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თანამდებობის დასახელება მესამე რანგი - საჯარო დაწესებულების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

პოზიციის დასახელება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

კონკურსის ტიპი ღია კონკურსი

ორგანიზაცია სახალხო დამცველის აპარატი

კატეგორია ადამიანის უფლებები

განცხადების ბოლო ვადა 12.10.2019

თანამდებობრივი სარგო 1700 ლარი

ადგილების რაოდენობა 1

სამსახურის ადგილმდებარეობა თბილისი

სამუშაოს ტიპი სრული განაკვეთი

გამოსაცდელი ვადა 12 თვე

ფუნქციები

- დეპარტამენტის კომპეტენციის შესაბამისად, სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული
განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე ან სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებული ადამიანის უფლებათა
დარღვევასთან დაკავშირებული საქმის მასალების შესწავლა და „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ
საქართველოს მე-18 მუხლით განსაზღვრული კომპეტენციის გამოყენება;
- დეპარტამენტის კომპეტენციის შესაბამისად, სახალხო დამცველის აპარატში შემოსული
განცხადებების/საჩივრების საფუძველზე ან სახალხო დამცველის ინიციატივით დაწყებული ადამიანის უფლებათა
დარღვევასთან დაკავშირებული საქმისწარმოების ფარგლებში სათანადო
რეკომენდაციების/წინადადებების/ანგარიშების პროექტების და „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“
საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლით განსაზღვრული სხვა დოკუმენტის პროექტის მომზადება/მისი
გადამუშავება;
- სპეციალური ანგარიშების მომზადების მიზნით შესაბამისი შეხვედრების გამართვა, კვლევა, ანალიზი და
ანგარიშის ტექსტის მომზადება;
- სასამართლო სხდომების მონიტორინგი და მასზე გამოვლენილი უფლებადარღვევების შესწავლა;
- პატიმრობის კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად პენიტენციურ დაწესებულებაში ფოტო გადაღების
გზით უფლებადარღვევის შემთხვევების დოკუმენტირება;
- სასამართლო მეგობრის მოსაზრების წარდგენის შემთხვევაში, სასამართლოს მოწვევით სასამართლო
პროცესზე დასწრება და ზეპირი განმარტების მიცემა;
- მართლმსაჯულების სისტემაში ინსტიტუციური ხარვეზების შესახებ საკანონმდებლო აქტების ანალიზი და
სხვადასხვა ანგარიშების ანალიზი;
- მართლმსაჯულების სისტემაში ინსტიტუციური და სისტემური ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, თუ
საკითხს გავლენა აქვს ადამიანის უფლებებზე და თავისუფლებებზე, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ან სხვა
სასამართლო ორგანოების საქმიანობის მონიტორინგი, სპეციალური ანგარიშის მომზადება და მასში აღნიშნული
რეკომენდაციების ეფექტური მიდევნება;
- დეპარტამენტის ამოცანებისა და ფუნქციების შესრულების მიზნით საქმიანობა, აგრეთვე მათი შესრულების
მიზნით მიღებული მეთოდოლოგიური დოკუმენტების, სტრატეგიის, სამოქმედო გეგმის ან სხვა შიდა რეგულაციის
აღსრულება;
- დაკავებული ან სხვაგვარად თავისუფლად შეზღუდული პირის დროულად მონახულება შესაბამის დახურულ
დაწესებულებაში;
- კომპეტენციის ფარგლებში, სახალხო დამცველის რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი;
- კომპეტენციაში შემავალი საკითხების მოწესრიგებისა და გადაწყვეტის მიზნით, დეპარტამენტის უფროსის
წინაშე წინადადებების წარდგენა;
- ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტთან დაკავშირებით შედგენილი ოქმის საფუძველზე, დეპარტამენტის
უფროსის ინფორმირება;
- განსახილველ საქმეებთან დაკავშირებით საერთო რეესტრის წარმოება და მისი მუდმივი განახლება;
- სათანადო მოთხოვნის შემთხვევაში, აპარატის ხელმძღვანელობისთვის, დეპარტამენტის უფროსისათვის,
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილისთვის განსახილველ/განხილულ საქმეებთან დაკავშირებული დამატებითი
ინფორმაციის მიწოდების უზრუნველყოფა;
- დეპარტამენტის კომპეტენციას მიკუთვნებული უფლება-დარღვევის საქმეების შეფასება და საქმისწარმოების
წესების დაცვით დროული რეაგირების განხორციელება;
- განსახილველ საქმეებთან დაკავშირებული ინფორმაციისა და მხარეების გამოვლენა, გამოვლენილ
მხარეებთან კომუნიკაციის სისტემურად წარმართვა;
- საქმესთან დაკავშირებული დოკუმენტაციისა და საჭირო ინფორმაციის მოძიება და გამოთხოვა სხვადასხვა
უწყებებსა და დაწესებულებებიდან;
- დადგენილი წესის შესაბამისად და დეპარტამენტის უფროსთან/მოადგილესთან შეთანხმებით, შეხვედრების



