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შესავალი 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი არის საქართველოს იუსტიციის 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი 
(სსიპ), რომელიც საქმიანობას ახორციელებს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 28 
იანვრის N56 ბრძანების საფუძველზე.  

2019 წლის 29 ნოემბერს ცვლილება შევიდა  „სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
შესახებ“ კანონის მე-8 მუხლის მე-3 პუნქტში. ცვლილების თანახმად, მოსამსახურეთა 
სპეციალური სასწავლო კურსით გადამზადება 2020 წლის 01 იანვრიდან დაევალა 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრს. ცვლილების საფუძველზე, 2019 წლის 31 დეკემბერს 
ცვლილება შევიდა  იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დებულების მე-3 მუხლის „დ“ 
ქვეპუნქტში და ჩამოყალიბდა ახალი რედაქციით. 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიზანია საქართველოში მიმდინარე სამართლებრივი 
რეფორმის და ქართული სამართლის საერთაშორისო სამართლის სტანდარტებთან და 
ევროპულ სამართალთან ჰარმონიზაციის სახელმწიფო პოლიტიკის ხელშეწყობა 
სასწავლო პროგრამების განხორციელებით, ასევე, სამინისტროს, სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და სხვა 
დაინტერესებული პირების ორგანიზაციული განვითარების, მართვისა და მომსახურების 
ხარისხის განვითარების ხელშეწყობა. 

 
2019 წელს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებში, 
ტრენინგებისა და პროექტების მიმართულებით, ჩართული იყო 7724 მონაწილე, ხოლო, 
ტესტირება გაიარა 16 012 აპლიკანტმა. ტესტის შექმნის სამსახურმა 2231 ტესტური 
დავალება შეიმუშავა. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო  ყვარლის 
სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 2202 სტუმარი. ჯამში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
აქტივობებში, 2019 წლის ფარგლებში, ჩართული იყო 28 169 დაინტერესებული პირი.  
 
ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: 
 
• ტრენინგი  
• ტესტირება/ტესტის შექმნა 
 
 
დღეისათვის სასწავლო ცენტრი მომხმარებლებს სამართლებრივი, სოციალური, 
ფინანსური და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით 100-ზე მეტ ტრენინგ 
მოდულს სთავაზობს. საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს თბილისსა და 
ყვარელში გამართული და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი 
ინფრასტრუქტურა და სერვისები აქვს.  
 
საჯარო სამსახურის რეფორმის ფარგლებში იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პროგრამებს 
აკრედიტაცია მიენიჭა. საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების სავალდებულო 
პროგრამა  “მოხელის მენეჯერული უნარები” და “პიროვნული და პროფესიული 
კომპეტენციების განვითარება” - ეს ის პროგრამებია, რომლებზეც აკრედიტაცია 5 წლის 
ვადით გაიცა. აღნიშნული საბაზისო პროგრამების გავლა სავალდებულოა მათთვის, ვინც 
საჯარო სამსახურში მოხელის თანამდებობაზე პირველად ინიშნება. 23 დეკემბრის 
მდგომარეობით, სხვადასხვა უწყების 46 მოხელე უკვე სერტიფიცირებულია. 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ორიენტირებულია ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. ამას 
ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფლობს ISO სერტიფიკატს. 
ISO-9001 წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებულ ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემას. სერტიფიკატის ფლობა გულისხმობს, რომ მენეჯმენტის კუთხით, 
ორგანიზაციის საქმიანობა საერთაშორისო ნორმებს შეესაბამება. 
 
 
 



საერთაშორისო ვიზიტები/პროექტები  



რეგიონულ ვიზიტებში მონაწილეობა 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა შვიდ რეგიონულ ვიზიტში მიიღო 
მონაწილეობა, რომელიც საქართველოში, ოდესაში, პოლონეთში, მოლდოვასა და 
უკრაინაში გაიმართა. ასევე, განხორციელდა სამი საერთაშორისო პროექტი.   
 
 
საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების სფეროში საუკეთესო გამოცდილებისა 
და პრაქტიკის ურთიერთგაზიარების მიზნით, ქალაქ ოდესაში მემორანდუმი გაფორმდა. 
მემორანდუმს ხელი მოაწერეს სამი ქვეყნის - საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას 
წარმომადგენლებმა. ქართულ მხარეს მემორანდუმის გაფორმებისას იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრი, საჯარო სამსახურის ბიურო და ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 
წარმოადგენდა. 
 
 
საქართველოს დელეგაცია სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდა პოლონეთში, რომელსაც 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე 
ხელმძღვანელობდა. სასწავლო ვიზიტის თემებს წარმოადგენდა გადახდისუუნარობის 
პრაქტიკოსების სწავლება, ლიცენზირება და მათი საქმიანობის მონიტორინგი.  
 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებმა მოლდოვაში გამართულ რეგიონულ 
შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა. რეგიონულ შეხვედრაზე საქართველოს, მოლდოვას, 
უკრაინისა და გერმანიის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს საჯარო სამსახურში 
პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით  
გამოცდილება გაუზიარეს. 
 
  
უკრაინაში, საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისა და საქმიანი კონტაქტების 
გაღრმავების მიზნით, მენეჯმენტისა და ლიდერობის ტრენინგი ჩატარდა.  - იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის ტრენერები უკრაინაში მიმდინარე მესამე რეგიონულ შეხვედრაში 
მონაწილეობდნენ. 
 
  
საქართველოს გერმანიის, უკრაინისა და მოლდოვას საჯარო სამსახურის 
წარმომადგენლები ეწვივნენ. საუბრის თემა იყო ეთიკა და ღირებულებები საჯარო 
სამსახურში.  
  
 
საქართველოში, სასტუმრო რედისონში, გაიმართა ტრენერთა ტრენინგი თემაზე - ეთიკა 
და ღირებულებები საჯარო სამსახურში. ტრენინგში მონაწილეობდნენ საქართველოს, 
უკრაინის და მოლდოვას საჯარო სექტორის ტრენერები, რომლებმაც კურსის 
დასრულებისას მიიღეს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი საერთაშორისოდ 
აღიარებული სერტიფიკატები. 
 
 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და არასრულწლოვანთა დაცვის 
სამსახურის ეროვნულ სასწავლო სკოლას (ENPJJ) შორის მემორანდუმს მოეწერა ხელი. 
ვიცეპრემიერმა, იუსტიციის მინისტრმა -  თეა წულუკიანმა, საფრანგეთის იუსტიციის 
სამინისტროს მომავალი საჯარო მოხელეები მიიღო, რომლებმაც სტაჟირება, 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეგიდით, დანაშაულის პრევენციის ცენტრში 
გაიარეს.  
 
 
 
 
 
 



რეგიონული შეხვედრა საქართველოში 

2019 წლის 8 მაისს საქართველოს გერმანიის, უკრაინისა და მოლდოვას საჯარო 
სამსახურის წარმომადგენლები ეწვივნენ. საუბრის თემა იყო ეთიკა და ღირებულებები 
საჯარო სამსახურში.  
 

 
განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეთიკის სწავლების მნიშვნელობასა და 
თავისებურებებს.  

 
რიგით მეორე რეგიონული შეხვედრა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GIZ) პროგრამის „მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ ფარგლებში შედგა, რომელიც საჯარო 
მმართველობის რეფორმის რეგიონალური ფონდის დაკვეთით 2018 წლის ოქტომბრიდან 
ხორციელდება და მიზნად ისახავს პარტნიორი სახელმწიფოების საჯარო სამსახურებში 
პროფესიული განვითარების ევროპული სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობას. 
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რეგიონული ტრენინგი საქართველოში 

2019 წლის 9-11 მაისს, სასტუმრო რედისონში გაიმართა ტრენერთა ტრენინგი თემაზე - 
ეთიკა და ღირებულებები საჯარო სამსახურში. 

ტრენინგში მონაწილეობდნენ საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას საჯარო სექტორის 
ტრენერები, რომლებმაც კურსის დასრულებისას მიიღეს შესაბამისი კვალიფიკაციის 
დამადასტურებელი საერთაშორისოდ აღიარებული სერტიფიკატები.  

ტრენინგს უძღვებოდნენ გერმანიის სამოხელეო აკადემიის - DBB Academy-ს მიერ 
სერტიფიცირებული ტრენერები.  

პროექტი განხორციელდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 
(GIZ) პროგრამის „მოხელეთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში“ ფარგლებში, რომელიც საჯარო მმართველობის რეფორმის 
რეგიონალური ფონდის დაკვეთით მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს პარტნიორი 
სახელმწიფოების საჯარო სამსახურებში პროფესიული განვითარების ევროპული 
სტანდარტების დანერგვის ხელშეწყობას. 
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რეგიონული შეხვედრა პოლონეთში 

2019 წლის 10-12 ივლისს საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ბატონი მიხეილ სარჯველაძე 
ხელმძღვანელობდა, სასწავლო ვიზიტით იმყოფებოდა პოლონეთში. სასწავლო 
ვიზიტის თემებს წარმოადგენდა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსების სწავლება, 
ლიცენზირება და მათი საქმიანობის მონიტორინგი.  
 
ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს დელეგაციამ შეხვედრები პოლონეთის 
იუსტიციის სამინისტროს, ვარშავის რაიონული სასამართლოს და 
გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსების ეროვნული პალატის წარმომადგენლებთან 
გამართა. სასწავლო ვიზიტის შედეგად, მოსამზადებელი სამუშაოები დაიწყო 
გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსების ავტორიზებისა და მონიტორინგის 
მარეგულირებელი კანონქვემდებარე აქტების შემუშავების მიზნით. 
 
 
ვიზიტი ევროკავშირისა და BMZ-ის მიერ თანადაფინანსებული პროექტის 
„საქართველოს კომერციული სამართლისა და პრაქტიკის გაუმჯობესება“ 
ფარგლებში ჩატარდა. პროექტს გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოება ახორციელებს. 
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რეგიონული შეხვედრა უკრაინაში 

2019 წლის 21-26 ივლისს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერები უკრაინაში 
მიმდინარე მესამე რეგიონულ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ. მენეჯმენტისა და 
ლიდერობის ტრენინგი საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარებისა და საქმიანი 
კონტაქტების გაღრმავების მიზნით ჩატარდა.  
 
ღონისძიებაში საქართველოს, გერმანიის, მოლდოვასა და უკრაინის საჯარო სისტემის 
წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. სამუშაო შეხვედრაზე მოხელეთა პროფესიული 
განვითარების სისტემებში, მართვისა და ლიდერობის სწავლების დანიშნულებასა და 
თავისებურებებზე ისაუბრეს. 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერებმა ტრენერთა ტრენინგის ინტენსიური 
პროგრამა გაიარეს, რომელსაც გერმანიის სამოხელეო აკადემიის დირექტორი, 
საერთაშორისო ტრენერი ჰანს რიგერი უძღვებოდა. 

 
მართვისა და ლიდერობის 4-დღიანი ინტენსიური ტრენინგის თემებად შეირჩა: 
კომუნიკაცია, ადამიანური რესურსები, ცვლილებების მენეჯმენტი, თვით-მენეჯმენტი 
და ორგანიზაცია. 

 
რეგიონული შეხვედრა კიევში გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის 
საზოგადოების (GIZ) პროექტის „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“ ორგანიზებითა და მხარდაჭერით ჩატარდა.  
 
GIZ-ის აღნიშნული პროექტი აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონული ფონდის 
ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და მიზნად ისახავდა აღნიშნულ ქვეყნებში 
მოხელეთა პროფესიული განვითარების სისტემებისა და ინსტიტუციების დაახლოებას. 
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რეგიონული შეხვედრა მოლდოვაში 

2019 წლის 28-31 ოქტომბერს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებმა 
მოლდოვაში გამართულ რეგიონულ შეხვედრაში მიიღეს მონაწილეობა, რომელიც 
გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის - 
„მოხელეთა გადამზადების სისტემის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში“ ფარგლებში გაიმართა. 
 
GIZ-ისა და საჯარო მმართველობის რეფორმების რეგიონული ფონდის მხარდაჭერით 
გამართულ მეოთხე რეგიონული შეხვედრაზე საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინისა და 
გერმანიის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გამოცდილება გაუზიარეს. ორდღიანი 
მრგვალი მაგიდის თემა იყო საჯარო სამსახურში პროფესიული განვითარების ხარისხის 
უზრუნველყოფა. 
 
საქართველოს საჯარო სამსახურის ბიუროს, განათლების ხარისხის განვითარების 
ეროვნული ცენტრის, იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და ფინანსთა სამინისტროს 
აკადემიის წარმომადგენლებმა უკრაინელ და მოლდოველ კოლეგებს გამოცდილება 
მიმდინარე წელს ამოქმედებული ტრენინგების აკრედიტაციის სისტემის თაობაზე 
გაუზიარეს. 
 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში განხორციელებულ მეოთხე რეგიონულ 
მრგვალ მაგიდას ადგილზე მოლდოვას საჯარო მმართველობის აკადემია 
მასპინძლობდა. 
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ვიზიტი ქალაქ ოდესაში  

2019 წლის 25-27 სექტემბერს, საჯარო მოხელეთა პროფესიული განვითარების 
სფეროში საუკეთესო გამოცდილებისა და პრაქტიკის ურთიერთგაზიარების 
მიზნით, ქალაქ ოდესაში მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი მოაწერეს 
სამი ქვეყნის - საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას წარმომადგენლებმა. 
ქართულ მხარეს მემორანდუმის გაფორმებისას იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, 
საჯარო სამსახურის ბიურო და ფინანსთა სამინისტროს აკადემია წარმოადგენდა. 
 
