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სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ უძრავი ნივთის საკადასტრო  
აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილ პირთა 

სერტიფიკაციის სამსახურის  

 

სერტიფიკაციის სქემა 
 

სერტიფიკაციის ორგანოს - საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - „საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის“ სერტიფიკაციის სამსახურის მიერ უძრავი ნივთის საკადასტრო 
აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის სერტიფიკაცია 
ხორციელდება ამ სერტიფიკაციის სქემის მიხედვით.  

I. სერტიფიკაციის პროცესის აღწერა 

1. სერტიფიკაციის პროცესის მიზანია უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი  
სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის  კვალიფიციურობისა და 
კომპეტენტურობის „მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს 
შესრულებისა და დოკუმენტირების წესისა და საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს 
საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა დარღვევით შესრულებისათვის საკადასტრო 
აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს შესრულების უფლებამოსილების მქონე პირის 
სერტიფიკატის მოქმედების შეჩერებისა და გაუქმების წესის დამტკიცების შესახებ“ 
საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს N388 დადგენილების მოთხოვნებთან 
შესაბამისობის უზრუნველყოფა.   

2. აღნიშნული მიზნიდან გამომდინარე, სერტიფიკაციის პროცესი  მოიცავს:  

ა) სერტიფიკაციისათვის მოსამზადებელ სამუშაოებს - სერტიფიკაციის პროცესის 
განმსაზღვრელი დოკუმენტების, მათ შორის სერტიფიკაციის სქემის, საკვალიფიკაციო და 
კომპეტენტურობის მოთხოვნების, სატესტო/საგამოცდო პროგრამის, სერტიფიკაციის 
კალენდარული გეგმის, სერტიფიკაციის ხარჯთაღრიცხვის ფინანსური გეგმის და სხვა 
დოკუმენტების მომზადებას/კორექტირებასა და სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ მათ მიღებას;  

ბ) სერტიფიკატის მაძიებელი პირების დადგენილ საკვალიფიკაციო და კომპეტენტურობის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება-შეფასებას და მათი სერტიფიკაციის შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღებას - სერტიფიკაციის საგამოცდო სესიის პერიოდში წარმოებს 
განცხადებების მიღება, კანდიდატების შერჩევა,  კანდიდატების ტესტირება და პრაქტიკულ 
დავალებათა შესრულებაში გამოცდა, შეფასება, შეფასებების თაობაზე კანდიდატების 
აპელაციებისა და საჩივრების განხილვა, დადებითი შეფასებების მქონე კანდიდატებისთვის 
სერტიფიკატების მინიჭება;  
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გ) სერტიფიკატის მფლობელი პირების მიმართ წაყენებული მოთხოვნების შესრულების 
შეფასებას - გადაწყვეტილებების მიღებას სერტიფიკატის შეჩერების, გაუქმების, 
რესერტიფიკაციის, სერტიფიკატის ვადის გაგრძელების შესახებ; 

დ) სერტიფიკაციის პროცესის უწყვეტ მონიტორინგს; 

ე) სერტიფიკაციის პროცესის შეფასებას;  

ვ) შიდა აუდიტს.  

I.I. სერტიფიკაციისათვის მოსამზადებელი სამუშაოები გულისხმობს სერტიფიკაციის 
პროცესის განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტების შემუშავებას, მიღებას, კორექტირებას 
და სერტიფიკაციის პროცესის დაგეგმვას. შესაბამის დოკუმენტებს შეიმუშავებს ექსპერტთა 
საბჭო.  

ა. სერტიფიკაციის პროცესის განმსაზღვრელი ძირითადი დოკუმენტებია: 

ა.ა. წინამდებარე სერტიფიკაციის სქემა;  

ა.ბ. სერტიფიკაციის სამსახურის ხარისხის სახელმძღვანელო; 

ა.გ. სერტიფიკატის მაძიებელი პირის საკვალიფიკაციო და კომპეტენტურობის მოთხოვნები 
(მოცემულია ხარისხის სახელმძღვანელოში, იხ. პუნქტები 3.2. და 3.3.); 

ა.დ. სერტიფიკაციის მაძიებელი პირის სატესტო/საგამოცდო პროგრამა (მოცემულია 
ხარისხის სახელმძღვანელოს დანართებში, იხ. დანართი 1); 

ა.ე. სერტიფიკაციის მაძიებელი პირის პროფესიული ცოდნის ტესტი (ტესტის ნიმუში 
მოცემულია ხარისხის სახელმძღვანელოს დანართებში, იხ. დანართი 3); 

ა.ვ. სერტიფიკატის მაძიებელი პირის პრაქტიკული უნარ-ჩვევების შემოწმება-შეფასების 
მიზნით გამოცდის პრაქტიკული დავალებები; 

ა.ზ. სერტიფიკატის ფორმა (სერტიფიკატის ფორმა მოცემულია ხარისხის სახელმძღვანელოს 
დანართებში, იხ. დანართი 7). 

