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აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნებისა და 

საკონკურსო თემატიკის დადგენის თაობაზე 

„საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის 28-ე მუხლის, ,,პროფესიული საჯარო მოხელეების 

თანამდებობათა დასახელებებისა და იერარქიულ რანგებში განაწილების წესის, შესაბამისი იერარქიული 

რანგისთვის მიკუთვნებული მოხელეთა თანამდებობების იერარქიული ჩამონათვალის განსაზღვრის შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის №215 დადგენილების,   ,,პროფესიული საჯარო მოხელის 

თანამდებობების თითოეული იერარქიული რანგისათვის აუცილებელი სპეციალური მოთხოვნების განსაზღვრის 

შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №218 დადგენილებისა და „აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აფხაზეთის ავტონომიური 

რესპუბლიკის  მთავრობის  2014  წლის  7  აგვისტოს  №34  დადგენილებით  დამტკიცებული  აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების მე-5 მუხლის მე–2 პუნქტის „თ" და „უ“ 

ქვეპუნქტების შესაბამისად, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ : 
 

1. დადგინდეს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის (შემდგომში – 

დეპარტამენტი) სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა დანართის მიხედვით (დანართი 1). 

2. დეპარტამენტის ადმინისტრაციამ (ა. ხაზალია) უზრუნველყოს აღნიშნული ბრძანების დეპარტამენტის 

ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნება. 

3. დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველომ   (ს.ყოლბაია) 

უზრუნველყოს აღნიშნული ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონით დადგენილი წესით გაცნობა. 

4. ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს სოხუმისა და გაგრა-გუდაუთის რაიონულ სასამართლოში (მისამართი: 

ქ.თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი N6) მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი 

თვის ვადაში. 

5.  ეს ბრძანება ამოქმედდეს ხელმოწერისთანავე. 
 

საფუძველი: სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიუროს უფროსის 2017 წლის 29 აგვისტოს Nგ6394 წერილი. 

იგორ კოპალიანი 
 
 
 

 
დეპარტამენტის თავმჯდომარე
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დანართი 1. 
 

 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური 

თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო 

თემატიკა 
 

 

მუხლი 1 

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის (შემდეგში – დეპარტამენტი) 

სტრუქტურული ერთეულების ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დგინდება 

დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა თითოეული თანამდებობის სპეციფიკისა და ამ 

თანამდებობისათვის დადგენილი სამუშაო აღწერილობის შინაარსის გათვალისწინებით. 
 

 

მუხლი 2 

1. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის – პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის 

გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (B2 დონე); 

ა.დ)  საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია; 

ბ.გ)  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ი) საქართველოს კანონი „სამოქალაქო აქტების შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

- დევნილთა შესახებ“; 

ბ.ლ) საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“; 

ბ.მ) საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 3 ივლისის N885 განკარგულება „ჩართულობის სტრატეგიის სამოქმედო 

გეგმის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ნ) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 2 თებერვლის N47 განკარგულება „იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

– დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ო) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.პ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 
 

 

მუხლი 3 

1. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი დახმარების 

განყოფილების   უფროსის   -   მეორე   რანგის,   მეორადი   სტრუქტურული   ერთეულის   ხელმძღვანელის   ვაკანტური
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თანამდებობის   დასაკავებლად   კანდიდატებისათვის   დადგენილია   შემდეგი   საკვალიფიკაციო   მოთხოვნები   და 

საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (B1 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია; 

ბ.გ)  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ი) საქართველოს კანონი „სამოქალაქო აქტების შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

- დევნილთა შესახებ“; 

ბ.ლ) საქართველოს  მთავრობის 2007   წლის 2 თებერვლის N47 განკარგულება  „იძულებით გადაადგილებულ 

პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ნ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 
მუხლი 4 

1. დეპარტამენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და სამართლებრივი დახმარების 

განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად 

კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (A2 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია; 

ბ.გ)  საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ზ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ი) საქართველოს კანონი „სამოქალაქო აქტების შესახებ“;
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ბ.კ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

- დევნილთა შესახებ“; 

ბ.ლ)  საქართველოს  მთავრობის  2007  წლის  2  თებერვლის  N47  განკარგულება  „იძულებით  გადაადგილებულ 

პირთა – დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ნ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 
 

 

მუხლი 5 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის სამართალშემოქმედების სამმართველოს 

უფროსის - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის 

დასაკავებლად  კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის 

გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (B1 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”; 

ბ.ზ)  საქართველოს  კანონი  „საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  იძულებით  გადაადგილებულ 

პირთა - დევნილთა შესახებ“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“; 

ბ.ი) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 2 თებერვლის N47 განკარგულება „იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

– დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N158 ბრძანება „მართვის ავტომატური 

საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), 

გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.ლ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.ნ)  აფხაზეთის  კანონი  „აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“; 

ბ.ო) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი; 