 
დოკუმენტს ხელი მოეწერა რიშელიეს პროფესიული განვითარების ფორუმის 
ფარგლებში, რომელიც ოდესაში მიმდინარეობდა. ფორუმში საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მონაწილეობა შესაძლებელი გახდა გერმანიის 
საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) რეგიონული პროექტის 
„მოხელეთა გადამზადების სისტემის მხარდაჭერა აღმოსავლეთ პარტნიორობის 
ქვეყნებში“ ფარგლებში. აღნიშნული მემორანდუმი ამ პროექტის მხარდაჭერითა 
და ინიცირებით გაფორმდა. 

10 



 

                მემორანდუმის გაფორმება 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და არასრულწლოვანთა დაცვის 
სამსახურის ეროვნულ სასწავლო სკოლას (ENPJJ) შორის მემორანდუმს მოეწერა 
ხელი. ვიცეპრემიერმა, იუსტიციის მინისტრმა -  თეა წულუკიანმა, საფრანგეთის 
იუსტიციის სამინისტროს მომავალი საჯარო მოხელეები მიიღო, რომლებმაც 
სტაჟირება, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ეგიდით, დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრში გაიარეს. 
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                მემორანდუმის გაფორმება 

მემორანდუმის ფარგლებში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ხათუნა 
კასრაძე საფრანგეთის იუსტიციის სამინისტროს მომავალ საჯარო მოხელეებს 
შეხვდა, რომლებმაც სტაჟირება იუსტიციის სისტემაში გაიარეს.  შეხვედრას 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სხვადასხვა მიმართულების სამსახურის 
ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.  
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ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფარგლებში, 
საქართველოს ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ადამ ლაზოვსკი ეწვია.  
 
პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის შეჯიბრში 46 გუნდი და 150-მდე მონაწილე 
დარეგისტრირდა.  
 
პროექტის მონაწილე სტუდენტებისთვის ევროკავშირის სამართლის ზოგადი 
საფუძვლების შესახებ ლექციები გაიმართა, რომელთაც მოწვეული ექსპერტი - 
ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ადამ ლაზოვსკი უძღვებოდა. შეჯიბრის 
მონაწილე ყველა სტუდენტს, მიუხედავად იმისა, გადასული იყო თუ არა პროექტის 
მომდევნო ეტაპზე, შესაძლებლობა ჰქონდა მოცემულ ლექციებს დასწრებოდა. 
ლექციები ორ ეტაპად გაიმართა: 2019 წლის 26-27 ოქტომბერსა და 16-17 ნოემბერს.  
 
  

ვერსტმინსტერის უნივერსიტეტის  

პროფესორის  ვიზიტი 
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საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიის 

ვიზიტი საქართველოში  

2019 წლის აპრილში იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა უკვე მეორედ უმასპინძლა  
საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიას (IACA) საქართველოში. პირველი ვიზიტი 
2017 წელს  განხორციელდა. 
 
 
ვიზიტის ფარგლებში აკადემიის სამაგისტრო პროგრამის 19-მა სტუდენტმა მსოფლიოს 
15 ქვეყნიდან იუსტიციის სასწავლო ცენტრში პროგრამის დასკვნითი ორკვირიანი 
მოდული გაიარა, რომელსაც საერთაშორისო დონის ხუთი ექსპერტი უძღვებოდა. 
დელეგაციის წარმომადგენლებს იუსტიციის სამინისტროშიც უმასპინძლეს, სადაც 
ანტიკორუფციული ღონისძიებების ეფექტიანი აღსრულების მეთოდებს,  
 
 
პრაქტიკულ მაგალითებსა და ანტიკორუფციული მიმართულებით ქვეყანაში 
განხორციელებულ რეფორმებს გაეცნენ. მუშაობის სპეციფიკის გასაცნობად აკადემიის 
წარმომადგენლები, ასევე, იუსტიციის სახლს, სახელმწიფო სერვისების განვითარების 
სააგენტოს, საჯარო სამსახურის ბიუროსა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 
ეწვივნენ.  
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საერთაშორისო ანტიკორუფციულ აკადემიის 

ვიზიტი საქართველოში  

საერთაშორისო ანტიკორუფციული აკადემიის ექსპერტმა ქართველი საჯარო 
მოხელეებისთვის ტრენინგი კორუფციის ეკონომიკური ანალიზის თემაზე ჩაატარა. 
 
 
 
საერთაშორისო ანტიკორუფციული აკადემია არის საერთაშორისო ორგანიზაცია და, 
ამავე დროს, უმაღლესი განათლების ინსტიტუტი. მისი მიზანი კორუფციასთან ბრძოლის 
მიმართულებით არსებული გამოწვევების ანალიზი, საუკეთესო პრაქტიკის 
იდენტიფიკაცია და სფეროს პროფესიონალების მომზადებაა.  
 
 
გადაწყვეტილება სამაგისტრო პროგრამის დასკვნითი მოდულის საქართველოში 
ჩატარების თაობაზე განპირობებულია საქართველოს მიერ კორუფციის წინააღმდეგ 
ბრძოლაში მიღწეული მნიშვნელოვანი პროგრესით. 
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საერთაშორისო სამართლის სკოლა 

 
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA GEORGIA), 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, ასევე, 
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტის ფარგლებში, 9 
ქვეყნიდან (ავსტრია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, გერმანია, დანია, ირლანდია, 
იტალია, ლიეტუვა, ნორვეგია, ფინეთი, შვედეთი, ჩეხეთი) წარმოდგენილი 30 
უხცოელი სტუდენტისა და 10 ქართველი სტუდენტისათვის, განხორციელდა 
საერთაშორისო სამართლის სკოლა თემაზე - „ევროპული და საერთაშორისო 
ადამიანის უფლებათა სამართალი“, რომლის ფარგლებშიც განხორციელდა 
ლექციები  და ინსტიტუციური ვიზიტები უზენაეს სასამართლოში, იუსტიციის 
სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში.  
 
მონაწილე 40 სტუდენტს დარგობრივმა სპეციალისტებმა ინფორმაცია ადამიანის 
უფლებათა ევროპულ და საერთაშორისო სამართალზე მიაწოდეს, საერთაშორისო 
და ადგილობრივი პრაქტიკული გამოცდილება გაუზიარეს. გარდა ამისა, 
ინსტიტუციური ვიზიტის ფარგლებში, მონაწილეებმა ცნობიერება საჯარო და 
სასამართლო სტრუქტურების მუშაობის სპეციფიკის შესახებ აიმაღლეს.  
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იურიდიული ტრენინგების სამსახური 

2240 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
 
იურიდიული ტრენინგების სამსახური, სამართლებრივ თემებზე ტრენინგების და სხვა 
სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით, უზრუნველყოფს იუსტიციის სამინისტროს 
სისტემის, ასევე, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. სპეციალური სასწავლო პროგრამების 
შემუშავებისა და ტრენინგების ჩატარების გზით, სამსახური მონაწილეობს მიმდინარე 
სამართლებრივი რეფორმების იმპლემენტაციაში, ასევე, ხელს უწყობს საზოგადოებაში 
მართლშეგნების ამაღლებას. 
 
სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დარგის წამყვან ექსპერტებთან 
თანამშრომლობას ანიჭებს და მუდმივად ტრენერთა ბაზას აახლებს. სამსახური 
ორიენტირებულია სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და სწავლების პროცესის 
ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებაზე. 
 
2019 წელს იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ 50-მდე თემაზე 231 სასწავლო 
ღონისძიება განხორციელდა, რომელსაც 2240 მონაწილე ესწრებოდა.  
 
განხორციელებული სასწავლო ღონისძიებები (ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია, 
სამუშაო შეხვედრა, მრგვალი მაგიდა და სხვ.) მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა დადებითად 
შეაფასა. 
 
სატრენინგო თემები და ტრენინგ-მოდულები 
 
 
ცენტრის ბაზაზე არსებული 70-მდე ტრენინგ-მოდულის გარდა, სამსახური დამკვეთ 
პირებს, ნებისმიერ სამართლებრივ თემაზე, მიზნობრივი ჯგუფის საჭიროებებზე 
მორგებული  სპეციალური პროგრამის შემუშავებას სთავაზობს.  
 
 
 
დამკვეთი პირები 
 
იურიდიული ტრენინგების სამსახური, სატრენინგო მომსახურების გაწევით, როგორც 
საჯარო, ისე კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, ასევე, საერთაშორისო 
ორგანიზაციებთან თანამშრომლობს.    
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დამკვეთი პირები 

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა 

ტრენინგის  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტრო * 6 25 158 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპები** 14 40 591 

იუსტიციის სამინისტროს 

საქვეუწყებო დაწესებულება - 

სპეციალური პენიტენციური 

სამსახური  

3 7 149 

სხვა საჯარო დაწესებულები  11 14 243 

კერძო ორგანიზაციები 4 81 830 

მართლშეგნების ამაღლების 

მიზნით ორგანიზებული ტრენინგები 

***  

12 20 293 

სტატისტიკა 
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1. იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში 
დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის 
ამაღლება 
 
სამსახურის უპირველესი დანიშნულებაა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის 
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და საქვეუწყებო 
დაწესებულების მომსახურება, ასევე, ცენტრალური აპარატის თანამშრომელთა 
გადამზადებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.  
 

1.1. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის  
 
იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებისთვის ტრენინგები 
- „პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და საჯაროობის სამართლებრივი მოწესრიგება“, 
„სისხლის სამართლის პროცესი“„ უფლების ბოროტად გამოყენება და 
მართლმსაჯულების განხორციელებაზე უარის თქმა საერთაშორისო საინვესტიციო 
არბიტრაჟში“ჩატარდა. იუსტიციის სამინისტროს III და IV რანგის მოხელეებმა 
წარმატებით გაიარეს პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საბაზისო/სავალდებულო 
კურსი „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება“. იუსტიციის 
სამინისტროს თანამშრომლებისთვის ფრანგული და ინგლისური ენის შემსწავლელი 
კურსები უწყვეტად მიმდინარეობდა.  

 
1.2. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ებისთვის 

 
იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირებისთვის (სსიპ) ჩატარდა 40 სასწავლო აქტივობა, რომელსაც 
დაესწრო ჯამში  591  მონაწილე.  
 
 
 
 
 
 

 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდეობა 

ტრენინგზე 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 8 193 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო 
13 202 

იუსტიციის სახლი 5 26 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 7 98 

ეროვნული არქივი  1 22 

ნოტარიუსთა პალატა  2 10 

საკანონმდებლო მაცნე 4 40 
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1.3. ტრენინგები სპეციალური პენიტენციური სამსახურის  
მოსამსახურეთათვის  
 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამოქალაქო დანაყოფის მოსამსახურეთა 2 
ჯგუფისთვის ტრენინგები „ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი“ და 
„სამართლებრივი წერა“ჩატარდა. ტრენინგს ჯამში 19 მონაწილე ესწრებოდა.  
 
 
ესკორტის ოფიცრების საორიენტაციო კურსი 
 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა 
მთავარი სამმართველოს ესკორტის ოფიცრების პიროვნული კომპეტენციების 
განვითარებისა და პროფესიული მომზადების მიზნით „ესკორტის ოფიცრების 
საორიენტაციო კურსი“ - კომპლექსური პროგრამა შემუშავდა, რომელიც 
სამართლებრივი, ფსიქო-სოციალური და პროფესიული შინაარსის ტრენინგებს 
აერთიანებს. 
 
აღნიშნული პროგრამით სპეციალური მომზადება ესკორტის 130 ოფიცერმა გაიარა.  
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1.4. საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ პირთა სასერტიფიკატო 
პროგრამები 
 
2014  წლიდან  სამსახური ორგანიზებას უწევს საჯარო რეესტრის ეროვნული 
სააგენტოს ავტორიზებული პირების სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელ 
სწავლებას და სასერტიფიკატო გამოცდას. 2019 წელს მოსამზადებელი ტრენინგი და 
სასერტიფიკატო გამოცდა შემდეგ პროგრამებში ჩატარდა: 
 
• NAPRWEB 3.5 - განცხადებებისა და უფლებების რეგისტრაციის ელექტრონული 
პროგრამა; 
• NAPRREG - უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის ელექტრონული პროგრამა; 
• MMR- მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე უფლებათა 
რეგისტრაციის ელექტრონული პროგრამა (გირავნობა/ლიზინგის უფლებათა რეესტრი) 
• ENWEB- მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების 
რეგისტრაციის მიზნით განცხადებისა და შესაბამისი სარეგისტრაციო დოკუმენტაციის 
ელექტრონული პროგრამა.  
 
ოთხივე პროგრამის ტრენინგი ჯამში 83  ჯგუფისთვის ჩატარდა, რომელიც სხვადასხვა 
დაწესებულების 850-მა წარმომადგენელმა გაიარა, ხოლო, სასერტიფიკატო გამოცდა 
წარმატებით 854-მა აპლიკანტმა ჩააბარა.  
 
