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აღსრულების ეროვნული ბიურო      

2012 წლის ანგარიში 

 

შესავალი 

მოცემული დოკუმენტი წარმოადგენს ანგარიშს საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული 

პირის, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ 2012 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 2012 წლის განმავლობაში დაგეგმა და განავითარა რიგი პროექტებისა 

და გეგმებისა, რომელთა მნიშვნელოვან ნაწილს მიმოიხილავს მოცემული დოკუმენტი. 

განხორციელებული სამუშაოები 

სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა 

ჩვენი მუდმივი განვითარებისა და მზარდი ეფექტურობის შენარჩუნების მიზნით 

შვედეთის განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით მოხდა საკონსულტაციო კომპანიის 

სინერჯი ჯგუფის დაქირავება, რომელიც ბიუროს 2013-2015 წლების სტრატეგიისა და 

სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში დაეხმარა. განისაზღვრა ბიუროს მთავარი 

პრიორიტეტები, რომელზეც ბიუროს მენეჯმენტი შემდეგი რეფორმებისა და 

აქტივობების დაგეგმვისას განსაკუთრებულ აქცენტებს გააკეთებს. 

ბიუროს მთავარი მიმართულება შემდეგნაირად 

ჩამოყალიბდა: ჩვენი მთავარი მიზანია, რაც 

შეიძლება მეტი ადამიანისა და ორგანიზაციის 

კანონიერი ინტერესების რეალიზების 

უზრუნველყოფა, მხარეებს შორის ბალანსის 

მაქსიმალური დაცვით.  

 



 

 
n b e . g o v . g e  
 

Page 4 

სტრატეგიაზე მომუშავე ჯგუფის სამუშაო შეხვედრების ფარგლებში განისაზღვრა ხუთი 

მთავარი სტრატეგიული ამოცანა:  (1) მიმდინარე ოპერაციების ეფექტიანად მართვა;      

(2) მომხმარებლების მოზიდვა სხვადასხვა სეგმენტებში; (3) მომსახურების ხარისხის 

განვითარება; (4) მომსახურების ახალი სახეების დამატება; (5) მომსახურების ხარისხის 

კონტროლის სისტემის შექმნა და  განვითარება. 

თითოეული ამოცანის განსახორციელებლად განსაზღვრულია პასუხისმგებელი პირი 

და მიმდინარეoბს სამუშაოები. 

  

ფაქტების კონსტატაციის მომსახურების დანერგვა 
 

აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ფრანგული და 

ჰოლანდიური გამოცდილების საფუძველზე, ამ ქვყენების 

წარმომადგენელი ექსპერტების რეკომენდაციებით, 

სოციალური კვლევისა და მისი შედეგების 

გათვალისწინებით, 2012 წლის აგვისტოდან 

მომხმარებლებს ფაქტების კონსტატაციის მომსახურება 

შესთავაზა. ახალი სერვისი - „ფაქტების კონსტატაცია”, 

უნიკალური საშუალებაა მომხმარებლისთვის 

დააფიქსიროს მნიშვნელოვანი ფაქტი და მიიღოს ოქმი, რომელსაც შემდგომში 

მტკიცებულებად გამოიყენებს. 

ფაქტების კონსტატაციის სერვისით მოსახლეობას შეუძლია ისარგებლოს: ქონების 

გაქირავებამდე მისი მდგომარეობის ასახვისათვის; სამეზობლო დავებისას; ჩუქების; 

გაყრის; ქონების გაყოფის; მემკვიდრეობით მიღების დროს ქონების სრული 

ინვენტარიზაციისათვის; შესრულებული სამუშაოს აღწერისთვის, მაშინ, როდესაც 

დამზადებული ნივთი ან საქონელი არ აკმაყოფილებს კონტრაქტის პირობებს; 

საავტორო უფლებების დაცვისათვის; პირატული პროდუქციის გაყიდვის 

დაფიქსირებისათვის; განქორწინების პირობების შეუსრულებლობისას; სტიქიური 

უბედურების ან სხვა სახის ავარიულ სიტუაციებში ზარალის შესახებ დადასტურებული 

ფაქტის დასადგენად; დაკვეთის შესრულების დროში უმიზეზოდ გაწელვისას და 

მრავალი სხვა საყოფაცხოვრებო სიტუაციებისას. 

 „ფაქტების კონსტატაციის” სერვისი მნიშვნელოვნად შეამცირებს სასამართლო 

პროცესების ხანგრძლივობას მტკიცების სტადიის ხარჯზე; ხელს შეუწყობს 

ინტელექტუალური საკუთრების  დაცვის გაძლიერებას და მოახდენს უფლებათა 

წინასწარგანზრახული  დარღვევის  პრევენციას. 
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გამარტივებული წარმოების მომსახურება 
 

2012 წლის მაისიდან აღსრულების ეროვნულ ბიუროში გამარტივებული წარმოების 

მომსახურება ამოქმედდა, რომელიც რეალურ შესაძლებლობას სთავაზობს მხარეებს 

ვადამოსული ფულადი ვალდებულების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებული დავა 

სასამართლო პროცედურების გავლის გარეშე, სწრაფად და ნაკლები დანახარჯებით 

მოაგვარონ. 

