსავლის წყარო გახდა.  

მომსახურების სააგენტოს მომართვის საფუძველზე, შეფასების სამსახური ვალდებულია 

განსაზღვროს ამა თუ იმ ქონების საბაზრო ღირებულება. რასთან დაკავშირებითაც 

სამსახურმა დაიმატა ოთხი შემფასებელი, რომლებიც განაწილებულნი არიან მუხიანისა 

და სამტრედიის სასაწყობო ბაზებზე, სადაც ადგილზე უწევენ საშემფასებლო 

მომსახურებას ფინანსთა სამინისტროს. 

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ცვლილება, რომელიც შეფასების სამსახურში 

განხორციელდა არის მოძრავი ქონების გამონაკლის შემთხვევაში შეფასება. რაც 

გულისხმობს იმას, რომ თუ ადრე აღმასრულებელი და საგადასახადო ოფიცერი 

ყველანაირ მოძრავ ქონებას უგზავნიდნენ შემფასებელს, ცვლილების შესაბამისად ისინი 

თავად შეაფასებენ და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, თუ მათი საშემფასებლო 

უნარი არ იქნება საკმარისი ქონების შესაფასებლად, მიმართავენ შეფასების სამსახურს. ამ 

ინიციატივით, ერთის მხრივ შეფასების სამსახურს გაუმარტივდა საქმიანობა და მეორეს 

მხრივ, აღსრულების სისტემა უფრო მეტად მოქნილი გახდა. ცვლილებასთან 

დაკავშირებით, მიმდინარე კვარტალში დატრენინგდა უკლებლივ ყველა 

აღმასრულებელი, საგადასახადო ოფიცერი და სტაჟიორ-აღმასრულებელი საქართველოს 

ტერიტორიაზე არსებული ბიუროების მიხედვით. 
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დაწყვილების (TWINNING) პროექტი სააღსრულებო სისტემის 

გაუმჯობესებისთვის-BESTT 

2011 წელს ამუშავდა "დაძმობილების პროექტი", რომელიც დაფინანსებულია 

ევროკავშირის მიერ ევროპის სამეზობლო და პარტნიორობის ინსტრუმენტის  (ENPI)  

პროგრამის ფარგლებში. 

აღნიშნული პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის 2 წევრი ქვეყნის - 

ნიდერლანდების სამეფოსა და შვედეთის სამეფოს მიერ საქართველოს აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროსთან თანამშრომლობის პროგრამის შემუშავებასა და პარტნიორობას. 

"დაძმობილების პროექტი" მიზნად ისახავს სააღსრულებო ბიუროს სამართლებრივი 

ჩარჩოების გაფართოებასა და მისი პროფესიული შესაძლებლობების მეტად 

განვითარებას, აგრეთვე რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გრძელვადიანი პროფესიული 

კავშირების  დამყარებას ევროპული და ქართული სააღსრულებო სისტემების 

სპეციალისტებს შორის. 

პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობს მუშაობა ისეთ 

საკითხებზე, როგორიცაა ა)სამართლებრივი ჩარჩოს და  

მუშაობის შიდა მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება 

აღმასრულებლების ეფექტური საქმიანობის 

უზრუნველსაყოფად, მხარეების უფლება-

მოვალეობების დაცვის გათვალისწინებით (მოვალე, 

კრედიტორი, ბანკი, სახელმწიფო ადმინისტრაცია, 

მეწარმე და სხვ); ბ)თანამშრომლების უნარ-ჩვევების 

დახვეწა-გაუმჯობესება გამოცდილებების 

გაზიარებითა და ტრენერთა გადამზადებით, აგრეთვე 

სემინარების ჩატარება აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებისა  და კერძო 

აღმასრულებლებისთვის იმ საკითხებზე, რომლებიც გამოიკვეთება სწავლების 

საჭიროებების შეფასებისა  და სამი სასწავლო მივლინების შედეგად. გ)აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს საქმიანობის გაუმჯობესება საზოგადოებასთან ურთიერთობის 

სფეროში, რაც მოიცავს  ბიუროს მიერ ინფორმაციული ღონისძიებების ჩატარებას 

მედიის წარმომადგენლებისთვის, საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლების უკეთეს 

სტრატეგიულ კურსს, უფრო მჭიდრო კავშირს უნივერსიტეტებთან და "სააღსრულებო 

წარმოებათა შესახებ კანონის" სასწავლო კურსის დანერგვას. 

პროექტის მეშვეობით აღსრულების ეროვნულ ბიუროსა და მის აღმასრულებლებს 

საშუალება მიეცემათ, დანერგონ და გამოიყენონ უახლესი მეთოდები, რომლებიც 

შეესაბამება ევროპის, ევრო საბჭოსა და აღმასრულებელთა საერთაშორისო 

გაერთიანების სტანდარტებსა და თანამედროვე მოთხოვნებს. 
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საერთაშორისო სემინარი 

საანგირიშო პერიოდში, კერძოდ, 2011 წლის სექტემბერში აღსრულების ეროვნულმა 

ბიურომ ევრო კომისიის ტექნიკური დახმარებისა და ინფორმაციის გაცვლის პროგრამის 

(TAIEX) მხარდაჭერით მოახდინა საერთაშორისო სემინარის ორგანიზება თემაზე 

"აღსრულების სისტემა - მიღწევები და გამოწვევები". 