 
 
 

 

 
 

პროგრამის 

სახელწოდება 

სატრენინგო  

ჯგუფების  

რაოდენობა 

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გამოცდაზე  

წარმატებულ 

აპლიკანტთა 

რაოდენობა 

NAPRWEB3.5 70 767 772 

NAPRREG 3 13 13 

MMR 3 24 23 

ENWEB 7 46 46 

 

1.5. საზოგადოებრივი ცენტრების ოპერატორთა მოსამზადებელი 
კურსები 
 
საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარების პროექტის ფარგლებში, 
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, 
2014 წლიდან ოპერატორთა მოსამზადებელი კურსები რეგულარულად 
ტარდება. კურსის მიზანია ოპერატორების მუდმივი მომზადება/გადამზადება, 
რათა ადგილობრივ მოსახლეობას მომსახურება მაღალი სტანდარტით 
გაეწიოს. 
 
2019 წელს მომზადება/გადამზადების კურსი 6 ჯგუფისთვის ჩატარდა. 
 
კურსი ჯამში 82 ოპერატორმა გაიარა. 
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2. ადგილობრივი თვითმმართველობის 
მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლების 
პროგრამები 
 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული 
მნიშვნელობა რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის თანამშრომელთათვის 
ტრენინგების ორგანიზებას ენიჭება.  
 
2014 წლიდან სპეციალური პროგრამების მომზადება მიმდინარეობს. პროგრამები 
სრულად ითვალისწინებს და მაქსიმალურად არის მორგებული ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთა საჭიროებებზე. ცენტრის ბაზაზე 30-ზე მეტი ასეთი 
სპეციალური პროგრამაა შექმნილი.  
 
აღნიშნული პროგრამების გამოყენებით, ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის 
თანამშრომლებისთვის, სხვადასხვა შინაარსის ტრენინგი ჩატარდა, რომელსაც ჯამში 
85 მონაწილე დაესწრო.  

 
 

  ტრენინგის სახელწოდება 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 

1 მენეჯერული უნარები  45 

2 
საზოგადოებასთან ურთიერთობა და 

სტრატეგიული კომუნიკაცია  
8 

3 
მოქალაქეთა ეფექტიანი მომსახურების 

ტექნოლოგიები 
21 

4 
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარების 

დაგეგმვა 
4 

5 ადამიანური რესურსების მართვა 7 
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3. მიმდინარე რეფორმებში მონაწილეობა  
 
იურიდიული ტრენინგების სამსახური ქვეყანაში მიმდინარე სამართლებრივი 
რეფორმების განხორციელებაში აქტიურად მონაწილეობს. წლის განმავლობაში, 
საჯარო სამსახურის რეფორმის, გადახდისუუნარობის კანონმდებლობის რეფორმის, 
მიწის რეფორმის ხელშეწყობის მიზნით, არაერთი აქტივობა განხორციელდა. 
 

3.1.საჯარო სამსახურის რეფორმა -საჯარო მოხელეთა  პროფესიული 
განვითარების  საბაზისო აკრედიტებული პროგრამები   
 
პროფესიული საჯარო მოხელის საბაზისო/სავალდებულო პროგრამების აკრედიტაციის 
შემდეგ, პროგრამების იმპლემენტაციას იურიდიული ტრენინგების სამსახური 
უზრუნველყოფს.  
 
საბაზისო პროგრამა „პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების განვითარება“3 
ჯგუფთან ჩატარდა. III და IV რანგის მოხელეთა საბაზისო მომზადების 24 საათიანი 
კურსი სხვადასხვა საჯარო უწყების 46 მოხელემ გაიარა. სწავლების დასრულების 
შემდგომ, კურსის მონაწილეებმა სასერტიფიკატო გამოცდა წარმატებით ჩააბარეს. 
ყველა მათგანს შესაბამისი სერტიფიკატი გადაეცა.  
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3.2. მიწის რეფორმის ხელშეწყობა  
 
3.2.1. ელექტრონული კურსი მიწის რეგისტრაციის შესახებ  
 
მიწის რეფორმის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა და ამოქმედდა ცენტრის პირველი 
ელექტრონული კურსი „მიწის რეგისტრაცია“.  
 
კურსი ცენტრის ვებგვერდზე 2019 წლის მაისში განთავსდა და ხელმისაწვდომია 
ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის.  
 
კურსი ფართო აუდიტორიისთვის არის განკუთვნილი, პირველ რიგში, ადგილობრივ 
თვითმმართველობებში დასაქმებული პირებისთვის, რადგან, მიწის რეფორმის შედეგად, 
მათ გარკვეული უფლებამოსილებები დაეკისრათ და მიწის რეგისტრაციის პროცესში 
მონაწილეობა უწევთ, თუმცა, თემატიკიდან გამომდინარე, კურსის გავლით შეიძლება 
ნოტარიუსები, ამზომველები და რიგითი მოქალაქეებიც დაინტერესდნენ.  
 
კურსის გავლის მიზნით, რეგისტრაცია გაიარა 10000 -ზე მეტმა მომხმარებელმა გაიარა.  
 
კურსი გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების (GIZ) და ევროკავშირის ფინანსური 
მხარდაჭერით შემუშავდა.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. სამუშაო შეხვედრები მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის წევრებთან  
 
მიწის რეფორმის მხარდაჭერის მიზნით მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარების 
კომისიის წევრებთან სამუშაო შეხვედრები ჩატარდა, რომელსაც საჯარო რეესტრის 
ეროვნული სააგენტოსა და სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს 
წარმომადგენლები უძღვებოდნენ.  
 
შეხვედრებს საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტის 120 წარმომადგენელი დაესწრო.  
 
შეხვედრები საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან და საჯარო რეესტრის 
ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით განხორციელდა.  
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4. მართლშეგნების ამაღლების 
ხელშეწყობა 

 
სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის 
საფუძველზე, 2015/16 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან, იურიდიული 
ფაკულტეტის მაგისტრატურის სტუდენტებისთვის არჩევით საუნივერსიტეტო საგანს 
„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკა“ახორციელებს.  
„იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის“ ფარგლებში იურიდიული ფაკულტეტის 
სტუდენტებს შესაძლებლობა ეძლევათ ტრენერის უნარ-ჩვევები გაიუმჯობესონ და 
სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან ტრენინგების ჩატარების პრაქტიკული 
გამოცდილება მიიღონ.  
კლინიკის განხორციელებით სამსახური ახალგაზრდა, მოტივირებული, ენერგიული 
სტუდენტებისთვის-მომავალი პროფესიონალებისთვის პროფესიული განვითარების 
ერთგვარ პლატფორმას და იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერთა ბაზისთვის 
მუდმივად განახლებად რესურსს ქმნის. 
„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკა“ 2015/16 წლის 
შემოდგომის სემესტრიდან ხორციელდება და ტრენერების ბაზას ყოველ სემესტრში 
სტუდენტების ახალი ნაკადი ემატება. 2019 წლის ბოლოსთვის ტრენერების ბაზაში 
ირიცხება 68 კლინიკის ტრენერი.  
კლინიკის მონაწილე ტრენერები აქტიურად არიან ჩართული ცენტრის პროექტებსა 
და ღონისძიებებში, რომლებიც მიმართულია სამოქალაქო საზოგადოების 
გაძლიერებისა და საზოგადოებაში მართლშეგნების ამაღლებისკენ.  
2019 წლის განმავლობაში იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის კლინიკის ტრენერების რესურსით ცენტრის სტანდარტის დაცვით 
შეიქმნა ტრენინგ-მოდული 11 თემაზე და ჩატარდა ტრენინგი 18 ჯგუფისთვის, 
რომელსაც უფასოდ დაესწრო 242  დაინტერესებული პირი. 
 

  ტრენინგის დასახელება ჯგუფების 
რაოდენობ
ა 

მონაწილეთ
ა 
რაოდენობა 

1 კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებები  1 15 

2 ბავშვთა უფლებები  4 52 

3 საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი   1 20 

4 შრომითი უფლებები  1 17  

5 
სამოქალაქო სამართალი და დავის 
გადაწყვეტის ალტერნატიული მეთოდები 

1 5 

6 
კონსტიტუციის მიღება, გადასინჯვა და ახალი 
რედაქცია  

1 18 

7 
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 
უფლებები 

1 17 

8 
ადამიანის უფლებები (სიცოცხლის, 
ღირსებისა და პიროვნების თავისუფალი 
განვითარების უფლებები 

1  14 

9 სამედიცინო სამართალი 1 6 

10 საერთაშორისო სამართალი და საქართველო  1 15 

11 
ტრენინგი სექსუალური შევიწროების 
წინააღმდეგ  

5 63 
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის ტრენერების მონაწილეობით გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ, 16-დღიანი სამთავრობო კამპანიის ფარგლებში, უფასო 
ტრენინგების კომპონენტი განხორციელდა.  
 
2019 წელს 16-დღიანი კამპანიის მთავარ თემად განსაზღვრული იყო სექსუალური 
შევიწროება, რაც საქართველოს პარლამენტის მიერ 2019  წლის მაისში 
განხორციელებულმა საკანონმდებლო ცვლილებებმა განაპირობა.   
 
სპეციალური მოდულის გამოყენებით ტრენინგი სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ 
თბილისში, რუსთავში, ბათუმში და ქუთაისში ჩატარდა.  
 
უფასო ტრენინგებს ჯამში 63 მონაწილე დაესწრო. 
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5. უცხო ენის შემსწავლელი კურსები  
 
 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული განვითარების 
ხელშეწყობას ემსახურება უცხო ენების  (ინგლისური, რუსული, ფრანგული, 
გერმანული) შემსწავლელი კურსები, რომელთა ადმინისტრირება 2011 წლიდან 
ხორციელდება.  
 
2019 წელს უცხო ენაში სამინისტროს  ცენტრალური აპარატის და სხვადასხვა 
სსიპ-ის თანამშრომელები გადამზადდნენ. წლის მანძილზე (ინგლისური, 
ფრანგული) ენის კურსის სხვადასხვა დონე ინდივიდუალურად თუ ჯგუფურად 
ჯამში 135 მონაწილემ გაიარა. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ინგლისური ენის კურსები პანკისის ხეობის მოსახლეობისთვის 
  
პანკისის ხეობის მოსახლეობის ინგლისური ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესების 
ხელშეწყობისა და უცხო ენის კურსებზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
მიზნით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა მათთვის ინგლისური ენის 6 თვიანი (96 
სთ) კურსი  2 დონისთვის - A1 და B1 ჩაატარა. 
 
კურსები ადგილზე, ყვარელწყლის საზოგადოებრივი ცენტრში, ადგილობრივი 
ინგლისური ენის პედაგოგების მონაწილეობით ჩატარდა.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

უცხო ენა ჯგუფის რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა 

ინგლისური ენა  14 51 

ფრანგული ენა  12 84 
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კურსები 1 მაისს დაიწყო. რეგისტრაცია 36-მა  პირმა გაიარა. პირველ 
გაკვეთილზე 22 მსმენელი გამოცხადდა, რომლებიც 2 ჯგუფში გადანაწილდნენ. 
ეტაპობრივად, კურსებს 8 მსმენელი გამოეთიშა. საბოლოოდ 14 მსმენელიდან 
12-მა ფინალური ტესტირება წარმატებით ჩააბარა და ენის დონის 
დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცა.  
 
 
 
 
 
 
 

10 დეკემბერს, ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს, 
სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება გაიმართა. იმავდროულად, 
მონაწილეებისთვის ტრენინგი „სამართალი და ადამიანის უფლებები“ჩატარდა, 
ხოლო, ტრენინგის შემდეგ ღონისძიების მონაწილეებმა ეროვნული მუზეუმი 
დაათვალიერეს.  
 
პანკისის მოსახელობისთვის ინგლისური ენის კურსები და ვიზიტი თბილისში 
სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიისა და 
პანკისის ხეობის განვითარების სამოქმედო გეგმისა ფარგლებში განხორციელდა.  



სოციალური მიმართულების 
ტრენინგების სამსახური 

3953 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის მიზანია მომხმარებლის 
საჭიროებაზე მაქსიმალურად მორგებული ტრენინგ–პროგრამებით, 
მაღალკვალიფიციური ტრენერების ჩართულობით, სწავლების თანამედროვე 
მეთოდების გამოყენებითა და სასწავლო პროცესების მაღალი ხარისხით 
ადმინისტრირებით სხვადასხვა ორგანიზაციის თანამშრომელთა პიროვნული 
განვითარების, სოციალური უნარების გაუმჯობესების უზრუნველყოფა, ასევე 
ორგანიზაციებში მართვის პროცესების გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 
სოციალური ტრენინგების სამსახურის ძირითადი საქმიანობაა ტრენინგისა და 
განვითარების პროგრამების მართვა (დაგეგმვა, განხორციელება, კოორდინაცია, 
კონტროლი) შემდეგი მიმართულებებით: 
 
• პიროვნული განვითარების კურსები - პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, 

პირადი რესურსების მართვა, პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარება; 
• ორგანიზაციული განვითარების კურსები - ორგანიზაციული მართვის პროცესების 

გაუმჯობესება; 
• სპეციფიური კურსები. 
 