წარმოების ეს ფორმა განიხილავს თანხის გადახდევინებასთან დაკავშირებულ 

ვადამოსულ მოთხოვნებს, რომელზეც არსებობს ვალის დამადასტურებელი 

წერილობითი მტკიცებულება, კერძოდ, ხელშეკრულება, ხელწერილი ან შედარების 

აქტი და რომელიც არ უკავშირდება რაიმე საპასუხო ვალდებულების შესრულებას. 

ვიდრე აღსრულების ეროვნული ბიურო სახეცვლილი ფორმით დანერგავდა, ამ ტიპის 

მომსახურებას საქართველოს სასამართლოები ახორციელებდნენ.  

გამარტივებული წარმოების სერვისი მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაშია დანერგილი და 

აპრობირებული. გამარტივებული, სხვაგვარად საგადახდო, წარმოების მომსახურების 

დანერგვაც სწორედ უცხოური (შვედური და ფრანგული მოდელი) გამოცდილების, 

სასამართლოს პრაქტიკისა და მთელი რიგი მოდერნიზაციების გათვალისწინებით 

განხორციელდა.  

გამარტივებული წარმოების ჩვეულებრივ სამოქალაქო დავებთან შედარებით 

უპირატესობის შესახებ შეიძლება აღინიშნოს, რომ ახალი სერვისი მხარეთა სხვაგვარ 

ჩართულობას უზრუნველყოფს. რესპოდენტს შეტყობინება მის წინააღმდეგ მიღებული 

აპლიკაციის შესახებ უშუალოდ ბარდება და პარალელულად ქეის მენეჯერი პირადად 

უხსნის იმ შესაძლო თანმდევ ნეგატიურ შედეგებს, რომელიც მის მიერ ვალის 

გადაუხდელობას შეიძლება მოყვეს. 

გამარტივებული წარმოება მედიაციის ელემენტებს 

შეიცავს. ქეის მენეჯერები მხარეებს ეხმარებიან 

ფულადი ვალდებულების ოდენობის ან გადახდის 

ვადის თაობაზე შეთანცხმების მიღწევაში. 

შესაბამისად, მხარეებს ექმნებათ რეალური 

შესაძლებლობა მიაღწიონ ორმხრივად მისაღებ 

შედეგს. 
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სოციალური კვლევა 

 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს დაკვეთით კომპანია ACT კვლევის მიერ 

განხორციელდა სოციალური კვლევა. 

მოცემული დაკვეთის ფარგლებში შეიქმნა ფოკუს 

ჯგუფები დაკომპლექტებული აღსრულების სერვისების 

მომხმარებლებისა და იმ ხალხის მიერ ვისაც არ ქონია 

შეხება ორგანიზაციასთან. 

კვლევა მოიცავდა ფოკუს ჯგუფების გამოკითხვას 

ბიუროს როგორც არსებული ასევე დაგეგმილი 

სერვისების შესახებ. გარდა ამისა მოცემული 

ღონისძიების ფარგლებში განხორციელდა კვლევითი 

სამუშაოები აღსრულების ეროვნული ბიუროს სახელის, 

ლოგოსა და სხვა ფუნქციონალურ და სიმბოლურ 

მახასიათებლებზე. 

კვლევის შედეგად ჩვენმა ორგანიზაციამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომელსაც საკვანძო 

მნიშვნელობა ჰქონდა ახალი სერვისების, გამარტივებული წარმოებისა და ფაქტების 

კონსტატაციის, იმდაგვარ ფორმირებაში, რომ თითოეული მათგანი მაქსიმალურ 

თანხვედრაში ყოფილიყო ქართული საზოგადოების მოთხოვნებთან და ინტერესებთან. 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობა 

 

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მხრივ 2012 წელი აღსრულების ეროვნული 

ბიუროსთვის მეტად დატვირთული იყო. ამ 

პერიოდში ჩვენმა ორგანიზაციამ დაგეგმა და 

განახორციელა ორი მედია სემინარი, დასავლეთ 

საქართველოსა და თბილისში, ჟურნალისტიკის 

სფეროში მოღვაწე პროფესიონალებისთვის, 

რომლის ფარგლებშიც მედიის წარმომადგენლებს 

საშუალება მიეცათ სიღრმისეულად გაცნობოდნენ 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიზნებს, მთავარ 

ამოცანებს, სერვისებსა და მათი განხორციელების სხვადასხვა მნიშვნელოვან 

პროცედურულ დეტალებს.  
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მომზადდა და ტელე-ეთერით გაშუქდა სარეკლამო რგოლი ფაქტების კონსტატაციის 

მომსახურების შესახებ.  

ბიუროს პოზიტიური კორპორატიული იმიჯის შექმნის მიზნით აეწყო საქმიანი 

ურთიერთობა გადაცემა "ვაკანსიასთან", რომლის მეშვეობითაც საზოგადოება იღებდა 

ინფორმაციას ორგანიზაციის კორპორატიული კულტურისა და არსებული ვაკანტური 

პოზიციების შესახებ. 

რეგულარულად ხდებოდა სხვადასხვა სერვისებზე და 

აღსრულებაზე საინფორმაციო ბუკლეტების, ტრიპლეტების 

და ფლაერების დამზადება და დისტრიბუცია. ამასთან, 

მომზადდა ბიუროს ატრიბუტიკის მქონე კომპაქტ დისკები, 

კონვერტები, საქაღალდეები და საკუთრივ ბიუროს სავიზიტო 

ბარათები, რომლებიც მომხარებლებს ჩვენთან კომუნიკაციის 

ყველა არსებულ საშუალებაზე აწვდის ინფორმაციას. 