ბ. სერტიფიკაციის პროცესის დაგეგმვის დოკუმენტებია: 

ბ.ა. სერტიფიკაციის პროცესის კალენდარული წლის გეგმა (კალენდარული გეგმის შინაარსი 
და მისი მიღების წესი განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოთი; იხ. 
ხარისხის სახელმძღვანელოს 4.1.2. პუნქტი); 

ბ.ბ. სერტიფიკაციის პროცესის კალენდარული წლის ხარჯთაღრიცხვის გეგმა 
(ხარჯთაღრიცხვის გეგმის შინაარსი და მისი მიღების წესი განისაღვრება სერტიფიკაციის 
ხარისხის სახელმძღვანელოთი; იხ. ხარისხის სახელმძღვანელოს 4.1.4 პუნქტი). 
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I.II. სერტიფიკატის მაძიებელი პირების დადგენილ საკვალიფიკაციო და კომპეტენტურობის 
მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება-შეფასება და მათი სერტიფიკაციის შესახებ 
გადაწყვეტილებების მიღება ხორციელდება სერტიფიკაციის სახელმძღვანელოს შესაბამისად, 
რასაც უზრუნველყოფს სერტიფიკაციის  ორგანო. პროცესის ორგანიზებისათვის 
კალენდარული გეგმით შეიძლება დაიგეგმოს სერტიფიკაციის საგამოცდო სესია (იხ. 
სერტიფიკაციის სახელმძღვანელოს 4.1.3 პუნქტი).  

ა. სერტიფიკაციის მაძიებელი პირის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია: 

ა.ა. არანაკლებ 21 წლის ასაკი; 

ა.ბ. ქმედუნარიანობა; 

ა.გ. საქართველოში საცხოვრებელ ადგილას რეგისტრაცია; 

ა.დ. ქართული ენის ცოდნა; 

ა.ე. შესაბამის სპეციალობაში (სპეციალობები: საინჟინრო გეოდეზია და გეოინფორმატიკა; 
გეოგრაფია; სამთო და გეოინჟინერია. თუ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ განათლების 
დამადასტურებელ დოკუმენტში მითითებულია ჩამოთვლილთაგან განსხვავებული 
სახელწოდების, მაგრამ ეკვივალენტური სპეციალობა, განმცხადებელს საშუალება მიეცემა 
უტყუარი დოკუმენტების წარმოდგენის საფუძველზე დაადასტუროს მისი განათლების 
შესაბამისობა მოცემულ სპეციალობებთან) ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ან საკადასტრო 
სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება ან საკადასტრო სამუშაოების 
შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის მოსამზადებელი საკვალიფიკაციო სასწავლო კურსის 
გავლა.  

ბ. სერტიფიკატის მაძიებელი პირის კომპეტენტურობის მოთხოვნებია: 

ბ.ა. უძრავ ნივთებზე უფლებების რეგისტრაციის მარეგულირებელი სამართლებრივი 
ნორმების ცოდნა და პრაქტიკულ საქმიანობაში უძრავ ნივთებზე უფლებების 
რეგისტრაციასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მომზადებისას ამ ცოდნის გამოყენების 
უნარი; 

ბ.ბ. გეოდეზია-კარტოგრაფიის თეორიული საფუძვლების ცოდნა და პრაქტიკულ 
საქმიანობაში უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 
შესრულებისას ამ ცოდნის გამოყენების უნარი; 

ბ.გ. გეოინფორმაციული სისტემის თეორიული საფუძვლების ცოდნა და პრაქტიკულ 
საქმიანობაში უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი  მონაცემების კამერალური 
დამუშავებისას ამ ცოდნის გამოყენების უნარი; 
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ბ.დ. უძრავი ნივთის საკადასტრო საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 
ჩასატარებლად საჭირო პრაქტიკული უნარ-ჩვევები; მაღალი სიზუსტის გეოდეზიური 
ხელსაწყოების და მეთოდების საველე გამოყენება, მონაცემების კამერალური დამუშავება და 
დადგენილი ფორმით სათანადო დოკუმენტების მომზადება. 