სოციალური მიმართულების ტრენინგისა და განვითარების პროგრამები ხელს უწყობს 
თანამშრომელთა ცოდნის, უნარების, მოტივაციისა და შრომითი კმაყოფილების 
გაზრდას, ემოციურ ,,ვენტილაციას“ (განტვირთვას), გუნდური შეჭიდულობის გაზრდას, 
ეხმარება თანამშრომლებს უკეთ შეასრულონ სამუშაო და მაქსიმალურად მოახდინონ 
საკუთარი რესურსების/პოტენციალის რეალიზაცია, რაც ორგანიზაციის 
პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ზრდას უწყობს ხელს. 
 
2019 წლის განმავლობაში, სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის მიერ 
სხვადასხვა შინაარსის სასწავლო აქტივობა 229 სხვადასხვა ჯგუფისათვის 
განხორციელდა.  ტრენინგი სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის  3953-მა 
წარმომადგენელმა გაიარა. 
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გარდა ძირითადი საქმიანობისა, სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის 
თანამშრომლები, ადამიანური რესურსით მხარდაჭერის, ტრენინგების 
ადმინისტრირებისა და კოორდინაციის მიზნით, სხვა სამსახურების საქმიანობაში  
ერთვებოდნენ. 
 
 
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს 
ცენტრის სხვა სამსახურებთან და თანამონაწილეობს სხვადასხვა პროექტში, ასევე, 
სრულად მართავს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს: 
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სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს 
თანამშრომლებისთვის (ესკორტის ოფიცრები) კომპლექსური საორიენტაციო კურსი 
შემუშავდა და განხორციელდა. კურსი სამართლებრივი, სოციალური და პროფესიული 
შინაარსის ტრენინგებს (5 ჯგუფი, 130 მონაწილე) მოიცავს; 
 
2019 წლის   მარტში, აპრილსა და   მაისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო 
პოლიციის მაღალი და საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის კომპლექსური კურსი 
პროექტის მართვის თემაზე განხორციელდა. კურსი  მოიცავდა  სწავლებას  ორი  
მიმართულებით:  პროექტის  მართვა  და ინსტრუქტორების გადამზადება (ტრენერთა 
ტრენინგი). სწავლების პირველ ეტაპზე, ტრენერთა ტრენინგის კურსით (4 დღე, 12 
საათი) ხუთი თანამშრომელი პროექტის მენეჯმენტის ინსტრუქტორებად გადამზადდნენ. 
ისინი სასაზღვრო პოლიციის თანამშრომლებს მომავალში ტრენინგებს პროექტის 
მართვის თემაზე, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, რეგულარულად ჩაუტარებენ. სწავლების 
მეორე ეტაპი (8 დღე, 24 საათი), შიდა კოორდინაციის გაუმჯობესების მიზნით, 
პროექტის მართვის, როგორც ცალკე დისციპლინის, შესწავლასა და მისი 
გამოყენებისთვის საჭირო უნარების ათვისებას ისახავდა მიზნად; 
 
მართლმსაჯულების რეფორმის ფარგლებში, სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრმა“ 2016 წელს დაწყებული პენიტენციური და პრობაციის სისტემების 
მხარდაჭერის პროექტის (EU4Justice) ფარგლებში განსახორციელებელი ტრენინგ-
გეგმა სრულად გადმოიბარა. ევროკავშირის პროექტის წარმომადგენლებთან 
ინტენსიური კომუნიკაციით იგეგმებოდა ტრენინგები პენიტენციური და დანაშაულის 
პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო 
გეგმისა და  გამოვლენილი საჭიროებების შესაბამისად. შედეგად, ტრენინგ-გეგმა 
სრულად შესრულდა; 
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სსიპ იუსტიციის სახლის ხონისა და ბოლნისის ახალი ფილიალების 
თანამშრომლებისთვის კომპლექსური საბაზო სასწავლო  კურსი შემუშავდა და 
განხორციელდა, რომელიც ტრენინგებს შემდეგ თემებზე მოიცავდა: ეფექტიანი 
კომუნიკაცია და მომსახურება, კონფლიქტის მართვა, სტრესის მართვა, შეზღუდული 
შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის სახლში; 
 
სასწავლო ცენტრის იურიდიული ტრენინგების სამსახურის პროექტის ფარგლებში, 
კლინიკის სტუდენტებისათვის ტრენერთა ტრენინგი ჩატარდა; 
 
სასწავლო ცენტრის ფინანსური ტრენინგების სამსახურის საზაფხულო სკოლის 
ფარგლებში, ტრენინგები: გუნდური შეჭიდულობა, საჯარო გამოსვლა და 
პრეზენტაციული უნარები ჩატარდა; 
 
2019 წლის თებერვალში, პროექტის „საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის 
ხელშეწყობა’“ ფარგლებში, მსჯავრდებულთა (რომლებსაც მიესაჯათ 
საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა) გასაუბრება/ინტერვიუს მიზნით 3 შეხვედრა 
(20 მონაწილე) განხორციელდა. აღნიშნული შეხვედრები მსჯავრდებულთა  
განმავითარებელ შეფასებას  (კანდიდატთა სამუშაოსთან შესაბამისობისთვის საჭირო 
ზოგადი პროფილის შექმნა - ცოდნა, უნარები, დამოკიდებულებები და პიროვნული 
მახასიათებლები) ითვალისწინებდა; 
 
2019 წლის 28 ოქტომბრიდან, სსიპ ,,იუსტიციის სახლის“ დაკვეთით, პროექტის - 
,,გაუმჯობესებული სერვისები ყველასათვის“ ფარგლებში, 6 ქალაქში კურსი "ჟესტური 
ენის ტრენინგები“მიმდინარეობს. აღნიშნული კურსის მიზანია მომსახურების სექტორში 
დასაქმებული წინა ხაზის თანამშრომელთა გადამზადება,  სმენისა და მეტყველების 
სირთულეების მქონე მომხმარებელთან ეფექტიანი მომსახურებისა და საბაზო დონეზე 
კომუნიკაციის განხორცილების უზრუნველყოფის მიზნით (7 ჯგუფი, 157 მონაწილე); 
 
 
 
 



35 

სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის სახელმწიფო სტრატეგიის 
ფარგლებში, 2019 წლის 23 და 24 თებერვალს, პანკისის ხეობის 
მოსახლეობისთვის ორდღიანი (10  საათიანი) უფასო ტრენინგი - „პროექტის წერა 
და მართვა“ დაიგეგმა. ტრენინგი ახმეტის მუნიციპალიტეტში, სოფელ 
ყვარელწყალში (20 მონაწილე) ჩატარდა; 
 
ფოკისა და კუმურდოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისთვის 
ყვარელში განხორციელებული სასწავლო და კულტურული ვიზიტის ფარგლებში, 
გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი თემებზე: „იმოგზაურე საქართველოში“, 
„გააცოცხლე საქართველოს ისტორია“,  „ეზიარე საქართველოს“ჩატარდა. ამავე 
ვიზიტის ფარგლებში, თვითპრეზენტაციის უნარების ტრენინგი (22 მონაწილე) 
ჩატარდა; 
 
სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივის“ დაკვეთით, საქართველოს 
პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ფონდების კონსერვაციისა და 
რესტავრაციის განყოფილების ბაზაზე შემუშავდა და განხორციელდა ტრენინგ 
კურსი თემაზე „ხელნაწერთა წიგნის რესტავრაცია-კონსერვაციის თეორიული და 
პრაქტიკული სასწავლო კურსი“; 
 
2019 წლის ნოემბრიდან სოციალური ტრენინგების სამსახური აკრედიტირებული 
პროგრამების: „კომუნიკაცია და გუნდური მუშაობა“,  „ეფექტიანი მომსახურება 
და დროის მართვა“ განხორციელებაში მონაწილეობს; 
 
2019 წელს არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში გადამზადების კურსი ორ 
ნაკადად (ივლისი, ნოემბერი) განხორციელდა. კურსი „არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე 
პირების სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 
მთავრობის 2015 წლის 30 დეკემბრის №668 დადგენილების ფარგლებში 
ხორციელდება. კურსი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების - სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს, იუსტიციის სამინისტროსა და  დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრის თანამშრომლებმა გაიარეს. 
  
ასევე, სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური კოორდინაციას უწევს  
სასწავლო - კვლევით პროგრამას: ნიკო მელიქაძის საჯარო ლექციათა ციკლი 
დემოკრატიული აღმშენებლობის მეთოდოლოგიური პრობლემები. 
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2019 წელს სასწავლო აქტივობა განხორციელდა  პიროვნული და  
ორგანიზაციული განვითარების შემდეგ თემებზე: 

 

დასახელება მონაწილეთა 

რაოდენობა 
გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი 536 

ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება 192 

კომუნიკაცია ორგანიზაციაში 165 

მოტივაცია და გუნდურობა 159 

ტრენერთა ტრენინგი 135 

გუნდური მუშაობა ორგანიზაციაში 126 

ემოციური ინტელექტი 123 

ლიდერობა, კომუნიკაცია და შეფასების სისტემა 115 

სოციალური უნარები და ეთიკის სტანდარტები 115 

რე-ტრენინგი მაინდფულნესი 94 

ემოციების მართვა  77 

რე-ტრენინგი - ემოციური ჰიგიენა და მაინდფულნესი 70 

მართვის თანამედროვე კონცეფციები 45 

ლიდერობა და მართვა 41 

საჯარო გამოსვლის ხელოვნება და მოტივაცია 41 

ემოციური სამუშაოს მართვა 40 

დროის მართვა 39 

ეფექტიანი მომსახურების სტანდარტები 37 

პროექტის წერა და მართვა 31 

სტრესის მართვა 29 

პროფესიული განვითარება: ტრენინგ საჭიროებათა 

ანალიზი 

28 

ოპერაციათა მენეჯმენტის საკვანძო კომპეტენციები 23 

ქოუჩინგი მართვაში 23 

სასწავლო კულტურული ვიზიტი ტერიტორიულ ორგანო 

ყვარლის სასწავლო ცენტრში 

22 

მოქალაქეთა ეფექტიანი მომსახურების ტექნოლოგიები 21 
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დასახელება 
მონაწილეთა 

რაოდენობა 
პროქტის მართვა 17 

მოლაპარაკების უნარები 14 

ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგიული 

დაგეგმვის უნარები 

13 

მეტყველების ტრენინგი 13 

პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევების ინტერვენცია 13 

მენეჯმენტი მომსახურების სფეროში 11 

პროფესიული სტრესის მართვა 11 

სამოქმედო გეგმის წერის ხელშეწყობა 11 

შეფასების პროცესის მართვა 11 

შეფასების სისტემა საჯარო სამსახურში 10 

მოქალაქეთა მომსახურება და სერვისი 10 

ორგანიზაციული ანალიზის პროცესი და სამუშაო 

აღწერების შემუშავება 

9 

მედია სპიკერის უნარები 9 

სტრატეგიული მართვის პრაქტიკული კურსი 9 

საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები 8 

მენეჯმენტი 8 

ხელნაწერთა წიგნის რესტავრაცია-კონსერვაციის 

თეორიული და პრაქტიკული სასწავლო კურსი 

7 

პროცესების სტანდარტიზაციის უნარ-ჩვევები 6 

ინსტრუქტორების გადამზადება (ტრენერთა ტრენინგი) 5 

პიარ სტრატეგია და დაგეგმვა 5 

ეფექტიანი სატელეფონო კომუნიკაცია და მომსახურება 4 

სულ: 2675 
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პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 2019-
2020 წლის სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, „პენიტენციური 
და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტში“ სოციალური 
მიმართულების ტრენინგების სამსახურმა სრულად გაუწია კოორდინაცია 
შემდეგ შეხვედრებსა და ტრენინგებს: 

 
დასახელება 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

მსჯავრდებულთა რისკებისა და საჭიროებების შეფასება 180 

შემთხვევის მართვა და შეფასების ინსტრუმენტები 82 

კომუნიკაცია 77 

ტრენინგი -მოტივაციური ინტერვიუირება 75 

სტრატეგიული დაგეგმვა და სტრატეგიული აზროვნება - 

თანამშრომელთა აქტივობები და პატიმართა სამყარო 

75 

სხვა სამუშაო შეხვედრები 68 

მეუღლეთა შორის ძალადობის შეფასების ინსტრუმენტის 

შემუშავება 

50 

ჩართულობის უნარ-ჩვევები 47 

რისკების მართვისა და საჭიროებების შეფასება  34 

SARA სამუშაო შეხვედრე 23 

სარეაბილიტაციო კომპეტენციების ჩარჩოს შემუშავების 

მიზნით შეხვედრა 

18 

ტრენერთა ტრენინგი - ჩართულობის უნარ-ჩვევები 15 

მოტივაციური ინტერვიუირების საბაზისო კურსი 15 

ფსიქოლოგების სამუშაო შეხვედრა 13 

სამუშაო შეხვედრა რეაბილიტაციის ხარისხის 

უზრუნველყოფის საკითხთან დაკავშირებით 

12 

არასრულწლოვანთა რისკებისა და საჭიროებების შეფასები 

ინსტრუმენტზე შეხვედრა 

11 

სამუშაო შეხვედრა - მულტი უწყებრივი დაცვის მექანიზმები 9 

ადამიანური რესურსების მართვა 8 

სამუშაო შეხვედრა - მოტივაციური ინტერვიუირება 7 

სამუშაო შეხვედრა სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით 7 

MAPPA პროცესის რუკებზე მუშაობა 7 

ქმედითი უსაფრთხოება და ადამიანის უფლებები 7 

სამუშაო შეხვედრა - რეაბილიტაციის სტანდარტები 6 

სულ: 846 
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ანალიზის შედეგები დამკვეთი ორგანიზაციების მიხედვით 
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის  სტატისტიკა ძირითადი 
მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით: 

 

ორგანიზაცია მონაწილეთა 

რაოდენობა 

იუსტიციის სახლი (თბილისი და რეგიონები) 561 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 637 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური 305 

იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 190 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 83 

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 82 

საქართველოს ეროვნული არქივი 69 

არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო 

61 

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 56 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 42 

სს თელასი 30 

შსს სასაზღვრო პოლიცია 22 

სს კრისტალი 21 

საქართველოს პარლამენტი 12 

ენერგო პრო ჯორჯია 11 

სმარტ ლოჯიქი 1 

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 1 



ფინანსური ტრენინგების სამსახური 

 103 მონაწილე 



 

 
 
 

ზოგადი ინფორმაცია 
  

ფინანსური ტრენინგების სამსახური ფინანსური მიმართულების თემებზე ტრენინგების 

და სხვა სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით, იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, 

ასევე, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის 

თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს. 