2012 წლის მანძილზე აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის შეიქმნა 

ყველა ცნობილი სოციალური მედია საშუალების ანგარიში. 

შესაბამისად მოხდა ფეისბუქის, ტვიტერის, იუთუბის, ლინქდ ინის და 

გუგლ პლიუსის არხების ათვისება. 

ბიუროს თანამშრომლების მეტი პრეზენტაბელურობისთვის შემუშავდა 

და დამზადა ახალი სამსახურებრივი მოწმობები, ე.წ. ბეჯები. 

მისაღები 

 

გასული წლის განმავლობაში განხორციელდა მოქალაქეებთან 

შეხვედრების სისტემის ორგანიზება აღსრულების ეროვნული 

ბიუროს ცენტრალურ ოფისში. აღსრულების თანამშრომლები 

მოქალაქეებს ხვდებიან ცალკე მათთვის გამოყოფილ წინასწარ 

დაჯავშნულ ოთახებში. დაჯავშნას ელექტრონულად 

ახორციელებს მისაღების ოპერატორი. შეხვედრების ოთახებთან 

განთავსებულ ეკრანებზე გამოისახება ინფორმაცია იმის შესახებ 

თავისუფალია თუ არა ოთახი, ვინ მართავს შეხვედრას, ვისთვის 

და რამდენი ხნით არის ის დაჯავშნული. 

თანამშრომლების ვიზიტორებისგან მარტივად გამორჩევის მიზნით, მათთვის 

დამზადდა ბიუროს კორპორატიული ატრიბუტიკის მქონე შარფები. 
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ვებ-საიტი 

 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებ-საიტის განვითარებისა და გაუმჯობესების მხრივ 

2012 წელი სიახლეებით იყო დატვირთული. უპირველეს ყოვლისა, აღსანიშნავია, რომ 

გასული წლის სექტემბერში პროექტ „საქართველოს საჯარო დაწესებულებების 

საინფორმაციო (ინტერნეტ) რესურსების მონიტორინგის" შედეგებით 104 საჯარო 

დაწესებულებას შორის აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებ გვერდი ინფორმაციული 

გამჭვირვალობისა და  ელექტრო-

ნული ხელმისაწვდომობის მხრივ 

პირველ ადგილზეა. 

კვლევის შედეგების მიხედვით 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებ 

გვერდი ჯამური სარეიტინგო 

ქულათა 43.99 %-ით პირველ 

ადგილზეა (ინფორმაციული 

გამჭვირვალობა-40.03%, ელექტრო-

ნული ხელმისაწვდომობა-47.95%). 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ ზემოთ აღნიშნული პროექტის მიერ განხორციელებული 

მონიტროინგის შედეგებით აღსრულების ეროვნული ბიურო უკვე მეორე წელია 

საუკეთესო ვებ გვერდების ათეულში პირველობას არ თმობს და ზედიზედ მეორედ 

პირველ ადგილზეა. 

სხვა სიახლეებთან დაკავშირებით კი უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი სერვისების 

ამოქმედებასთან ერთად იმთავითვე აუცილებლობას წარმოადგენდა, რომ 

დაინტერესებულ მომხარებელს მათ შესახებ ამომწურავი ინფორმაცია ონლაინ ჰქონოდა 

ხელმისაწვდომი. შესაბამისად, საიტზე განხორციელდა შესაბამისი ბანერების და 

ინფორმაციის დამატება ახლადდანერგილ მომსახურებებთან დაკავშირებით. 

2012 წლამდე ბიუროს ვებ-გვერდი ორ ენაზე ფუნქციონირებდა. გასულ წელს კი 

ინგლისურ და ქართულენოვან ვერსიებს, მესამე, რუსული ენაც დაემატა. რისთვისაც 

საჭირო გახდა საიტზე მნიშვნელოვანი ტექნიკური ცვლილებების განხორციელება. 

ვებ-გვერდზე ასევე შეიქმნა რადიო და ვიდეო გალერეები, ბიუროს შესახებ ეთერში და 

რადიოში გასული სიუჟეტებისა და ინტერვიუების კატალოგი. 
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საიტთან დაკავშირებული სხვა სიახლეების შესახებ უნდა 

აღვნიშნოთ, რომ მოხდა საიტზე დოკუმენტების 

ინტეგრაციისთვის დიზაინერული თვალსაზრისით უფრო 

დახვეწილი გადაწყვეტილების მოძებნა, შეიქმნა ბიუროს 

ცოცხალი/დაკლიკებადი სტრუქტურული სქემა, დაემატა 

მოქალაქეებისთვის ადმინისტრაციული საჩივრის ფორმა 

და ხშირად დასმული კითხვების ფანჯარა, დაიხვეწა 

ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მომუშავე პირების ვებ-

პროფილები, მოხდა ბიუროს ფეისბუქისა და ტვიტერის 

ანგარიშების ინტეგრაცია საიტთან  და გაიმართა 

თანამშრომლებისთვის საიტიდან მაიკროსოფტ 

აუთლუქის ვებ-აპლიკაციაზე გადასვლის სქემა. 