გ. საკვალიფიკაციო მოთხოვნებთან შესაბამისობა დგინდება სერტიფიკაციის ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 4.4.2. პუნქტით დადგენილი დოკუმენტების ნუსხის შესაბამისად 
განმცხადებლის მიერ წარდგენილი დოკუმენტების ვალიდურობის შემოწმება-შეფასებით 
(დოკუმენტალური შემოწმება). 

დ. კომპეტენტურობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა იზომება და ფასდება 
სატესტო/საგამოცდო პროგრამის შესაბამისად (იხ.ხარისხის სახელმძღვანელოს დანართი 1), 
რომელიც წარმოადგენს ოთხი მოდულის (I. უძრავ ნივთებზე უფლებების რეგისტრაციის 
მარეგულირებელი სამართლებრივი ბაზა; II. გეოდეზია-კარტოგრაფიის თეორიული 
საფუძვლები; III. გეოინფორმაციული სისტემის თეორიული საფუძვლები; IV. საველე-
აზომვითი სამუშაოების პრაქტიკა) მიხედვით სატესტო/საგამოცდო თეორიული და 
პრაქტიკული საკითხების ნუსხას.  

ე. კომპეტენტურობის მოთხოვნებთან შესაბამისობა იზომება და ფასდება ორ ეტაპად: 
კანდიდატის პროფესიული ცოდნის შესამოწმებლად ტესტირების, ხოლო პროფესიული 
უნარ-ჩვევების შესამოწმებლად - პრაქტიკული დავალების შესრულებაში გამოცდის 
მეთოდებით. ტესტირების/გამოცდის პირობები და წესები განისაზღვრება სერტიფიკაციის 
ხარისხის სახელმძღვანელოს 3.6. 3.7. და 4.8. პუნქტებით. 

ვ. სერტიფიკაციის პროცესის გასავლელად სერტიიკაციის მაძიებელი პირი ვალდებული 
გადაიხადოს სერტიფიკაციის საფასური. სერტიფიკაციის საფასური ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 4.7. პუნქტის შესაბამისად განისაზღვრება სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ. 
კანდიდატს, რომელმაც პრაქტიკული დავალების შესრულებაში გამოცდაზე ვერ მიიღო 
დადებითი შეფასება, უფლება აქვს მოითხოვოს ტესტირებაზე მიღებული ქულების 
შენარჩუნება და სერტიფიკაციის საფასურის ნახევარის გადახდის შემთხვევაში, უახლოეს 
საგამოცდო სესიაზე გაიაროს განმეორებითი გამოცდა მხოლოდ პრაქტიკული დავალების 
შესრულებაში.  

ზ. პირს სერტიფიკატი მიენიჭება, თუ იგი როგორც ტესტირების, ასევე პრაქტიკული 
დავალების შესრულებაში გამოცდისას გადალახავს მინიმალური კომპეტენტურობის 
ზღვარს, რომელიც დადგენილია სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 3.6. და 3.7. 
პუნქტებით. 

თ. უძრავი ნივთის საკადასტრო საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების 
შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის სერტიფიკატის ვადაა 1 წელი.  
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ი. სერტიფიკატის მაძიებელი პირის კვალიფიციურობისა და კომპეტენტურობის 
შეფასებასთან დაკავშირებული აპელაციებისა და საჩივრების შეტანის, განხილვისა და 
შესაბმისი გადაწყვეტილებების მიღების წესები განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 4.11. პუნქტით. 

I.III. რესერტიფიკაცია (სერტიფიკატის ხელახლა მინიჭება) ტარდება მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში, თუ სერტიფიკატის მოქმედების პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა უძრავ 
ნივთებზე უფლებების რეგისტრაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა, ან/და აზომვითი 
სამუშაოების წარმოების ტექნოლოგია, რამაც გამოიწვია არსებითი ხასიათის ცვლილებები 
სერტიფიკატის მაძიებელი პირის საკვალიფიკაციო ან/და კომპეტენტურობის მოთხოვნებში 
და რესერტიფიკაციის აუცილებლობა პირდაპირ განსაზღვრა საკანონმდებლო აქტმა.  