  

2019 წელს ფინანსური ტრენინგების სამსახურის მიერ განხორციელდა 7  სასწავლო 

აქტივობა, რომელშიც 14 ორგანიზაციის 90 წარმომადგენელი და 13 კერძო პირი 

(ჯამში 103 მონაწილე) იყო ჩართული. 

 

ტრენინგები: 

  

- მოგების გადასახადი 

- წლიური ფინანსური ანგარიშგება 

- ხაზინის ელექტრონული პროგრამა და მასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები 

- სახელმწიფო შესყიდვების კურსი 

- მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის კურსი 

- ფინანსური მენეჯმენტის კურსი 

- სახელმწიფო შესყიდვების კურსი 
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                      დამკვეთი პირები 

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა 

  

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტრო 3 3 9 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ები  5 5 61 

სპეციალური პენიტენციური სამსახური 3 3 17 

სხვა საჯარო დაწესებულებები 1 1 3 

ფიზიკური პირები 1 1 13 

სტატისტიკა 
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მიღწეული საბოლოო შედეგი: სასწავლო აქტივობებში 
ჩართულ მონაწილეთა რაოდენობა -  103.  

 
ჩატარებული ტრენინგების შემთხვევაში მონაწილეთა 

მიერ დაფიქსირდა 100% დადებითი შეფასება. 



ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
მიმართულების სამსახური 

344 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
 
ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახურის მიზანია ინფორმაციული 
სისტემებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა და მათი გამოყენების უნარების 
ხელშეწყობა.  სასწავლო ცენტრის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტრენინგების 
მიმართულება მომხმარებელზე ორიენნტირებული სპეციალური პროგრამებით 
უზრუნველყოფს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ტექნოლოგიური 
ინოვაციების მხარდაჭერას. სასწავლო ცენტრი პროექტების შემუშავების ეტაპიდან 
მონაწილეობს ყველა მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ინოვაციის განხორციელებაში 
და შეაბამისად აქვს ექსკლუზიური წვდომა. 
 
 
2019 წელს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახურის მიერ 6 
თემაზე განხორციელდა 13 სასწავლო ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდა 344 
მონაწილე.  
 
განხორციელებული სასწავლო ღონისძიებები (ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია, 
სამუშაო შეხვედრა, მრგვალი მაგიდა და სხვ.) მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა შეაფასა 
დადებითად. 
 

 
ტრენინგები: 
  
1. მუნიციპალიტეტის მართვის სისტემა 
2. ელექტრონული შტამპი და ხელმოწერა 
3. გეოინფორმაციული სისტემების კურსი (GIS)  
4. აღწერითი და დასკვნითი სტატისტიკა 
5. ინფორმაციული უსაფრთხოება 
6. Microsoft Office 
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სტატისტიკა 

  

            

             დამკვეთი პირები 

 

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა 

 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა 

  

 

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტრო 1 1 15 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპები  5 20 307 

სხვა საჯარო დაწესებულებები 1 1 22 

მიღწეული საბოლოო შედეგი: სასწავლო 
აქტივობებში ჩართულ მონაწილეთა 

რაოდენობა -  344.  
 

ჩატარებული ტრენინგების შემთხვევაში 
მონაწილეთა მიერ დაფიქსირდა 100% 

დადებითი შეფასება. 



ტესტის შექმნის სამსახური 

შემუშავდა 2231 
ტესტური დავალება 
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ზოგადი ინფორმაცია 
ტესტის შექმნის სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა იუსტიციის სამინისტროსა და მის 

სისტემაში შემავალ სსიპებში პერსონალის შერჩევისა და შეფასების პროცესის 

მხარდაჭერა, რა მიზნითაც სამსახური წლის განმავლობაში მუშაობს სხვადასხვა 

სახის შეფასების ინსტრუმენტების შექმნასა და მუდმივად განახლებაზე.  

 

2019 წლის განმავლობაში ტესტის შექმნის სამსახურმა 17 დაწესებულებას გაუწია 

მომსახურება, მათ შორის, იუსტიციის სამინისტროს, მისი მმართველობის სფეროში 

შემავალ 11 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირსა და 6 გარე ორგანიზაციას. 

მომსახურება მოიცავდა როგორც პერსონალის შესარჩევი ინსტრუმენტების, ასევე 

სხვადასხვა სახის სასერტიფიკაციო და საკვალიფიკაციო ტესტებისა და წერითი 

დავალებების შექმნას. 

 

სულ განხორციელდა 227 აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც  შემუშავდა 2231 

ტესტური დავალება, შემოწმდა და განახლდა 2706 ტესტური დავალება, შეფასდა 

724 წერითი ნაშრომი. 

 

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები 

 

სამსახურმა მომსახურება გაუწია იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და 

მის მმართველობაში შემავალ 11 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.  

 

წლის განმავლობაში, იუსტიციის სამინისტროსა და მის სსიპ-ებში ჩატარებული 

კონკურსების ფარგლებში, კანდიდატთა შერჩევის ერთ-ერთ აუცილებელ ეტაპს 

წარმოადგენდა ქართული ენის მართლწერის ტესტის გავლა, რომელიც ჯამში 4054-

მა პირმა შეასრულა და სამსახურის მიერ შეფასდა მათი ნაშრომები. 
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სხვადასხვა სსიპ-ში გამოცხადებული რეორგანიზაციის ფარგლებში, თანამშრომელთა 

შესაფასებელი გამოცდებისთვის, ტესტური დავალებები შეიქმნა, მათ შორის: 

სპეციალური პენიტენციური სამსახურის; სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის; სსიპ 

არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს; სსიპ 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსა და სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტოს თანამშრომელთა შესაფასებელი ტესტირებისთვის 

მომზადდა 530-მდე ტესტური დავალება, ხოლო, გადამოწმდა/განახლდა ცენტრის 

ბაზაში არსებული 590-მდე ტესტური დავალება. 

 
სამსახურმა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო გამოცდის 

ტესტების მომზადებაზე იმუშავა, რისთვისაც ჯამში ცხრა განსხვავებული 

პოზიციისთვის 850 ტესტური დავალება შეიქმნა. აგრეთვე, სხვადასხვა კონკურსის 

ფარგლებში, 54 კანდიდატის წერითი ნაშრომი შეფასდა.    

 

სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელთათვის ტრენინგ-პროგრამა 

თემაზე - „მართლწერისა და სტილის საკითხები, ტექსტის ტიპები“მომზადდა. 

ტრენინგი არქივის 16-მა თანამშრომელმა გაიარა, რომელთაგან ყველამ 

კმაყოფილება გამოხატა ტრენინგის შინაარსის, ეფექტიანობისა და ორგანიზების 

ხარისხის მიმართ.  

 

სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის მოთხოვნით სამსახურმა შეიმუშავა 

პალატასთან არსებულ სასწავლო ცენტრში მისაღებ სტაჟიორთა შესარჩევი 

გამოცდებისთვის ზოგადი უნარებისა და პროფესიული ტესტები, ჯამში 200 ტესტური 

დავალება.  

 

ტესტის შექმნის სამსახურმა სასწავლო ცენტრის მიერ ადმინისტრირებული 

პროექტების ფარგლებში, ასევე, ცენტრის სხვადასხვა სამსახურის მოთხოვნით, 

ტესტებისა და წერითი დავალებების მომზადება უზრუნველყო, მათ შორის: 

 

მომზადდა ზოგადი უნარებისა და პროფესიული ტესტები ნოტარიუსთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის, რომლის ჩატარებასაც ექსკლუზიურად 
უზრუნველყოფს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. 
 
სასწავლო ცენტრის პროექტ „საზაფხულო სკოლის“ მონაწილეთა შერჩევის მიზნით 
მათემატიკური ამოცანები მომზადდა და 336 კონკურსანტის ნაშრომი შეფასდა. 
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სამსახურმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლის საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ტესტი შეიმუშავა. აღსანიშნავია, რომ, „სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, სახელმწიფო ინსპექტორის 

სამსახურის გამომძიებლად დანიშვნის მსურველ პირთა ერთიანი საკვალიფიკაციო 

გამოცდის ორგანიზება საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს დაეკისრა. 

  

საჯარო მოხელეთა აკრედიტირებული საბაზისო პროგრამის - „პიროვნული და 

პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი“ ფარგლებში, კურსის მონაწილე 

მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის, ტესტურ დავალებათა ბაზა შეიქმნა. 

 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებულ პირთა სასერტიფიკაციო 

პროგრამებისთვის: NAPRWEB 3.5; ENWEB; MMR ტესტურ დავალებათა ბაზა და 

საგამოცდო ნაშრომების შეფასების კრიტერიუმები განახლდა. 

 

ზოგადი უნარებისა და ქართული ენის მართლწერის ტესტის ახალი ვარიანტები 

შეიქმნა. 

 

ცენტრის მომსახურებებით დამკვეთი ორგანიზაციების კმაყოფილების შეფასების 

მიზნით იუსტიციის „სასწავლო ცენტრის მომსახურების კითხვარი“ ჩატარდა.  

 

კითხვარის საშუალებით დამკვეთებისგან მიღებული ინფორმაციის ანალიზის 

საფუძველზე შესაბამისი ანგარიში მომზადდა. 
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გარე დამკვეთებისთვის გაწეული 
მომსახურებები 
 
 
2019 წელს  ტესტის შექმნის სამსახურმა 6 დაწესებულებასთან ითანამშრომლა.  
 
სსიპ „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის 
სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტის“ დაკვეთით 
განახლდა  ტესტი საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად სავალდებულო 
სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის. 
 
ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის სააგენტოს“ თანამშრომელთა 
საკონკურსო გამოცდისთვის ტესტური დავალებები განახლდა. 
 
კასპის, ხაშურისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტების დაკვეთით საკონკურსო 
გამოცდის ტესტები განახლდა. 
  
ცხრილი ასახავს სამსახურის მიერ წლის განმავლობაში შესრულებული 
საქმიანობის       სტატისტიკას მომსახურების დამკვეთი ორგანიზაციების 
მიხედვით. 

 

დამკვეთი პირები 

მომზადებული 

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა 

შემოწმებულ-

განახლებული 

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა 

შეფასებული 

ნაშრომების 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტრო 83 478 3 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-

ები 

2063 1953 721 

სხვა საჯარო დაწესებულები  85 275 0 

ჯამი  2231 2706 724 



ტესტირების კოორდინაციის სამსახური 

ტესტირება გაიარა 
16 012 აპლიკანტმა 
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ზოგადი ინფორმაცია  
 
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის ამოცანაა იუსტიციის სამინისტროსა და 
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული 
პირებში დასაქმებულთა, სტაჟიორთა (სტაჟირების კანდიდატების), აგრეთვე, სხვა 
დაინტერესებულ პირთა სასწავლო პროცესებთან დაკავშირებული გამოცდების, 
საკვალიფიკაციო, სასერტიფიკატო  ტესტების ორგანიზება  და ადმინისტრირება. 
 
 
2019 წლის განმავლობაში ტესტის კოორდინაციის სამსახური 20-მდე  
დაწესებულების 16012 აპლიკანტს მოემსახურა. მათ შორის, იუსტიციის 
სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში შემავალ 12 საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირსა და 8 გარე ორგანიზაციას. მომსახურება მოიცავდა როგორც 
პერსონალის შერეჩვისა და პროფესიული ცოდნის შეფასების მიზნით საგამოცდო 
პროცესების სრულ ადმინისტრირებას, ასევე, მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების 
გაწევას შესაბამისი საგამოცდო პროცესების ადმინისტრირების მიზნით. 
 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები 
 
სამსახურმა მომსახურება იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და მის 
მმართველობაში შემავალ 12 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს გაუწია.   
 