გამართვა სახელმწიფო და არასახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებთან, მათთან გამართულ შეხვედრებზე
დასწრება იმ საკითხების გარშემო, რომელიც დაკავშირებულია დეპარტამენტის საქმიანობასთან;
- მოთხოვნილი წერილების შესაბამისად მიღებული ინფორმაციის გაანალიზება და საერთო შემაჯამებელი
ანგარიშის/დოკუმენტისმომზადება;
- საქმეებთან დაკავშირებით მსგავსი პრაქტიკის მოძიება და გაცნობა როგორც წარსული პრაქტიკიდან, ისე
სხვა ქვეყნების სახალხო დამცველების საქმიანობიდან;
- „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლით
განსაზღვრული დოკუმენტის პროექტის მომზადებისას საჭიროების შემთხვევაში, სხვა დეპარტამენტებთან
თანამშრომლობა ან გარე ექსპერტების მოწვევა;
- შემუშავებული რეკომენდაციის /გადაწყვეტილების საფუძვლიანი დასაბუთება/არგუმენტირება;
- შემუშავებულ რეკომენდაციებზე შემდგომი რეაგირების მექანიზმების დაგეგმვა და თვალყურის დევნება,
საჭიროების შემთხვევაში შეხვედრების გამართვა უწყებებთან, მათი მოსაზრებების მოსმენა და საჭიროების
შემთხვევაში რეკომენდაციის კორექტირება ან დამატებითი მოკვლევის ჩატარება;
- სამსახურეობრივი საჭიროებიდან გამომდინარე, მივლინებაში გამგზავრება როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე
ქვეყნის გარეთ;
- სამიზნე სეგმენტის, გამოვლენის არხებისა და მათთან მუშაობის მიდგომების განვითარება და პროაქტიული
გამოვლენის მიმართულებასთან კოორდინირებული მუშაობა;
- სახალხო დამცველის აპარატის ფუნქციური მიმართულებების ერთეულებთან თანამშრომლობა;
- დეპარტამენტის თემატიკის მიხედვით უფლებათა დარღვევის შემთხვევებზე პრევენციული ღონისძიებების
დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში შესაბამის მიმართულებასთან კოორდინირებული მუშაობა;
- დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი სფეროების მიხედვით კანონმდებლობის და კანონპროექტების
ანალიზის და შესაბამისი წინადადებების პროექტების მომზადება;
- დეპარტამენტის კომპეტენციაში შემავალი სფეროების მიხედვით გამოცემულ ნორმატიულ აქტებთან
დაკავშირებით საკონსტიტუციო სარჩელის წარდგენის მიზნით, თანამშრომლობა სახალხო დამცველის აპარატის
სტრატეგიული სამართალწარმოების სამმართველოსთან;
- კომპეტენციაში შემავალი სფეროების მიხედვით სახალხო დამცველის ანგარიშის შესაბამისი ნაწილების
პროექტის მომზადება და ამ მიზნით თანამშრომლობა სახალხო დამცველის აპარატის ანალიტიკურ დეპარტამენტთან;