ბ.პ)   აფხაზეთის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   მთავრობის   2014   წლის   17   სექტემბრის   N38   დადგენილება 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ჟ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 
მუხლი 6 

1.  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  იუსტიციის  დეპარტამენტის  სამართალშემოქმედების 

სამმართველოს    სამართლებრივი    უზრუნველყოფის    განყოფილების    უფროსის    -    მეორე    რანგის,    მეორადი
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სტრუქტურული    ერთეულის    ხელმძღვანელის    ვაკანტური    თანამდებობის    დასაკავებლად    კანდიდატებისათვის 

დადგენილია შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (A2 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ”; 

ბ.ზ)  საქართველოს  კანონი  „საქართველოს  ოკუპირებული  ტერიტორიებიდან  იძულებით  გადაადგილებულ 

პირთა - დევნილთა შესახებ“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“; 

ბ.ი) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 2 თებერვლის N47 განკარგულება „იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

– დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N158 ბრძანება „მართვის ავტომატური 

საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), 

გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.ლ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.ნ)  აფხაზეთის  კანონი  „აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“; 

ბ.ო) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს რეგლამენტი; 

ბ.პ)   აფხაზეთის   ავტონომიური   რესპუბლიკის   მთავრობის   2014   წლის   17   სექტემბრის   N38   დადგენილება 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ჟ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 
მუხლი 7 

1.  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  იუსტიციის  დეპარტამენტის  სამართალშემოქმედების 

სამმართველოს სამართლებრივი უზრუნველყოფის განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (A1 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა:
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ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის 

შესახებ“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა 

- დევნილთა შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ“; 

ბ.ზ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2011 წლის 29 დეკემბრის N158 ბრძანება „მართვის ავტომატური 

საშუალებების გამოყენებით ნორმატიული აქტის (ნორმატიული აქტის პროექტის) შედგენის, მიღების (გამოცემის), 

გაგზავნის, აღრიცხვის, სისტემატიზაციისა და გამოქვეყნების წესის დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.თ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ი) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

ბ.კ)  აფხაზეთის  კანონი  „აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  სტრუქტურის, 

უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“; 

ბ.ლ)  აფხაზეთის  ავტონომიური  რესპუბლიკის  მთავრობის  2014  წლის  17  სექტემბრის  N38  დადგენილება 

,,აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 
მუხლი 8 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამმართველოს უფროსის - პირველი რანგის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის 

ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად      კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 5 წლის 

გამოცდილება, მათ შორის ხელმძღვანელ თანამდებობაზე მუშაობის არანაკლებ 2 წლის გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (B1 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) ევროპის სოციალური ქარტია; 

ბ.გ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ზ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“; 

ბ.ი) საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება „საჯარო სამსახურში კონკურსის 

ჩატარების წესის შესახებ“; 

ბ.ლ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №199 დადგენილება „პროფესიული საჯარო მოხელის 

მობილობის წესის შესახებ“; 

ბ.მ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება „პროფესიული  საჯარო მოხელის 

წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“;
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ბ.ნ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება „პროფესიული  საჯარო მოხელის 

შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ო)   საქართველოს   მთავრობის   2017   წლის   28   აპრილის   №219   დადგენილება   „პროფესიული   საჯარო 

მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.პ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულება „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ 

დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 

ბ.ჟ)  საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  24  სექტემბრის  №507  დადგენილება  „სახელმწიფო  საიდუმლოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.რ)   საქართველოს   მთავრობის   2012   წლის   20   თებერვლის   №57   დადგენილება   „სახაზინო 

დაწესებულებებში   ადამიანური   რესურსების   მართვის   ავტომატიზებული   სისტემის   მინიმალური 

დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ს)   საქართველოს   მთავრობის   2012   წლის   21   თებერვლის   №64   დადგენილება   „სახაზინო 

(საბიუჯეტო) 

სტანდარტის 

(საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ტ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 იანვრის N174 ბრძანება „დაწესებულებათა არქივების 

 

 

 
 

მუშაობის წესების შესახებ“; 

ბ.უ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ფ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 
 

 

მუხლი 9 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამმართველოს კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსის - მეორე რანგის, მეორადი 

სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის 

დადგენილია შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება მაგისტრის აკადემიური ხარისხით; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 2 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის ცოდნა (A2 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) ევროპის სოციალური ქარტია; 

ბ.გ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“; 

ბ.ზ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

ბ.თ) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“; 

ბ.ი) საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №204 დადგენილება „საჯარო სამსახურში კონკურსის 

ჩატარების წესის შესახებ“; 

ბ.ლ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 20 აპრილის №199 დადგენილება „პროფესიული საჯარო მოხელის 

მობილობის წესის შესახებ“; 

ბ.მ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 21 აპრილის №203 დადგენილება „პროფესიული  საჯარო მოხელის 

წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“;
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ბ.ნ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება „პროფესიული  საჯარო მოხელის 

შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ო)   საქართველოს   მთავრობის   2017   წლის   28   აპრილის   №219   დადგენილება   „პროფესიული   საჯარო 

მოხელისათვის მოხელის კლასების მინიჭების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.პ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულება „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ 

დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 

ბ.ჟ)  საქართველოს  მთავრობის  2015  წლის  24  სექტემბრის  №507  დადგენილება  „სახელმწიფო  საიდუმლოების 

შესახებ“ საქართველოს კანონის ამოქმედებასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.რ)   საქართველოს   მთავრობის   2012   წლის   20   თებერვლის   №57   დადგენილება   „სახაზინო 

დაწესებულებებში   ადამიანური   რესურსების   მართვის   ავტომატიზებული   სისტემის   მინიმალური 

დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ს)   საქართველოს   მთავრობის   2012   წლის   21   თებერვლის   №64   დადგენილება   „სახაზინო 

(საბიუჯეტო) 

სტანდარტის 

(საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ტ) საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 15 იანვრის N174 ბრძანება „დაწესებულებათა არქივების 

 

 

 
 

მუშაობის წესების შესახებ“; 

ბ.უ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ფ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 
მუხლი 10 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ადამიანური რესურსების მართვისა და 

საქმისწარმოების სამმართველოს კადრებისა და საქმისწარმოების განყოფილების მე-3 რანგის მე-2 კატეგორიის უფროსი 

სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგენილია შემდეგი დამატებითი 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი იურიდიული განათლება; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში იურისტის სპეციალობით ან/და იურიდიულ დარგში მუშაობის არანაკლებ 1 წლის 

გამოცდილება; 

ა.გ) ინგლისური ან/და რუსული ენის  ცოდნა (A1 დონე); 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook, Microsoft 

Office PowerPoint). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“; 

ბ.ე) საქართველოს  მთავრობის  2017 წლის 21 აპრილის  №203 დადგენილება  „პროფესიული  საჯარო  მოხელის 

წახალისების წესის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 28 აპრილის №220 დადგენილება „პროფესიული  საჯარო მოხელის 

შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ზ) საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის N414 ბრძანებულება „საქმისწარმოების ერთიანი წესების“ 

დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ; 

ბ.თ) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 20 თებერვლის №57 დადგენილება „სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში ადამიანური რესურსების მართვის ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის 

დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.ი) საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 21 თებერვლის №64 დადგენილება „სახაზინო (საბიუჯეტო) 

დაწესებულებებში საქმისწარმოების ავტომატიზებული სისტემის მინიმალური სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.კ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია;



ბ.მ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 
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ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 
 

 

მუხლი 11 

1. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის ბუღალტრის - მე-3 რანგის პირველი 

კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად კანდიდატებისათვის დადგენილია 

შემდეგი დამატებითი საკვალიფიკაციო მოთხოვნები და საკონკურსო თემატიკა: 

ა) საკვალიფიკაციო მოთხოვნები: 

ა.ა) უმაღლესი განათლება; 

ა.ბ) საჯარო სამსახურში მუშაობის 2 წლის გამოცდილება (ბუღალტერიის, სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული 

მომსახურების სისტემისა და შესყიდვების სფეროში); 

ა.გ) საქართველოს სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონულ - „eTreasury“ და „ORIS“-ის პროგრამებთან მუშაობის 

გამოცდილება; 

ა.დ) საოფისე პროგრამების ცოდნა (Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Outlook). 

ბ) საკონკურსო თემატიკა: 

ბ.ა) საქართველოს კონსტიტუცია; 

ბ.ბ) საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს შრომის კოდექსი“; 

ბ.გ) საქართველოს კანონი „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“; 

ბ.დ) საქართველოს კანონი „საგადასახო კოდექსი“; 

ბ.ე) საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“; 

ბ.ვ) საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“; 

ბ.ზ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანება „ავტონომიური 

რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი 

ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ “; 

ბ.თ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის 6 ივლისის N225 ბრძანება „სახელმწიფო ხაზინის 

ელექტრონული მომსახურების სისტემის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.ი) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის N605 ბრძანება „საბიუჯეტო ორგანიზაციებში 

ქონების მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის“ დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.კ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 25 აგვისტოს №672 ბრძანება ,,საქართველოს საბიუჯეტო 

კლასიფიკაციის დამტკიცების თაობაზე“; 

ბ.ლ) სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 10 თებერვლის N2 ბრძანება „შემსყიდველი 

ორგანიზაციის ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“; 

ბ.მ) საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №424 ბრძანება ,,სახელმწიფო ხაზინის 

მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების 

თაობაზე“; 

ბ.ნ) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის კონსტიტუცია; 

ბ.ო) აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის 2014 წლის 7 აგვისტოს №34 დადგენილება ,,აფხაზეთის 

ავტონომიური რესპუბლიკის იუსტიციის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ“. 

 

 
 