ტესტირების მიზანს წარმოადგენდა როგორც ვაკანტური თანამდებობების 
დაკავების მიზნით  შესარჩევი ტესტირების, ასევე, დასაქმებულ პირთა 
პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ადმინისტრირება, ასევე,  
სასერტიფიკატო გამოცდებისა და  ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა  შესარჩევი 
კონკურსის ორგანიზება.   
 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში 
მომსახურება 14330 აპლიკანტს გაეწია. 
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N1 დიაგრამაში წარმოდგენილია იუსტიციის სამინისტროსა და სსიპ-ების 
საკონკურსო, საკვალიფიკაციო და ტრენინგის შემდგომ ცოდნის შეფასების 
მიზნით განხორციელებულ ტესტირებებზე გამოცხადებული მონაწილეების 
სტატისტიკური მაჩვენებელი. 

 

დიაგრამა N1 
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843 
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147 
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378 

14 

165 

314 

765 

334 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 

სსიპ - იუსტიციის სახლი 

სსიპ - სახელმწიფო სერვისების … 

სსიპ - საკანონმდებლო მაცნე 

სსიპ - ეროვნული არქივი 

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება … 

სსიპ სასჯელთა აღსრულებისა და … 

სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 

ავტორიზებული პირების სასერტიფიკატო … 

სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო 

სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო … 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
სისტემა 
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სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო 

სექტორის ფარგლებში განხორციელებული 

აქტივობები 

სამსახურმა მომსახურება გაუწია როგორც  სახელმწიფო  ორგანიზაციებს, 

ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების 8 ორგანიზაციას.  

ტესტირების მიზანს წარმოადგენდა როგორც ვაკანტური თანამდებობების 

მიზნით  შესარჩევი ტესტების, ასევე სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციისა თუ 

საბანკო სექტორში დასაქმებულ პირთა სასერტიფიკატო გამოცდების 

ადმინისტრირება. 

სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კეძო სექტორში განხორციელებული 

აქტივობების ფარგლებში  ტესტირება 1682 აპლიკანტმა გაიარა.  

N2 ცხრილში სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კეძო სექტორის 

ტესტირებებში მონაწილე პირთა სტატისტიკაა წარმოდგენილი. 

დიაგრამა N2 
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სახელმწიფო და კერძო 
ორგანიზაციები 
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საკვალიფიკაციო გამოცდები 
 
2019 წელს სასწავლო ცენტრმა ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის 

ჩართულობით მნიშვნელოვანი საკვალიფიკაციო გამოცდების ორგანიზება 

განახორციელა. 

2019 წელს „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ საქართველოს 

კანონის 23-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე, გამომძიებელთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარებაზე პასუხისმგებელ უწყებად 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი განისაზღვრა.  

სახელმწიფო ინსპექტორის საკვალიფიკაციო გამოცდაზე რეგისტრაცია 2019 

წელს 3-ჯერ განხორციელდა. გამოცდაზე  ჯამურად 135 კანდიდატი 

დარეგისტრირდა, გამოცდისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის 

ზღვარი 75 -მა კანდიდატმა გადალახა.  
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„სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ 

დებულებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში სტაჟირების გავლის 

წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის  მინისტრის 2019 

წლის 23 ოქტომბრის N450 ბრძანების შესაბამისად, 2019 წლის 09 

ნოემბრიდან 2019 წლის 04 დეკემბრის ჩათვლით, სსიპ „საქართველოს 

ნოტარიუსთა პალატასთან“ არსებულ სასწავლო ცენტრში მისაღებ სტაჟიორთა 

შესარჩევ კონკურსში ჯამურად 142 კონკურსანტი დარეგისტრირდა. 

გამოცდისთვის დადგენილი მინიმალური ზღვარი წარმატებით 51-მა 

კონკურსანტმა გადალახა. 
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საკვალიფიკაციო გამოცდები 
 
„ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის დანიშვნის შესახებ“ საქართველოს 

იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 30 ოქტომბრის №446 ბრძანების 

საფუძველზე ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა 2019 წლის 4 

დეკემბრიდან 2019 წლის 18 დეკემბრამდე დაინიშნა. „ნოტარიუსთა 

საკვალიფიკაციო გამოცდის ჩატარების წესის, საკვალიფიკაციო საგამოცდო 

კომისიის დებულებისა და ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო საგამოცდო 

პროგრამის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს იუსტიციის  მინისტრის 

2010 წლის 31 მარტის N68 ბრძანების მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის 

შესაბამისად, საკვალიფიკაციო გამოცდა ტესტირების ფორმით ზოგად 

უნარებსა (ვერბალური და მათემატიკური ნაწილები) და პროფესიულ ნაწილში 

ჩატარდა.   

2019 წლის 31 ოქტომბრიდან 2019 წლის 29 ნოემბრის ჩათვლით, 

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის კომისიის სამდივნოში საბუთები 

წარმოადგინა და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები 

დააკმაყოფილა 88 კანდიდატმა. 2019 წელს საკვალიფიკაციო გამოცდა 

წარმატებით 45-მა კანდიდატმა ჩააბარა. 

N3 დიაგრამაში ასახულია საკვალიფიკაციო გამოცდებზე რეგისტრირებულ 

პირებისა და წარმატებული აპლიკანტების პროცენტული მიმართება. 
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გამომძიებელთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდა 
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რეგისტრირებული პირები წარმატებული აპლიკანტები 



პროექტების მართვის სამსახური 

1087 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
პროექტების მართვის სამსახურის ამოცანაა ცენტრის განვითარების სტრატეგიული 
მიმართულებებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, პროექტების მართვა. ცენტრის 
საჭიროებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკის 
კვლევა/ანალიზი. ასევე, შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან, 
საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და აკადემიურ 
წრეებთან თანამშრომლობა. 
 
 
2019 წელს (საანგარიშო პერიოდი იანვარი-დეკემბერი) პროექტების მართვის 
სამსახურის მიერ 13 პროექტი განხორციელდა, რომელშიც ჩართული იყო 939 
მონაწილე. ასევე, ექვსი ღონისძიების ადმინისტრირება განხორციელდა, რომელშიც 
ჯამში 148  მონაწილე იყო ჩართული.  
 
 
ჯამში, პროექტების მართვის სამსახურის მიერ 19 პროექტი განხორციელდა, რომელშიც 
1087 მონაწილე იყო ჩართული. 
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინოვაციური 
და მოქნილი ელექტრონული პროგრამა (GIZ) 
  
თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოწვევებთან გამკლავებისათვის, აუცილებელია ახალი 

იდეების გენერირება და განვითარება, ინოვაციური პროგრამების დანერგვა. სწორედ 

ამიტომ, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 2019 წელს პრიორიტეტად დაისახა 

და ცენტრში მოქნილი სასწავლო გარემოს ჩამოყალიბებაზე აქტიური მუშაობა დაიწყო.  

 

პროექტი - „იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინოვაციური და მოქნილი ელექტრონული 

პროგრამა“, გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების ფინანსური მხარდაჭერით, 2019 

წლის იანვრიდან 2020 წლის თებერვლამდე ხორციელდება.  

პროექტის სტრატეგიული მიზანია საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 

გამართულად ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე, ტრენინგის მონაწილეთა, მათ შორის 

სახელმწიფო მოხელეთა და ცენტრის გარე მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და 

ინფორმაციის გაზიარების ეფექტურობის ამაღლება.  
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინოვაციური 
და მოქნილი ელექტრონული პროგრამა (GIZ) 
   

სტრატეგიული მიზნის მიღწევისათვის აუცილებელია, ინოვაციური და მოქნილი ელ. 

პროგრამის შექმნა, რომელიც, ერთი მხრივ, მომხმარებლებს სასწავლო ცენტრის 

პროგრამებზე და მის სახელზე არსებული ინფორმაციის გამარტივებულად წვდომის 

პროცესში დაეხმარება, ხოლო, მეორე მხრივ, სასწავლო ცენტრში მოქნილი და ეფექტური 

სასწავლო გარემო ჩამოყალიბდება.  

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

ელექტრონული პროგრამის შექმნა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს: 
  

 მომხმარებლისათვის იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მასალების ელექტრონულად 

გადაცემის სისტემა (გარე მოხმარება) მომხმარებელი:  

   (ტრენინგის მონაწილე/ტესტირების მონაწილე/დამკვეთი/ტრენერი) 

 

 იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საქმიანობის მონაცემთა ბაზა (შიდა მოხმარება) 

მომხმარებელი: იუსტიციის სასწავლო ცენტრის თანამშრომლები  

 



62 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) შესახებ 
 
 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან, 
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების 
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან და მიგრაციის 
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD) თანამშრომლობითა და 
საქართველოში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, პროექტს „გიორგი მარგიანის 
სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) 
შესახებ“ყოველწლიურად ახორციელებს.  
 
პროექტი მიზნად ისახავს თბილისისა და რეგიონების სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას 
ადამიანით ვაჭრობის საკითხებზე, ასევე, სასამართლოში წარმომადგენლობის უნარ-
ჩვევების გამომუშავებას/დახვეწას, სტუდენტთა დაახლოებას და საკონტაქტო ქსელის 
შექმნას.  
 
2019 წლის 15-17 თებერვალს სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 
აღნიშნული პროექტის ზეპირი რაუნდი ჩატარდა. 
 
• 2019 წლის 20 –28 იანვარი: ტრენინგების ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე 

ზეპირ რაუნდებში გადასული 8 გუნდისთვის - 36 მონაწილე  
• 2019 წლის 15-16 თებერვალი- მეოთხედფინალი და ნახევარფინალი - 53 მონაწილე  
• 2019 წლის 19 თებერვალი- ფინალური ზეპირი მოსმენა და დაჯილდოება - 36 მონაწილე  

 
ჯამში 125 მონაწილე 
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დედანის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიება 
  
 
სახელმწიფო ენის დღესთან დაკავშირებით, სსიპ სახელმწიფო ენის დეპარტამენტთან 
თანამშრომლობით, საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების 
ბაკალავრიატის ნებისმიერი ფაკულტეტის სტუდენტისთვის სახელმწიფო ენაში 
ტესტირება ჩატარდა. თითოეულ უნივერსიტეტს შესაძლებლობა ჰქონდა, გენდერული 
ბალანსის გათვალისწინებით, 3-3 სტუდენტი წარედგინა.  
  
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, ქართული ენის ცოდნის დონის 
განმსაზღვრელი ტესტი პირველად იუსტიციის სასწავლო ცენტრში შეიქმნა და პირველი 
ტესტირებაც სწორედ დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა 2016 წელს. ამ 
დროიდან იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ექსკლუზიურად გასცემს ქართული ენის ცოდნის 
დონის დამდგენ სერტიფიკატს, რომელიც 61 პირს აქვს მიღებული. 
 
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ორის ტიპის ტესტია დანერგილი. 
პირველი ქართული ენის მართლწერის ცოდნასა და გამოყენების უნარს განსაზღვრავს  
და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დასაქმებული ან ნებისმიერი 
დაინერესებული პირისთვისაა განკუთვნილი, ხოლო, მეორე ქართულის, როგორც უცხო 
ენის ცოდნის დონეს აფასებს. ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტი 
ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ პრინციპებზე დაყრდნობითაა შექმნილი და ენის 
ცოდნის A, B და C დონეებს განსაზღვრავს.  
 
სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა, 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ მიხეილ სარჯველაძემ და 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ხათუნა კასრაძემ 
მონაწილეებს შესაბამისი სერტიფიკატები, ხოლო, საუკეთესო შედეგის მქონე 
სტუდენტებს სიმბოლური საჩუქრები გადასცეს. ქართული ენის ტესტში საუკეთესო შედეგი 
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის (GAU) ბიზნესის ადმინისტრირების ფაკულტეტის 
სტუდენტმა, ნიკოლოზ კალატოზიშვილმა აჩვენა.  
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 



64 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

საერთაშორისო ზამთრის სამართლის 
სკოლა (ELSA) 
 
2019 წლის 11-17 თებერვალს ა(ა)იპ ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია 
საქართველოს (ELSA Georgia), საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს და ილიას 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი - საერთაშორისო ზამთრის 
სამართლის სკოლა თემაზე „ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა 
სამართალი“ განხორციელდა. აღნიშნული ზამთრის სკოლა სსიპ იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრისა და ა(ა)იპ მსოფლიო პროექტების ორგანიზაციის (WPO) მხარდაჭერით, 9 
ქვეყნიდან (იტალია, დანია, ავსტრია, ფინეთი, ირლანდია, გერმანია, ჩეხეთი, შვედეთი, 
ნორვეგია) წარმოდგენილი 30 უხცოელი სტუდენტისა და 10 ქართველი სტუდენტისათვის 
განხორციელდა. პროექტი მოიცავდა ლექციებსა  და ინსტიტუციურ ვიზიტებს უზენაეს 
სასამართლოში, იუსტიციის სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროში.  
  
ევროპის 45 ქვეყნიდან საქართველო წარმატებით შეუერთდა 4 ქვეყანას და ელსას 
საერთაშორისო ზამთრის სამართლის სკოლას პირველად  უმასპინძლა. საქართველოს 
მსგავსად, აღნიშნულ ქვეყნებშიც  სასწავლო კურსს უძღვებიან გამოცდილი დარგობრივი 
სპეციალისტები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნის წარჩინებულ სტუდენტებს საკუთარ 
გამოცდილებას უზიარებენ  და მათი ცნობიერების ამაღლებას უწყობენ ხელს.  
  
პროექტში მონაწილეობის მიღება საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებისა და ევროპის 44 ქვეყნის მასშტაბით  უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებს 
შეეძლოთ. პროექტი ინგლისურ ენაზე წარიმართა. 