I.IV. სერტიფიკატის მინიჭების შემდგომ ხორციელდება სერტიფიკატის მფლობელი პირის  
დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობის შეფასება.  

ა. სერტიფიკატის მფლობელი პირი ვალდებულია: 

ა.ა. უძრავი ნივთის საკადასტრო სამუშაოები შეასრულოს უშუალოდ, ხარისხიანად, მოქმედი 
კანონმდებლობის მოთხოვნათა და პროფესიული სტანდარტების დაცვით; 

ა.ბ. არ დაუშვას მისი სერტიფიკატის არაჯეროვანი გამოყენება, მათ შორის 
არასერტიფიცირებული პირის მიერ შესრულებულ სამუშაოზე რაიმე ფორმით 
პასუხისმგებლობის აღება; 

ა.გ. შეაჩეროს ან შეწყვიტოს მიწის ნაკვეთის საკადასტრო სამუშაოების წარმოება, თუ 
სერტიფიკაციის სამსახურის გადაწყვეტილების შესაბამისად შეჩერდა ან გაუქმდა მისი 
სერტიფიკატი; 

ა.დ. წელიწადში ერთხელ, სერტიფიკატის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს ერთი თვისა 
დადგენილი ფორმით წარმოადგინოს ანგარიში წლის განმავლობაში შესრულებული 
აზომვითი სამუშაოების შესახებ. ანგარიშის ფორმა მოცემულია სერტიფიკაციის 
სახელმძღვანელოს დანართებში (იხ. დანართი 4); 

ბ. სერტიფიკატის მფლობელი პირის მიერ სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 
3.11.1. პუნქტის „ა“ და „ბ“ ქვეპუნქტებით  განსაზღვრულ მოთხოვნათა შეუსრულებლობა 
გამოიწვევს მისი სერტიფიკატის შეჩერებასა ან გაუქმებას.  

გ. სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 3.11. 1. პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის 
მოთხოვნათა დარღვევა წარმოადგენს პირისათვის სერტიფიკატის ვადის გაგრძელებაზე 
უარის თქმის საფუძველს. 

I.V. სერტიფიკატის ვადის გაგრძელება 
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სერტიფიკატის ვადა 1 წლით გაგრძელდება, თუ სერტიფიკატის მფლობელი პირის მიერ არ 
დარღვეულა ამ სახელმძღვანელოს 3.11.1. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნები, პირი 
სერტიფიკატის ვადის გასვლამდე არა უგვიანეს ერთი თვისა მიმართავს სერტიფიკაციის 
ორგანოს ვადის გაგრძელების მოთხოვნით, რომელსაც თან უნდა დაერთოს სერტიფიკაციის 
3.11.1. პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული ანგარიში და გადაიხდის სერტიფიკატის 
ვადის გაგრძელების საფასურს. 

II. სერტიფიკაციის პროცესის მონიტორინგი 

სერტიფიკაციის პროცესის ხარისხის უზრუნველსაყოფად სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ 
პროცესის მიმდინარეობაზე ხორციელდება უწყვეტი მონიტორინგი. მონიტორინგი 
ხორციელდება სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 6.1. პუნქტით დადგენილი 
წესით. 

III. სერტიფიკაციის პროცესის შეფასება 

სერტიფიკაციის პროცესის შეფასება გულისხმობს სერტიფიკაციის სქემასთან, აგრეთვე 
სერტიფიკაციის კალენდარული გეგმასა და სერტიფიკაციის ხარჯთაღრიცხვის გეგმასთან, 
საანგარიშგებო პერიოდში (კალენდარული წლის განმავლობაში) განხორციელებული 
სერტიფიკაციის პროცესის შესაბამისობის კვლევასა და შეფასებას. ამ მიზნით 
სერტიფიკაციის ორგანო ამზადებს, ამტკიცებს და აქვეყნებს  სერტიფიკაციის კალენდარული 
წლის ანგარიშს კალენდარული წლის ანგარიში მზადდება სერტიფიკაციის ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 6.4. პუნქტით დადგენილი წესების შესაბამისად. 