 

შიდა მოხმარების ყოველთვიური საინფორმაციო ჟურნალის წარმოება 

 

აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ 2012 წლის აგვისტოს თვიდან ევროკავშირის 

დაძმობილების პროექტის ფარგლებში მომუშავე კომუნიკაციისა და საზოგადოებათ 

ურთიერთობის საერთაშორისო ექსპერტების რჩევით დაიწყო ყოველთვიური შიდა 

მოხმარების ჟურნალის წარმოება. ჟურნალის მეშვეობით თანამშრომლებს ვუზიარებთ 

ჩვენი ორგანიზაციის ირგვლივ მიმდინარე მნიშვნელვან სიახლეებს, პრაქტიკული სახის 

რჩევებს მათ მიერ გაწეული სამუშაოს ეფექტურობის ზრდისთვის და კოლეგების პირად 

და სამსახურებრივ ცხოვრებაში მომხდარ სიახლეებს. 

 

პროგრამული განვითარება 

 

განსაკუთრებით საყურადღებოა ის ცვლილებები, 

რომელიც აღსრულების ეროვნული ბიუროს 

ელექტრონულმა პროგრამამ განიცადა. მოცემული 

პროგრამის მეშვეობით აღმასრულებლები ახდენენ 

სააღსრულებო წარმოების პროცესში აუცილებელი 

დოკუმენტების შექმნას და სააღსრულებო 

მოქმედებების გატარებას, პროგრამა ინტეგრირებულია სხვადასხვა უწყებებთან და მათ 

პროგრამებთან. პროგრამული უზრუნველყოფა ფუნქციონირებს 2010 წლიდან და 

ყოველწლიურად ხდება მისი გაუმჯობესება და მასში ახალი ფუნქციების დამატება.  
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2012  წელს სააღსრულებო წარმოების ელექტრონული პროგრამის განვითარებისთვის 

შემდეგი მიმართულებები იქნა ათვისებული:  

ელექტრონული მოძიება / დაყადაღება 

მოვალის ქონების ელექტრონულად მოძიებისა და დაყადაღების ფუნქცია რამდენიმე 

უწყებასთან გაიმართა. თითოეულ მათგან აწყობილი ინფორმაციის გაცვლის სისტემა 

შემდეგნაირად ხორციელდება: 

საჯარო რეესტრი - მოვალის სახელზე 

რიცხული უძრავი ქონების მოძიება 

დააყაღების მიზნით აღმასრულებლი ითხოვს 

ინფორმაციას საჯარო რეესტრიდან. ამ შემთხვევაში არ  ხდება წერილის ფურცლით 

გაგზავნა და შემდგომ პასუხის დაბრუნება. სააღსრულებო წარმოების პროგრამა 

ინტეგრირებული საჯარო რეესტრის პროგრამასთან. აღმასრულებლის მიერ 

მომზადებული წერილი ელექტრონულად იგზავნება საჯარო რეესტრის სისტემაში, 

საიდანაც ბრუნდება პასუხი და აისახება გაგზავნილ წერილთან.   

სოციალური მომსახურების სააგენტო - სააღსრულებო წარმოებისას აუცილებელია 

მოვალის გადამოწმება. არის თუ არა იგი დარეგისტრირებული სოციალურად 

დაუცველთა მონაცემთა ერთიან ბაზაში და რამდენი ქულით. 

აღნიშნული ინფორმაციის მოსაპოვებლად აღმასრულებელი სააღსრულებო წარმოების 

პროგრამიდან ახდენს ინიცირებას სოციალური მომსახურების სააგენტოს სისტემაში 

საიდანაც ბრუნდება ინფორმაცია კონკრეტულ მოვალესთან მიმართებაში. 

შსს - სააღსრულებო წარმოებისას ხდება მოვალის სახელზე რიცხული ქონების 

ა/მანქანისა და იარაღის მოძიება-დაყადაღება.  ამ მიზნით მოხდა სააღსრულებო 

წარმოების პროგრამის ინტეგრირება შსს-ს შესაბამის სისტემასთან.                  

ა/ მანქანაზე, იარაღზე - მოძიება; ყადაღა; დაკავება და შეზღუდვების 

გაუქმება ხდება ელექტრონულად. აღმასრულბელი საქმეზე ახდენს 

ინიცირებას შსს სისტემაში, საიდანაც ბრუნდება შესაბამისი პასუხი. 

ელექტრონული ოქმი / აღწერა დაყადაღების აქტი  

სააღსრულებო წარმოების დროს აღმასრულბელი ახდენს მოვალის მისამართზე 

გამოცხადებას ოქმის ან და აღწერა-დაყადაღების აქტის შედგენას. 

ამ ყველაფერს აღმასრულებელი არ აკეთებს ფურცელზე არამედ ტაბლეტის ტიპის 

კომპიუტერის დახმარებით. იგი სპეციალურად ამისთვის შექმნილ ფორმებში ავსებს 

საჭირო მონაცემებს და მის მიერ შედგენილი აქტი მყისიერად აისახება სააღსრულებო 

წარმოების პროგრამაში. 
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სააღსრულებო საქმისწარმოების პროგრამის და დეს პროგრამის ინტეგრირება  