სემინარზე სხვადასხვა ქვეყნის 

სააღსრულებო სისტემებში ჩართული 

გადაწყვეტილების მიმღები პირები და 

პროფესიონალი ექსპერტების ჯგუფები 

შეიკრიბნენ (სემინარს ესწრებოდა 23 

სახელმწიფოს წარმომადგენელი). 

განიხილებოდა სტრატეგიული 

მნიშვნელობის საკითხები, რაც 

საგრძნობლად შეუწყობს ხელს 

სააღსრულებო სისტემის განვითარებას და 

მათ შერწყმას თითოეული ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგიასთან. 

ამგვარი მიდგომის საფუძველზე, აღნიშნულ სემინარი არ შემოიფარგლებოდა მხოლოდ 

პროფესიონალი აღმასრულებლების ჩართულობით. სემინარში მონაწილეობას იღებდნენ 

სააღსრულებო სისტემის ფუნქციონირებაში ჩართული პირების, ფინანსური 

ინსტიტუტების, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რამაც 

გაამდიდრა ჩვენი მოსაზრებები, წარმოგვიდგინა ობიექტური შეხედულებები მიმდინარე 

პროცესებზე და გაგვიზიარა ინფორმაცია არსებული პრობლემების გადაჭრის ეფექტურ 

საშუალებების შესახებ.  

საერთაშორისო სემინარზე განიხილებოდა სამი ძირითადი თემა: (1) მიმდინარე 

გამოწვევები აღსრულების სისტემაში - ბიზნესზე ორიენტირებული სერვისები და 

საზოგადოებაში სამართლებრივი უფლებების ბალანსის დაცვა; (2) დაინტერესებულ 

პირებთან და მედიის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობა - გაზრდილი 

საზოგადოებრივი ცნობიერება, გაუმჯობესებული კომუნიკაცია, პრევენციული 

ღონისძიებები და აღსრულების სისტემის გაზრდილი ეფექტურობა, (3) ინფორმაციული 

ტექნოლოგიები და ტექნიკური საშუალებები გამარტივებული და ეფექტური 

სააღსრულებო პროცესებისთვის. 

მოცემული სემინარი გახდა სასარგებლო ინსტრუმენტი სააღსრულებო სისტემასთან 

დაკავშირებით პროფესიული დისკუსიების გამართვისა და სხვადასხვა ქვეყნებში 

დაგროვილი ინფორმაციისა და გამოცდილების გაზიარებისთვის, ასევე, არსებული 
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პრობლემების ძირითადი მახასიათებლების დადგენისა და   გადაწყვეტის ეფექტური 

გზების დასადგენად. 

მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები 

2011 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში სააღსრულებო ბიუროების მიერ 

გადაირიცხა 110 569 084.48 ლარი, რაც მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლების იგივე 

მაჩვენებელს: 

   

2011 წლის განმავლობაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს სადეპოზიტო ანგარიშზე 

საფასურების სახით გადმოერიცხა 13 836 367,03 ლარი (ყველა სააღსრულებო ბიუროს 

და სხვა სერვისებიდან შემოსული ჯამური სიდიდე). აღსანიშნავია, რომ მოცემული 

მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად აღემატება წინა წლების მანძილზე შემოსული 

საფასურების ოდენობას. 

 

2008 weli 2009 weli 2010 weli 2011 weli

10,067,067.26
19,296,871.92

83,264,955.88 110,569,084.48

12 Tvis manZilze gadaricxuli Tanxebis 
Sedareba wlebis mixedviT

2009 weli 2010 weli 2011 weli

7,468,637.24
4,055,853.57

13,836,367.03

12 Tvis manZilze Semosuli safasurebis 
Sedareba wlebis mixedviT



 

 
n b e . g o v . g e  
 

Page 14 

გეგმები და პროექტები 

მოცემულ პერიოდში აღსრულების ეროვნულ ბიუროში მიდის ძალიან აქტიური 

მუშაობა სხვადასხვა პროექტზე, რომლის განხორციელებასაც 2012 წელს ვაპირებთ. ეს 

არის ისეთი მნიშვნელოვანი და შინაარსობრივად დატვირთული თემები, როგორებიცაა 

გამარტივებული წარმოება აღსრულების ეროვნულ ბიუროში, მედიაციის ინსტიტუტის 

დანერგვა და მტკიცებულებების შენარჩუნების მიზნით ფაქტების კონსტატაციის 

შემოღება. ყოველივე ზემოჩამოთვლილი მნიშვნელოვანი ადამიანური და მატერიალური 

რესურსების მოძიებასა და მოქმედებაში მოყვანას მოითხოვს.  

 

 

კონტაქტი: 

მის: თბილისი, აღმაშენებლის ხეივანი მე-10 კილომეტრი 

ტელ: (+995 32) 2 749 649 / ფაქსი: 74 93 37 

საფოსტო ინდ.: 0131 

 

ტერიტორიული ბიუროების მისამართები: 

თბილისი, აღმაშენებლის ხეივნის მე-10 კმ. 

ქუთაისი, სადგურის ქ. №3ა 

ზუგდიდი, აღმაშენებლის ქ. №106 

ბათუმი, ხიმშიაშვილის ქ. იუსტიციის სახლი 

რუსთავი, მეგობრობის გამზირი, იუსტიციის სახლი 

გორი, სამეფოს ქ. №52 

თელავი, ა. ვარდოშვილის ქ. №7 

ახალციხე, კეცხოველის ქ. №6 