  
ჯამში პროექტში 37 სტუდენტი მონაწილეობდა.   
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საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 
ეროვნული შეჯიბრი   
 

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი და წითელი ჯვრის საერთაშორისო 
კომიტეტის დელეგაცია საქართველოში, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტთან და საერთაშორისო 
ჰუმანიტარული სამართლის უწყებათაშორის კომისიასთან თანამშრომლობით, 
ეროვნულ შეჯიბრს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში ყოველწლიურად 
ახორციელებენ. 
პროექტი მიზნად ისახავს, საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში საერთაშორისო 
ჰუმანიტარული სამართლისა და მომიჯნავე სფეროების შესახებ ცნობიერების 
ამაღლებას, სამართლებრივი უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და გაუმჯობესებას და 
საკონტაქტო ქსელის შექმნას.  
 
1 აპრილიდან 15 აპრილის ჩათვლით თბილისსა და რეგიონებში სხვადასხვა 
უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის აღნიშნული პროექტის პრეზენტაცია განხორციელდა. 

. 
პროექტის პრეზენტაციები განხორციელდა: 
1 აპრილი - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
2 აპრილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  
4 აპრილი - იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
5 აპრილი - გორის ეროვნული თავდაცვის აკადემია 
11 აპრილი - სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 
15 აპრილი - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი 
 
ოთხივე პრეზენტაციას ჯამში 128 მონაწილე დაესწრო.  
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საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 
ეროვნული შეჯიბრი   
 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნულ შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება 
საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
იურიდიული ფაკულტეტის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტების გუნდს, ასევე, 
მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე ან სამხედრო მიმართულების სტუდენტებისგან 
შემდგარ გუნდებს შეუძლიათ. შეჯიბრში მონაწილე გუნდი სამი წევრისგან უნდა 
შედგებოდეს.  
 
მონაწილეებს 5 ეტაპის გავლა მოუწიათ: I ეტაპი გუნდების რეგისტრაციას მოიცავს, II 
ეტაპზე შერჩეული გუნდებისთვის ლექციები ჩატარდა, III ეტაპზე საუკეთესო გუნდების 
გამოსავლენად ტესტირება გაიმართა, ხოლო, IV ეტაპზე გასაუბრების შედეგად 6 
საუკეთესო გუნდი გამოვლინდა.  
 
ინტენსიური სალექციო კურსის, ტესტირებისა და გასაუბრების ეტაპების შემდეგ, 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრის ფინალი ყვარლის 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, 2019 წლის 14-16 ივნისს გაიმართა.  
 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 2019 წლის ეროვნული შეჯიბრის  ფინალში  
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილმა გუნდმა გაიმარჯვა. 
 
ჯამში პროექტში 347 მონაწილე იყო ჩართული. 
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საერთაშორისო სასამართლოების 
იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი   
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა 
და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA Georgia) მიერ 2019 
წლის 27-28 ივლისს,  საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის 
ეროვნული შეჯიბრი გაიმართა. ფინალური რაუნდი ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს 
ერთობლივი პროექტის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის 
მხარდაჭერა, სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები“ ფარგლებში 
განხორციელდა.  
 
პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში საერთაშორისო 
სასამართლოების საქმიანობისა  შესახებ, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას, ასევე, 
მატერიალურ-სამართლებრივი და პროცესუალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და 
განვითარებას.  
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საერთაშორისო სასამართლოების 
იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი   
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა 
და ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA Georgia) მიერ 2019 
წლის 27-28 ივლისს,  საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის 
ეროვნული შეჯიბრი გაიმართა. ფინალური რაუნდი ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს 
ერთობლივი პროექტის „სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების რეფორმის 
მხარდაჭერა, სასამართლო რეფორმის სისხლისსამართლებრივი ასპექტები“ ფარგლებში 
განხორციელდა.  
 
პროექტი მიზნად ისახავს საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში საერთაშორისო 
სასამართლოების საქმიანობისა  შესახებ, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას, ასევე, 
მატერიალურ-სამართლებრივი და პროცესუალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და 
განვითარებას.  
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საერთაშორისო სასამართლოების 
იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი   
 
 
 
 
 

შეჯიბრის ფარგლებში სტუდენტებმა 3 საერთაშორისო სასამართლოს: ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო 
სასამართლოს და მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იმიტაციებში 
მიიღეს მონაწილეობა.  
 
აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის ფინალური 
რაუნდის ფარგლებში, სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის სხდომის იმიტაცია 
გაიმართა. 
 
საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის 2019 წლის ეროვნული 
შეჯიბრის  გამარჯვებული თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი 
გუნდი გახდა. 
 
              ჯამში, პროექტში 108 მონაწილე იყო ჩართული. 
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საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის 

ეროვნული შეჯიბრის მონაწილეებს საქართველოს იუსტიციის 
მინისტრის მოადგილე, ბატონი მიხეილ სარჯველაძე და ევროპის 

საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში,  
კრისტიან ურსე შეხვდნენ.  
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2018 წელს გამარჯვებული გუნდისათვის „ევროპის იურისტ 
სტუდენტთა ასოციაცია საქართველომ“ (ELSA Georgia) სრულად 

უზრუნველყო სტრასბურგში მიმდინარე ელსას ადამიანის 
უფლებათა ევროპული სასამართლოს იმიტირებული პროცესის 
(EHRMCC) საერთაშორისო რაუნდში ქართველი მონაწილეების 

ფინანსური მხარდაჭერა. 
 

2019 წლის 15 აპრილიდან 18 აპრილის ჩათვლით, 
სტრასბურგში განხორციელდა სასამართლო იმიტირებული 

პროცესის საერთაშორისო რაუნდის ფინალური ეტაპი. 
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საზაფხულო სკოლა  
 
დემოკრატიული მმართველობის დამკვიდრების საწყის ეტაპზე აუცილებელია, რომ 
მოსახლეობის ინფორმაციისა და განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფით,  
სახელმწიფომ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას შეუწყოს ხელი. ამავე 
დროს, ქვეყნის წინსვლისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია რეგიონების თანაბარ 
განვითარებაზე ზრუნვა. აუცილებელია, რომ რეგიონებში მცხოვრებ ახალგაზრდებს 
შესაძლებლობა ჰქონდეთ აქტიურად ჩაერთონ არაფორმალურ სასწავლო 
პროექტებში, რაც მათ პიროვნულ და პროფესიულ განვითარებაში დაეხმარება. 
 
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი საზაფხულო სკოლას უკვე მეხუთე 
წელია ახორციელებს. წელს, ყვარლის სასწავლო ცენტრში, საზაფხულო სკოლა 22-30 
ივნისის ფარგლებში გაიმართა. საზაფხულო სკოლის მიზანია ახალგაზრდებისთვის 
საჯარო სამსახურის არსის და მნიშვნელობის გაცნობა და საჯარო სამსახურის 
პოპულარიზაცია. 
 
პროექტის ფარგლებში მონაწილეთა შერჩევა განხორციელდა ეროვნული სასაწავლო 
გეგმით გათვალისწინებული საგნობრივი ჯგუფიდან ტესტირების (საგნობრივი ჯგუფი - 
მათემატიკა) გზით, შეფასების მიზნებისთვის შეიქმნა რანჟირების დოკუმენტი და 
შეირჩა საუკეთესო შედეგების მქონე 36 მონაწილე საქართველოს 8 რეგიონის 23 
სკოლიდან. საზაფხულო სკოლის მონაწილეებს შორის იყვნენ მე-9, მე-10 და მე-11 
კლასის მოსწავლეები. პროექტში მონაწილეობის უფლება ჰქონდათ საქართველოს 
სკოლის, იძულებით გადაადგილებული, გამყოფი ხაზების სიახლოვესა და 
საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ, ასევე, ეთნიკური 
უმცირესობების წარმომადგენელ მოსწავლეებს. 
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საზაფხულო სკოლა  
 
საზაფხულო სკოლის ფარგლებში, მონაწილეებმა სიღრმისეული და კომპელქსური 
ინფორმაცია შემდეგ თემებზე მიიღეს: 
 
 საჯარო სტრუქტურების ფუნქციები 
 სამართალი და ადამიანის უფლებები 
 საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები 
 მათემატიკა ყოველდღიურ ცხოვრებაში 
 ინფორმაციული ტექნოლოგიები 
 განათლების როლი და მნიშვნელობა 
 
გარდა მოცემული თემებისა, საზაფხულო სკოლის პირველ და ბოლო დღეს, 
მონაწილეებს გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი ჩაუტარდათ, რომლის მიზანი გუნდის 
განვითარება, გუნდის შეკვრა, გუნდში კეთილგანწყობილი კლიმატის შექმნა, პროექტის 
მონაწილეებს შორის მიმღებლობის გაზრდა და პოზიტიური განწყობის ჩამოყალიბება, 
გუნდური მუშაობის უნარების განვითარებაა.  
  
საზაფხულო სკოლის დასრულებისას პროექტის მონაწილეებს სსიპ საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ხათუნა კასრაძე ესტუმრა და პროექტში 
მონაწილეობის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა.  
 
გუნდური შეჭიდულობის პროგრამის დასკვნითი ეტაპის შემდეგ, საზაფხულო სკოლის 
მონაწილეებისთვის პროექტის დახურვის ცერემონიალი გაიმართა, გარდა საზეიმო 
ვახშმისა, მათთვის საზეიმო ტორტიც იყო გათვალისწინებული. საზაფხულო სკოლის 
მონაწილეებმა დრო არაფორმალურ, სასიამოვნო და თბილ გარემოში გაატარეს. 
 
ჯამში 36 მონაწილე 
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სასწავლო და კულტურული ვიზიტი 
ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 
 
ქართული ენის კურსები კუმურდოსა და ფოკის ახალგაზრდებისათვის უკვე მეოთხე 
წელია ხორციელდება. 
 
იუსტიციის სამინისტროს სისტემა ეთნიკური უმცირესობების მეტი ინტეგრაციისთვის 
ქართული ენის სწავლების საქმეში 2015 წელს ჩაერთო და, იუსტიციის მინისტრის 
ინიციატივით, ამ პროცესს დღემდე აგრძელებს. 2019 წლის 15 ივლისს თეა წულუკიანმა 
კუმურდოსა და ფოკაში მცხოვრებ 22 მოსწავლეს ყვარლის იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრში უმასპინძლა. 14-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებმა ქართული ენის 
შემსწავლელი კურსები გაიარეს, თეა წულუკიანმა მათ შესაბამისი სერტიფიკატები და 
სიმბოლური საჩუქრები გადასცა. მინისტრი ახალგაზრდებს სახელმწიფო ენის ცოდნის 
აუცილებლობასა და მნიშვნელობაზე ესაუბრა. 
 
ოთხი წელია, რაც ეროვნული უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონების 
საზოგადოებრივ ცენტრებში იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო სერვისების 
განვითარების სააგენტოსა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ „ზურაბ 
ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლასთან“ თანამშრომლობით 
ადგილობრივი მოსახლეობისთვის ქართული ენის სწავლების სპეციალური კურსები 
ტარდება. ამ დროისათვის ქართული ენის კურსები იუსტიციის სამინისტროს 
თანამედროვე ინფრასტრუქტურაში სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის უკვე 300-მდე 
მსმენელმა გაიარა. 
 
პროექტის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე ზრუნვა და 
ქართულენოვან საზოგადოებასთან მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 
 
ყვარლის სასწავლო ცენტრში იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერებმა ახალგაზრდებს 
გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი ჩაუტარეს სხვადასხვა თემაზე, კერძოდ: „იმოგზაურე 
საქართველოში“, „გააცოცხლე საქართველოს ისტორია“, „ეზიარე საქართველოს“. 
მათთვის თვითპრეზენტაციის უნარების ტრენინგიც ჩატარდა. 
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სასწავლო და კულტურული ვიზიტი 
ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 
 
2019 წლის 15-17 ივლისს, ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა 
კულტურული და სასწავლო ვიზიტი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისთვის. 
 
პროექტის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე ზრუნვა და 
ქართულენოვან საზოგადოებასთან მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის ხელშეწყობა. 
კუმურდოდან და ფოკადან კულტურულ და სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობა მიიღო 14-
18 წლის ყველა  იმ ახალგაზრდამ, ვინც გაიარა ქართული ენის კურსი, ჯამში - 22 
მოსწავლე (კუმურდოდან - 11, ფოკადან - 11). მათ შორის 7 ბიჭი და 15 გოგო. 
 
 იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტრენერებმა ახალგაზრდებს გუნდური შეჭიდულობის 
ტრენინგი ჩაუტარეს სხვადასხვა თემაზე, კერძოდ: „იმოგზაურე საქართველოში“, 
„გააცოცხლე საქართველოს ისტორია“, „ეზიარე საქართველოს“. მათთვის ჩატარდა 
თვითპრეზენტაციის უნარების ტრენინგიც. ახალგაზრდებმა ყვარელში ქართველი 
მწერლისა და საზოგადო მოღვაწის − ილია ჭავჭავაძის − სახელმწიფო მუზეუმი, 
საგვარეულო კოშკი, საცხოვრებელი სახლი და საგამოფენო დარბაზი დაათვალიერეს. 
 