სააღსრულებო საქმისწარმოების  დროს აღმასრულებლები მიმართავენ სხვადასხვა 

ორგანოებს, მიმართვების გაგზავნა ხდება ფურცლით ფოსტის მეშვეობით და ასევე იმ 

ორგანოებისთვის, რომლებიც ჩართულები არიან დოკუმენტბრუნვის ელექტრონულ 

სისტემაში, დეს სისტემის გამოყენებით, ამასთან ყველა გაგზავნილი წერილის ასახვა 

ხდებოდა სააღსრულებო საქმეში. აღმასრულებლები ეწეოდნენ ორმაგ შრომას  ერთი 

წერილის მომზადება უწევდათ ორ სხვადასხვა პროგრამაში, რაზეც იხარჯებოდა 

ადამიანური და დროის რესურსი. მიმდინარე წელს 

მოხდა ამ ორი დამოუკიდებელი პროგრამის 

ინტეგრირება, შესაბამისად, აღმასრულებელს აღარ 

უწევს ორ სხვადასხვა პროგრამაში მუშაობა და იგი 

სააღსრულებო წარმოების პროგრამიდან ახდენს 

წერილის გაგზავნას. ასევე ელექტრონულა ხდება 

კორესპონდენციის მიღება ყველა იმ ორგანოსგან, რომლებიც ჩართულები არიან დეს 

სისტემაში.  

ელექტრონული სააღსრულებო ფურცელი  

აღსრულების ეროვნული ბიურო ახდენს საპატრულო პოლიციის, 

თბილისის ავტობუსის და სითი პარკის მიერ გაცემული 

სააღსრულებო ფურცლების აღსრულებას.  

ამ უწყებებიდან სააღსრულებო ფურცელი იგზავნებოდა 

ფურცლის სახით, შემდგომ კანცელარია ახდენდა მის 

დარეგისტრირებას და დოკუმენტების მისკანერებას სააღსრულებო წარმოების 

პროგრამაში. ვინაიდან ზემოთ აღნიშნულ უწყებებში ეს მონაცემები ელექტრონულია და 

ისინი ახდენენ ამ ინფორმაციის ელექტრონულად შექმნას შესაძლებელი გახდა ამ 

უწყებებთან კავშირის აწყობა და უკვე დღეს მათგან სააღსრულებო ფურცელი აღარ 

შემოდის მატერიალური სახით და სააღსრულებო წარმოების პროგრამაში 

ავტომატურად გენერირდება. საჭირო ინფორმაცია ამ ორგანოების სიტემიდან 

იგზავნება სააღსრულებო წარმოების სისტემაში და სააღსრულებო წარმოების შედეგიც 

ასევე ელექტრონულად ბრუნდება გამომგზავნ უწყებებში.  

გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების მოდული 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროს საკანონმდებლო ცვლილებების საფუძველზე 

გადმოეცა გადაახდისუუნარობის საქმისწარმოების ფუნქცია. შედეგად, დადგა 

ელექტრონული პროგრამის შექმნის აუცილებლობა, სადაც მოხდებოდა ამ საქმეების 

რეგისტრაცია და წარმოება. აღნიშნული მოდული ჩაიდო სააღსრულებო წარმეობის 

პროგრამაში.  
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ფაქტების კონსტატაციის  წარმოების მოდული 

2012 წლის აგვისტოდან აღსრულების ეროვნული ბიუროში ახალი 

სერვისი, ფაქტების კოსნტატაცია ამოქმედდა. მომსახურების 

სრულფასოვნებისთვის, აუცილებელი იყო შესაბამისი 

ელექტრონული უზრუნველყოფის შექმნა, რომელიც მოახდენდა 

ყველა საქმეზე საჭირო ინფორმაციის გენერირებას და შექმნას. ასევე, 

გაამარტივებდა შესაბამისი დოკუმენტებისა და საქმეების მოძიებას. 

ამ მიზნით სააღსრულებო წარმოების პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა 

ფაქტების კონსტატაციის მოდული, რომელიც ემსახურება მოცემული მომსახურების 

სრულფასოვნად განხორციელებას. 

სესხების მონიტორინგის წარმოების პროგრამა  

საკანონმდებლო ცვლილებით აღსრულების ეროვნული ბიურო იძენს ახალ ფუნქციას - 

სესხების მონიტორინგი.  შესაბამისად, საჭირო გახდა ელექტრონული პროგრამის შექმნა 

სადაც, მოხდებოდა საქმეების რეგისტრაცია და წარმოება. აღნიშნული დავალების 

შესრულების მიზნით დაიწერა ტექნიკური დავალება და უკვე შემდგომ 

დამოუკიდებელი ელექტრონული პროგრამა.  

 

აღმასრულებელთა საერთაშორისო კავშირი 

 

გასული წლის 2-4 მაისს, აღსრულების 

ეროვნულმა ბიურომ სამხრეთ აფრიკის 

რესპუბლიკის ქალაქ კეიპტაუნში 

გამართულ აღმასრულებელთა საერთაშორისო ასოციაციის კონგრესში მიიღო 

მონაწილეობა. ეროვნული ბიურო აღმასრულებელთა საერთაშორისო ასოციაციასთან 

უკვე რამდენიმე წელია აქტიურად თანამშრომლობს. ასოციაციაში ახალი წევრის 

მიღებაზე უფლებამოსილ ორგანოს ასოციაციის საერთაშორისო კონგრესი წარმოადგენს, 

რომელიც 3 წელიწადში ერთხელ იკრიბება. ამიტომ, სწორედ 2012 წელს, 21-ე 

კონგრესზე გახდა აღსრულების ეროვნული ბიურო ასოციაციის სრულუფლებიანი 

წევრი, სადაც ორასამდე მონაწილე დელეგატმა ერთხმად დაუჭირა მხარი აღსრულების 

ეროვნული ბიუროს გაწევრიანებას და ხაზგასმით აღნიშნა ის წარმატებები, რაც 

უკანსაკნელ წლებში გატარებული რეფორმების შედეგად იქნა მიღწეული საქართველოს 

აღსრულების სისტემაში. 
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აღმასრულებელთა საერთაშორისო ასოციაცია 1949 