- აპარატის ხელმძღვანელობის თანხმობით, კომუნიკაციის დამყარება მასობრივი ინფორმაციის
საშუალებებთან;
- სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამმართველოსთვის ინფორმაციის მიწოდება სახალხო დამცველის
კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობის შემთხვევაში;
- ყოველთვიურად ანგარიშის მომზადება გაწეული საქმიანობის შესახებ და დოკუმენტის ელექტრონული
ფორმით წარმოდგენა;
- საჭიროების შემთხვევაში, დეპარტამენტის სხვა თანამშრომელთა ფუნქციების შესრულება;
- საქართველოს საკანონმდებლო აქტებით და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით,
შინაგანაწესით, საქმისწარმოების წესითა და სხვა შიდა ორგანიზაციული ბრძანებებით და სხვა კანონქვემდებარე
აქტებით განსაზღვრული სხვა მოვალეობების შესრულება;
- პირადად მომზადებული შიდა დოკუმენტაციის ხელმოწერა;
- საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის ხელმძღვანელობისა და დეპარტამენტის
უფროსის/დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის სხვადასხვა დავალებებისა და მითითებების შესრულება, რომლებიც
დაკავშირებულია დეპარტამენტის საქმიანობასთან;
- საქართველოს საკანონმდებლო აქტებითა და საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის დებულებით,
შინაგანაწესითა და სხვა აქტებით განსაზღვრული სხვა მოვალეობების შესრულება

მოთხოვნები

მინიმალური განათლება ბაკალავრი

სამუშაო გამოცდილება 2 წელი

პროფესია იურისტი

საკონკურსო თემატიკა

- საქართველოს კონსტიტუცია;
- ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენციისა და მისი დამატებითი ოქმები
- სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა პაქტი;
- ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული უფლებების შესახებ პაქტი;
- წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია,        
- კონვენციის წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის წინააღმდეგ
და მისი ფაკულტატური ოქმი;
- ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია;
- საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველო სახალხო დამცველის შესახებ“;
- საქართველოს კანონის „საჯარო სამსახურის შესახებ“;
- საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
- საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
- საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
- საქართველოს კანონის „პატიმრობის კოდექსი“;
- საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
- საქართველოს კანონი „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ“
- სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო ხელშეკრულებები და შეთანხმებები



კომპიუტერული პროგრამები, ოპერაციული სისტემები

პროგრამის დასახელება ცოდნის დონე

Microsoft Office Word კარგი

Microsoft Office Excel კარგი

Microsoft Office PowerPoint კარგი

Microsoft Office Outlook კარგი

საკონტაქტო ინფორმაცია

საკონკურსო კომისიის მისამართი თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N150

საკონტაქტო ტელეფონები 598845362

დამატებითი მოთხოვნები

კანდიდატს მოეთხოვება:
- 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილება იურიდიული მიმართულებით;
- ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული ძირითადი ასპექტების ცოდნა;
- სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა (ცოდნის დონე - B2);
- სამართლებრივი და აკადემიური წერა.

პიროვნული მახასიათებლები:
- ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
- ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი;
- დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
- გუნდური მუშაობის უნარი;
- კომპლექსური აზროვნება;
- დროის ეფექტიანი მართვა;
- საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
- ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია

კანდიდატმა უნდა წარმოადგინოს:
– შესაბამისი უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ელექტრონული ასლი;
– იურიდიული მიმართულებით 2 წლიანი სამუშაო გამოცდილების ქონის დამადასტურებელი დოკუმენტის
ელექტრონული ასლი;
– სამოტივაციო წერილი;
- სასურველია, კანდიდატმა წარმოადგინოს ინფორმაცია ორი რეკომენდატრის ვინაობისა და მათი საკონტაქტო
მონაცემების შესახებ.

წერითი დავალება შეფასდება ქულათა 5 ბალიანი სისტემით;
გასაუბრებაზე დაიშვებიან მხოლოდ ის კანდიდატები, რომლებიც წერითი დავალების შედეგად 5 ქულიდან მიიღებენ,
სულ მცირე, 3 ქულას. ამასთან, წერითი დავალებისა და გასაუბრების შედეგების დაჯამება არ ხდება.

მოხელის სტატუსის არმქონე პირი მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე მიიღება გამოსაცდელი ვადით.

გადაწყვეტილების მიღების ფორმა და ვადა

საკონკურსო კომისისია საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებს საკონკურსო განაცხადების წარდგენის ვადის
დასრულებიდან 3 თვის ვადაში ქულათა სისტემით.

კონკურსის ეტაპები

განცხადების გადარჩევა
წერითი დავალება
გასაუბრება