IV. შიდა აუდიტი 

შიდა აუდიტი ხორციელდება სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 6.5. პუნქტით 
დადგენილი წესით სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” უფლებამოსილი 
თანამდებობის პირების მიერ და მოიცავს სერტიფიკაციის კალენდარული წლის ანგარიშის 
მიხედვით განხორციელებული სერტიფიკაციის პროცესისა და თანმდევი ღონისძიებების 
მოქმედ კანონმდებლობასთან, სახელმწიფო სტანდარტთან, სერტიფიკაციის სქემასთან და 
ხარისხის სახელმძღვანელოს მოთხოვნებთან შესაბამისობის, მათი მიზანშეწონილობის, 
ეკონომიურობისა და ეფექტიანობის ანალიზსა და შეფასებას, შესაბამისი დასკვნებისა და 
რეკომენდაციების მომზადებას სერტიფიკაციის პროცესის გაუმჯობესებისა და მისი 
ხარისხის უზრუნველსაყოფად. 

V. სერტიფიკაციის სამსახური და მისი დამხმარე ორგანოები, სერტიფიკაციის პროცესში 
მონაწილე პერსონალი 

სერტიფიკაციის პროცესს წარმართავს სერტიფიკაციის ორგანო - სსიპ „საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ სერტიფიკაციის სამსახური. მისი სტატუსი, სტრუქტურა, 
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უფლებამოსილება, შექმნისა და საქმინობის წესი განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 5.1.- 5.4. და 5.7. პუნქტებით.  

სერტიფიკაციის შესახებ გადაწყვეტილებებს სერტიფიკაციის სამსახურის უფროსი იღებს 
მისი დამხმარე ორგანოების -  ექსპერტთა საბჭოსა და საგამოცდო კომისიის, აგრეთვე და 
სერტიფიკაციის პროცესში მონაწილე პერსონალის მეშვებით.  

სერტიფიკაციის სამსახურის უფროსის დამხმარე ორგანოებია: 

ა) ექსპერტთა საბჭო,  რომლის სტატუსი, სტრუქტურა, უფლებამოსილებები და საქმიანობის 
წესი განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 5.4. პუნქტით; 

ბ) სერტიფიკაციის საგამოცდო კომისია, რომლის სტატუსი, სტრუქტურა, 
უფლებამოსილებები და საქმიანობის წესი განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის 
სახელმძღვანელოს 5.7. პუნქტით. 

სერტიფიკაციის პროცესში მონაწილე პერსონალს შეადგენენ: 

ა) ექსპერტები, რომლებიც უზრუნველყოფენს სერტიფიკაციის განმსაზღვრელი 
დოკუმენტების შემუშავებასა და მათ კორექტირებას; მაღალკვალიფიციურ ექსპერტთა 
დაქირავებას მათი კომპეტენტურობისა და გამოცდილების საფუძველზე უზრუნველყოფს 
სსიპ ”საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” დირექტორი; 

ბ) გამომცდელები, რომლებიც უზრუნველყოფენ პრაქტიკულ დავალებათა შესრულებაში 
გამოცდისას კანდიდატთა ნაშრომების ობიექტურ შეფასებას, კოლეგიურად (საგამოცდო 
კომისიის სახით) განიხილავენ და წყვეტენ კანდიდატთა აპელაციებს ტესტირებისა და 
გამოცდების შეფასებებთან დაკავშირებით; გამომცდელთა მიმართ წაყენებული მოთხოვნები 
და მათი შერჩევის წესი განისაზღვრება სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 5.5 
პუნქტით; 

გ) ზედამხედველები, რომლებიც უზრუნველყოფენ ტესტირებისა და გამოცდის დადგენილი 
წესებით ჩატარებას. ზედამხედველები სერტიფიკაციის ხარისხის სახელმძღვანელოს 5.8 
პუნქტის შესაბამისად შეირჩევიან სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” 
პერსონალიდან და მათ უტარდებათ შესაბამისი თანამდებობრივი ინსტრუქტაჟი; 

დ)  სხვა პერსონალი, რომელიც ახორციელებს სერტიფიკაციის პროცესთან დაკავშირებულ 
საორგანიზაციო, საინფორმაციო, საქმისწარმოების, სამართლებრივი, მატერიალურ-
ტექნიკური და ფინანსური უზრუნველყოფისა და მახრდაჭერის  ღონისძიებებს; სხვა 
პერსონალი სერტიფიკაციის სამსახურის უფროსთან შეთანხმებული სსიპ „საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ დირექტორის გადაწყვეტილებებით შეირჩევა სსიპ 
„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის” საშტატო შემადგენლობიდან,  პერსონალის 
საშტატო განრიგისა და სამუშაოთა აღწერილობების შესაბამისად.  
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