წელს დაფუძნდა და მისი მიზანია წარმოადგინოს მისი 

წევრები საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და 

ეროვნულ პროფესიონალურ ორგანოებთან 

თანამშრომლობაში. ასოციაციაში გაერთიანებული 76 

წევრი ქვეყნის წარმომადგენელი პროფესიონალი და 

პრაქტიკოსი ექსპერტები მუშაობენ პროცედურულ 

კანონმდებლობასა და საერთაშორისო შეთანხმებებზე; აღმასრულებელთა პროფესიის 

გაძლიერებისა და  გამრავალფეროვნების მიზნით ხელს უწყობენ ახალი იდეების, 

პროექტებისა და ინიციატივების შემუშავებასა და განხორცილებას მსოფლიოში. 

 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო 

 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - სიდა (SIDA) 

აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან 2010 წლიდან თანამშრომლობს 

აქტიურად. 

შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან 

თანამშრობლობის ფარგლებში შემუშავდა საქართველოს 

აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და შვედეთის სააღსრულებო სააგენტოს 

ურთიერთთანამშრომლობის პროექტი. პროექტის მიზნებია: 

- სააღსრულებო მომსახურების შესახებ, საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაყრდნობით 

პროფესიული ინფორმაციის გაცვლა; 

- აღსრულების ეროვნული ბიუროს მხარდაჭერა სტრატეგიული გეგმის 

განხორციელებაში; 

- სტრატეგიული დიალოგი და კონსულტაციები საერთაშორისო შეხვედრების და 

კონფერენციების ფორმატში. 

2012 წლის მანძილზე თანამშრომლობის ფარგლებში 

”სიდა” დაეხმარა აღსრულების ეროვნულ ბიუროს 

სტრატეგიული მიმართულების განვითარებაში. 

კერძოდ შვედეთის სააღსრულებო სააგენტოს 

ექსპერტების აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 

მივლინებებისა და ასევე ადგილობრივი კონსულტანტი 

კომპანიის დაქირავების უზრუნველყოფის გზით. 
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დაიწყო მუშაობა ორგანიზაციაში უსაფრთხოებისა და უვნებლობის სისტემების შექმნის 

მიმართულებით. 

ქართული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის გათვალისწინებით, მეფინგის ტექნიკის 

გამოყენების გზით შემუშავდა გაკოტრების რუკა. 

პროექტის ფარგლებში შემუშავდა თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსი, რომლის მიზანია 

თანამშრომლების სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე დაკისრებული 

პროფესიული და ზნეობრივი პასუხისმგებლობიდან გამომდინარე  პროფესიული 

ეთიკის ნორმებისა და ქცევის წესების განსაზღვრა და მათი ორგანიზაციაში დანერგვა. 

ეთიკის კოდექსი მიეწოდა ყველა თანაშრომელს და ხელმისაწვდომია ორგანიზაციის 

ვებ-გვერდზე. ქცევის კოდექსის ნორმების თანამშრომლებამდე დაყვანის მიზნით 

განხორციელდა შესაბამისი სემინარები. 

სიდას ფინანსური მხარდაჭერით ორგანიზება გაეწია სასწავლო ვიზიტებს შვედეთსა და 

პორტუგალიაში. ბიუროს თანამშრომლების სტოკჰოლმში ვიზიტის ფარგლებში 

ჩატარდა სამუშაო შეხვედრები სააღსრულებო სისტემების მართვისა და  განვითარების 

შესახებ ინფორმაციის ურთიერთგაზიარების მიზნით. მუშაობა მიმდინარეობდა 

ქართულ სააღსრულებო სისტემაში მენეჯმენტის თანამედროვე მეთოდების 

იმპლემენტაციაზე. 

ასევე, განხილულ იქნა თანამშრომლების მოტივაციის ზრდის მოწინავე მეთოდები და 

მსოფლიოში არსებული კორპორაციული ფასეულობების დანერგვის მთავარი ხერხები. 

სამუშაო ვიზიტის მიმდინარეობისას დაზუსტდა ბიუროს სტრატეგიული მართვის 

პრინციპებზე გადასვლისთვის საჭირო აუცილებელი დეტალები. ხოლო 

პორტუგალიაში ვიზიტის განმავლობაში სამუშაო ვიზიტისას ბიუროს თანამშრომლები 

გაეცნენ ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: 

- გადასახადები და ელექტრონული მართლმსაჯულება; 

- სასამართლო სარჩელების კომპიუტიზერიზაცია და ავტომატიზირება; 

- აღსრულების IT სისტემა; 

- ნებაყოფლობითი გადახდის ხელშეწყობა; 

- ევროპის აუდიტორთა სასამართლო და მათი საქმიანობა გადასახადების 

აუდიტთან დაკავშირებით; 

- SEF Web და მისი სამართავი მოდულები. 

სიდას პროექტის მხარდაჭერით დაგეგმილი და განხორციელებული სამუშაო 

სემინარების ფარგლებში ბიუროს თანამშრომლები გაეცნენ ორგანიზაციული მოწყობის 

შესახებ თეორიულ და ფრაქტიკულ ინფორმაციას. პროექტის ფარგლებში შვედი 
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ექსპერტების მიერ არაერთი სემინარი ჩატარდა ეფექტური მართვის, სტრატეგიული 

მართვისა და დაგეგმარების, დროის მართვის. ქოუჩინგისა და მონიტორინგის შესახებ, 

სადაც განხილულ იქნა თანამედროვე მართვის სისტემების სხვადასხვა ინსტრუმენტები 

და მათ პრაქტიკაში გამოყენების მეთოდები. 

 

ევროკავშირის დაძმობილების პროგრამა 

 

TWINNING ანუ ევროკავშირის დაძმობილების პროექტი არის 

ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკისა და პარტნიორობის 

განხორციელების ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც მიმართულია 

დაეხმაროს ბენეფიციარ ქვეყანას თანამედროვე და ეფექტური 

ადმინისტრაციის, სტრუქტურის, ადამიანური რესურსებისა და 

მართვის უნარ-ჩვევების განვითარებაში. 

მიმდინარე პროექტის მიზანია სააღსრულებო სისტემის ეფექტურობის გაზრდა 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს მუშაობის გაუმჯობესების, უნარ-ჩვევებისა და და 

საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების გზით. 

2012 წლის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროში 

გადამზადდა ათი ტრენერი, რომლებმაც სპეციალური მომზადება გაიარეს სასწავლო 

მასალის აკადემიურად მომზადებაში და ინფორმაციის 

მსმენელისთვის ეფექტურად გადაცემის საკითხებში. 

პროექტის ექსპერტების მხარდაჭერით შერჩეული და 

გადამზადებული ტრენერებს მიერ შემუშავდა 

აუქციონის, გამარტივებული წარმოების, ფაქტების 

კონსტატაციის, გადახდისუუნარობის საქმისწარმოების/ 

გაკოტრების, ელექტრონული დოკუმენტბრუნვისა და 

საქმისწარმოების პრგორამების ტრენინგ მოდულები. 

ბიუროს თანამშრომლებს პროექტის ფარგლებში მოწვეულმა ექსპერტებმა 

კონსულტაციები გაუწიეს სააღსრულებო საქმისწარმოების პროცესის სხვადასხვა 

ეტაპზე საჭირო ცოდნისა და უნარების განვითარება-გამდიდრების მიმართულებით. 

ჩატარდა ტრენინგები საზოგადოებასთან ურთიერთობის წარმატებულად 

განხორციელებისთვის საჭირო აუცილებელი უნარების დაუფლების მიზნით. 

დაიწყო მუშაობა აღსრულების შესახებ საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოზე. 

საუნივერსიტეტო სასწავლო მასალის მომზადებას მრავალი დატვირთვა აქვს. პირველ 

რიგში მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ უმაღლესი სასწავლებლების იურიდიული 
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ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება სააღსრულებო სისტემის 

შესახებ აკადემიური სასწავლო მასალა; მაღალი ხარისხის სასწავლო მასალით 

მიღებული ცოდნის მქონე ახალგაზრდა კადრები ბიუროსთვის შესანიშნავი საშუალება 

იქნება ორგანიზაციაში ახლაგაზრდა პრფესიულად მზა კადრების მოსაზიდად;    

ამასთან,  აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ექნება შესაზლებლობა სტუდენტ 

ახალგაზრდობაში პოპულარიზაცია გაუზიოს აღმასრულებლის პროფესიას. 

პროექტის ფინანსური მხარდაჭერით მოეწყო სასწავლო ვიზიტები, საფრანგეთში, 

ჰოლანდიაში, ესტონეთსა და ფინეთში. საფრანგეთში ვიზიტის ფარგლებში ბიუროს 

თანამშრომელთა ჯგუფმა ტრენინგი გაიარა საფრანგეთის ეროვნული პროცედურების 

სკოლაში, ეფექტური სასწავლო მოდულების შექმნისა და პრაქტიკული აპლიკაციის 

შესახებ. ხოლო ჰოლანდიაში, ფინეთსა და ესტონეთში ორგანიზებული ვიზიტები 

მიზნად ისახავდა ბიუროს თანამშრომლებისთვის ამ ქვეყნებში არსებული 

განსხვავებული სააღსრულებო სისტემების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაციის 

მიცემას. 

 

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება 

 

გასულ წელს განხორციელდა მაშტაბური სამუშოები 

ბიუროს მატერიალურ-ტექნიკური მხარის დახვეწა-

გაუმჯობესების მიმართულებით. გატარებული 

ღონისძიებების შედეგად განხორციელდა ბიუროს 

ცენტრალური ოფისის პირველი სართულის გარემოსა და 

ინვენტარი სრული ცვლა. შედეგად ბიუროს ოფისმა 

გაცილებით უფრო თანამედროვე იერი შეიძინა, რომელსაც 

თან ახლავს როგორც მოქალაქეების ასევე ადგილობრივი 

პერსონალისთვის პრაქტიკულობის თვალსაჩინო 

მახასიათებლები. 

ასევე აღსანიშნავია, რომ გატარებული ღონისძიებების ფარგლებში 

მთლიანად დასრულდა ბიუროს ფასადის, რამდენიმე სამუშაო 

კაბინეტისა და სათათბირო ოთახების რედიზაინი.  

აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლების მიერ 

დაკისრებული მოვალეობების სრულფასოვნად და შეუფერხებლად 

განხორციელების მიზნით დამატებით შეძენილ იქნა მსუბუქი 

ავტომობილები. 
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პოლიცია 

აღსრულების პოლიციის მიმართულებით აღსანიშნავია ორი სიახლე, რომელთაც 

ადგილი 2012 წელს ჰქონდა.  

გატარდა მაშტაბური სამუშაოები პოლიციის ფორმების შეცვლისა და დახვეწის 

მიმართულებით. გატარებული ღონისძიებების შედეგად პოლიციის აღჭურვილობა ამ 

მხრივ ბევრად უფრო გათანამედროვდა და გამრავალფეროვანდა. 

მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ დაიგეგმა და განხორციელდა პოლიციელთა 

ფიზიკური მომზადების კონტროლის ღონისძიებები.  

 

ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა 

 

2012 წლის 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 1800-მდე 

აპლიკანტს მიაღწია. 

სტაჟიორებად თავდაპირველ ეტაპზე შეირჩა 86 კანდიდატი, რომელთაც 6 თვის 

განმავლობაში მიეცათ საშუალება პრაქტიკულ ცოდნას დაუფლებოდნენ აღსრულების 

ეროვნულ ბიუროში. წარმატებისა და მოტივაციის კრიტერიუმებზე შემოწმების 

შედეგად 34 სტაჟიორს გაუხანგრძლივდა სტაჟირება. ხოლო მისი ამოწურვის შემდეგ 18 

წარმატებული კანდიდატი მუდმივად დასაქმდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროში 

სხვადასხვა პოზიციებზე. 

 

შეფასება 

 

ცვლილებებს შეფასების სისტემაში 2012 წელს ისეთი მაშტაბური ხასიათი არ ჰქონია, 

როგორც 2011 წელს, თუმცა აღსანიშნავია რამდენიმე ცვლილება, რომელიც აღნიშნულ 

მომსახურებას შეეხო. 

პირველ რიგში მნიშვნელოვან ცვლილებებს დაექვემდებარა შეფასების 

ტარიფები. შედეგად უზრუნველყოფილ იქნა, რომ ბიუროს შეფასების 

მოსმახურების ტარიფები საქართველოს მაშტაბით ერთერთი ყველაზე 
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დაბალი ყოფილიყო. მოცემული ცვლილებები მიზნად ისახავდა ამ მომსახურების 

პოპულარიზაციის ზრდას კერძო პირებს შორის. ამავე მიზნით განხორციელდა 

ცვლილებები მომსახურებისთვის გათვალისწინებულ ვადებში, რომელიც ასევე 

ერთერთი ყველაზე სწრაფი გახლავთ საქართველოს მაშტაბით. 

 

უნივერსალური დაზღვევის პაკეტი თანამშრომლებისთვის 

 

აღსრულების ეროვნული ბიუროსთვის მნიშვნელოვანია მისი თანამშრომლების 

კეთილდღეობა,  მოტივაცია და კეთილგანწყობა სამსახურის მიმართ. ამ მხრივ ძალიან 

მნიშვნელოვანია თანამშრომელმა საკუთარი 

სამსახურებრივი მოვალეობის განხორციელებისას თავი 

უსაფრთხოდ იგრძნონ. აქედან გამომდინარე, 

აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილებით, 

ბიურომ უზრუნველყო მისი თანამშრომლებისა და მათი 

ოჯახის წევრების 100% დაზღვევა.   

 

მნიშვნელოვანი სტატისტიკური მონაცემები 

 

2012 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ 

გადაირიცხა 92 896 157.94 ლარი. ქვემოთ წარმოდგენილი გრაფიკი ასახავს 12 თვის 

მანძილზე გადარიცხული თანხების დინამიკას წლების მიხედვით. 

 

10,067,067.26 
19,296,871.92 

83,264,955.88 

110,569,084.48 

92,896,157.94 

2008 weli 2009 weli 2010 weli 2011 weli 2012 weli 

sax. biujetSi gadaricxuli Tanxebi wlebis mixedviT 
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დაბრუნებული საფასურების გამოკლებით, 2012 წლის განმავლობში გადმორიცხული 

საფასურის სიდიდემ შეადგინა 13 796 976.55 ლარი. ქვემოთ წარმოდგენილი გრაფიკი 

იძლევა წინა წლების მსგავსი მონაცემების შედარების საშუალებას. 

 

მომავალი წლის გეგმები 

 

მომავალი 2013 წლის განმავლობაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს პრიორიტეტები 

და მიზნები განისაზღვრა ბიუროს 2013-2015 წლების სტრატეგიით, რომლის მოკლე 

ფორმულირება შემდეგნაირად გამოიყურება: 

შემდგომ ეტაპზე განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდება მიმდინარე საქმიანობის 

ხარისხიანად და ეფექტიანად მართვაზე. ამასთან, შეიქმნება და განვითარდება 

მომსახურების ხარისხის კონტროლის სისტემა.  ასევე,  აქტიურად დაიწყება ნაბიჯების 

გადადგმა მომხმარებლების მოსაზიდად. 

 

2009 weli 2010 weli 2011 weli 2012 weli 

7,468,637.24 

4,055,853.57 

10,236,367.03 

13,796,976.55 

Semosuli safasurebis Sedareba wlebis mixedviT 