 
მინისტრთან ერთად, პროექტის დახურვის ღონისძიებაში, სსიპ „ზურაბ ჟვანიას 
სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის“ წარმომადგენელი მაია 
გოზალიშვილი, იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრების პროექტის 
დირექტორი მარიამ ძაგნიძე, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი, 
ხათუნა კასრაძე და ქართული ენის პედაგოგი კლარა ფოცხვერაშვილი 
მონაწილეობდნენ.  
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ესეების კონკურსი ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის თემაზე  
 
16 დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მსოფლიოში 1991 წლიდან 
იმართება, რომელსაც დღესდღეობით მსოფლიოს 187 ქვეყანა და 5000-ზე მეტი 
ორგანიზაცია უერთდება. კამპანია მიზნად ისახავს 16 დღის განმავლობაში 

საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და ქალთა მიმართ ძალადობის 
წინააღმდეგ ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევების აქტუალიზაციას.   
 
აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა, 
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტთან 
თანამშრომლობით, საქართველოს მთავრობის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 
16 დღიანი ეროვნული კამპანიის ფარგლებში ესეების კონკურსი განახორციელა. 
 
ესეების კონკურსში მონაწილეობის მიღება საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის იურიდიული ფაკულტეტის მე-2, 
მე-3 და მე-4 კურსის, ასევე, მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე  სტუდენტებს 
შეეძლოთ. 
 
პროექტის მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის 
მექანიზმების შესახებ სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება.  
  
კონკურსის მონაწილეებმა ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თემაზე 
მომზადებული ესეები 2019 წლის 13 მარტს წარმოადგინეს.  
 
ჯამში, კონკურსში 34 სტუდენტი მონაწილეობდა. 
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წიგნისა და საავტორო უფლებების 
საერთაშორისო დღე  
 
23 აპრილი წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეა. თარიღი 
სიმბოლურია მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიაში, რადგან 1616 წლის 23 აპრილს 
გარდაიცვალა უილიამ შექსპირი, ხოლო, 1916 წლის ამავე დღეს კი - ორი ესპანელი 
მწერალი მიგელ დე სერვანტეს საავედრა და ინკა გარსილასო დე ლა ვეგა. ამიტომ 
შემთხვევითი არ არის, რომ 1995 წელს, პარიზში გაეროს განათლების, მეცნიერებისა 
და კულტურის ორგანიზაციის (იუნესკო) გენერალურ კონფერენციაზე, სწორედ 23 
აპრილი გამოცხადდა წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღედ.   
  
მოცემულ დღესთან დაკავშირებით, 2019 წლის 23 აპრილს გლდანის ციხეში მყოფ 
არასრულწლოვნებს კამპანია „აჩუქე წიგნის“ ფარგლებში, სსიპ საქართველოს 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის თანამშრომლების სახელით მხატვრული ლიტერატურა 
გადაეცათ. 
 
ღონისძიება მიზნად ისახავდა წიგნის კითხვის პოპულარიზაციას და 
არასრულწლოვანთა საპყრობილისა და საერთო რეჟიმის დაწესებულებაში მყოფ 
არასრულწლოვანების ცნობიერების ამაღლებას.  
 
გლდანის ციხის არასრულწლოვანთა საპატიმრო დაწესებულებაში, 2019 წლის 16 
აპრილის მონაცემებით, 18 ადამიანი იმყოფებოდა. 
 
  
  



78 

 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი 2019 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტისა 
და სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით 2019 წლის 28-29 
ნოემბერს,  ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
ფინალური, ზეპირი ეტაპი გაიმართა.  პროექტი გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის ფინანსური 
მხარდაჭერით განხორციელდა. 
 
პროექტი მიზნად ისახავს, საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში ევროკავშირის 
მართლმსაჯულების სასამართლოს საქმიანობისა და საქართველოსა და ევროკავშირს 
შორის დადებული ასოცირების ხელშეკრულების შესახებ, სტუდენტების ცნობიერების 
ამაღლებას, ასევე, მატერიალურ-სამართლებრივი და პროცესუალური უნარ-ჩვევების 
ჩამოყალიბებასა და განვითარებას. 
 
შეჯიბრში მონაწილეობის უფლება საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრიატისა და  
მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებისგან შემდგარ გუნდებს ჰქონდათ. 
ერთი უნივერსიტეტიდან რეგისტრაციის გავლა ერთ ან რამდენიმე გუნდს შეეძლო. 
 
2019 წლის შეჯიბრში 46 გუნდი და 150-მდე მონაწილე დარეგისტრირდა.  
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით, სსიპ საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის ორგანიზებითა და GIZ-ის სამართლის პროგრამის მხარდაჭერით, 
ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის ფარგლებში, 
პროექტის მონაწილე სტუდენტებისთვის ევროკავშირის სამართლის ზოგადი 
საფუძვლების შესახებ ლექციები გაიმართა, რომელთაც მოწვეული ექსპერტი - 
ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის პროფესორი ადამ ლაზოვსკი უძღვებოდა. შეჯიბრის 
მონაწილე ყველა სტუდენტს, მიუხედავად იმისა, გადასული იყო თუ არა პროექტის 
მომდევნო ეტაპზე, შესაძლებლობა ჰქონდა მოცემულ ლექციებს დასწრებოდა. 
ლექციები ორ ეტაპად გაიმართა: 2019 წლის 26-27 ოქტომბერსა და 16-17 ნოემბერს.  
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ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი 2019 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ევროკავშირის სამართლის დეპარტამენტისა 
და სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით 2019 წლის 28-29 
ნოემბერს,  ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
ფინალური, ზეპირი ეტაპი გაიმართა.  პროექტი გერმანიის საერთაშორისო 
თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) სამართლის პროგრამის ფინანსური 
მხარდაჭერით განხორციელდა. 
 
2019 წლის ვროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესის 
გამარჯვებულებს - ელიზაბეტ კაკაბაძეს და საბა იშხნელიძეს შეჯიბრის 
ორგანიზატორებმა თემატური ლიტერატურა, სიმბოლური საჩუქრები და 
სერტიფიკატები გადასცეს. საუკეთესო წერილობითი დოკუმენტის ავტორი გუნდის 
ნომინაციაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გუნდმა - QRT გაიმარჯვა, 
რომლის წევრებს - მარიამ ცაგურიას, სულიკო ჟღენტს, ვახტანგ მჭედლიძესა და ნიკა 
გოგიაშვილს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ. შეჯიბრის საუკეთესო 
მომხსენებლის ნომინაციაში გამარჯვებული ელიზაბეტ კაკაბაძე გახდა. 
 
 
 
შეჯიბრში ჯამში 145 მონაწილე იყო ჩართული. 
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ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი 
ტრეფიკინგის თემაზე 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრთან და მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან 
(ICMPD) ერთად, საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მიერ დაფინანსებული 
ENIGMMA 2 პროექტის ფარგლებში, ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი 
განახორციელა. 
 
კონკურსის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) რისკებისა და საფრთხეების თაობაზე. 
 
კონკურსში მონაწილეობა შეეძლო ყველა დაინტერესებულ პირს 16 წლის ასაკიდან, 
როგორც პროფესიონალს, ისე მოყვარულს. 
  
კონკურსი ტრეფიკინგთან ბრძოლის ევროპულ დღეს მიეძღვნა, რომელიც ყოველი 
წლის 18 ოქტომბერს აღინიშნება. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ - 
გოჩა ლორთქიფანიძემ კონკურსში მონაწილე სამი საუკეთესო ნამუშევრის ავტორს 
სიმბოლური საჩუქრები და სიგელები გადასცა, ხოლო, კონკურსანტებს მონაწილეობის 
დამადასტურებელი სიგელი გადაეცათ. კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოებამდე 
მინისტრის მოადგილემ დამსწრე საზოგადოებას მიმართა და აღნიშნა, რომ 
ტრეფიკინგთან ბრძოლა იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს ხელისუფლების 
ერთ-ერთ უმთავრეს საკითხად რჩება. ტრეფიკინგის თემაზე აშშ-ის 2019 წლის 
ანგარიშით, საქართველო კვლავ ინარჩუნებს ადგილს ე.წ. პირველ კალათაში, რაც 
იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიერ გატარებული ტრეფიკინგთან 
ბრძოლის პოლიტიკა აკმაყოფილებს ამ ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ 
დანაშაულთან ბრძოლის სტანდარტებს და იგი შესაბამისობაშია საერთაშორისო 
მოთხოვნებთან. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში 
აღმოსავლეთ პარტნიორობის წევრი ქვეყნებიდან მხოლოდ საქართველოა შეფასების 
უმაღლეს საფეხურზე.  
 
ღონისძიება ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში გაიმართა.  პროექტში 11 
პირი მონაწილეობდა. 
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საჯარო ლექცია თემაზე „ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა და 
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები“ 
 
 
2019 წლის 21-22 დეკემბერს, ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დაიგეგმა და 
განხორციელდა შეხვედრა იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ებისა და სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის, რომელიც მიზნად 
ისახავდა გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მიღწევის პროცესში, ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის განვითარების, არსებული ადამიანის უფლებათა 
პოლიტიკისა და სტრატეგიის, ასევე ანტი-დისკრიმინაციული კანონმდებლობის 
მნიშვნელობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებას და ცნობიერების ამაღლების 
ხელშეწყობას.   
 
პროექტის ორგანიზატორები არიან იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო 
სამართლის დეპარტამენტი და იუსტიციის სასწავლო ცენტრი. პროექტი  გაეროს 
განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ნორვეგიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით 
განხორციელდა.  
 
ღონისძიება იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ გოჩა ლორთქიფანიძემ, პრემიერ-
მინისტრის მრჩეველმა ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის 
საკითხებში ლელა აქიაშვილმა, საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის 
(UNDP) ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა  და იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
დირექტორმა ხათუნა კასრაძემ გახსნეს.  
  
შეხვედრაზე, რომელსაც იუსტიციის სისტემის მაღალი რგოლის წარმომადგენლები 
ესწრებოდნენ, ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია, უწყებთაშორისი 
საბჭოს მიღწევები, ხედვა და სამომავლო გეგმები განიხილეს. ასევე, იმსჯელეს გაეროს 
მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ. 
  
გოჩა ლორთქიფანიძემ ლექცია წაიკითხა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მიდგომის შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს. გარდა ამისა, მინისტრის 
მოადგილემ შეხვედრაზე ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის მნიშვნელობაზეც 
ისაუბრა.   
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საჯარო ლექცია თემაზე „ადამიანის 
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომა და 
გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები“ 
 
შეხვედრზე განიხილეს თუ რა როლი აქვს ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული 
მიდგომის განვითარებას, ანტიდისკრიმინაციულ კანონმდებლობას და ადამიანის 
უფლებათა პოლიტიკასა და სტრატეგიას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების 
მიღწევის პროცესში. 
  
საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელმძღვანელმა ლუიზა 
ვინტონმა საჯარო ლექციის მონაწილეებს გაეროს მდგრადი განვითარების 
ეკონომიკური, სოციალური და გარემოს დაცვითი მიზნების შესახებ მიაწოდა 
ინფორმაცია.  
 
პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის 
საკითხებში ლელა აქიაშვილმა ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგიის, 
ადამიანის უფლებათა დაცვის უწყებათაშორისი საბჭოს ხედვასა და სამომავლო 
გეგმების შესახებ ისაუბრა. გარდა ამისა, ქალბატონმა ლელამ, საჯარო ლექციის 
მონაწილეებთან ერთად, დამოუკიდებელი ექსპერტის მეგი ნიკოლსონის ანგარიში 
„საქართველოს 2014 – 2020 წლების ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის 
განხორციელება მიღწევები, გამოწვევები და რეკომენდაციები” მიმოიხილა და 
მოცემული საკითხის შესახებ დისკუსია გაიმართა.  
  
საჯარო ლექციის მონაწილეებისთვის სპეციალურ სამუშაო სემინარს (workshop) UNDP-
ის წარმომადგენელი, ქალბატონი რუსუდან ტუშური გაუძღვა. სამუშაო სემინარის 
ფარგლებში (workshop), საჯარო ლექციის მონაწილეებმა შემდეგი თემები განიხილეს:  
 
 ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის მნიშვნელობა გაეროს მდგრადი 

განვითარების მიზნების მიღწევის პროცესში;  
 
 გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების იდენტიფიცირება პრაქტიკაში    
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ადმინისტრირება 
 
ზემოთ აღნიშნული პროექტების გარდა, ექვსი ღონისძიების ადმინისტრირება 
განხორციელდა, რომელთაც ჯამში 137 მონაწილე დაესწრო:  
 • EU-ACT Review and Planning Meeting, ღონისძიებას ესწრებოდა 30 მონაწილე;  

 • პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2019-2020 
წლების სამოქმედო გეგმის გაცნობის მიზნით დონორთა და პარტნიორ ორგანიზაციათა 
საკოორდინაციო შეხვედრა, 40 მონაწილე  

 • ტრენინგი შრომის ინსპექტორებისთვის ტრეფიკინგის თემაზე, 21 მონაწილე 
 • ექსპერტის ვიზიტი ოპიოიდებით ჩანაცვლებითი მხარდამჭერი მკურნალობის შეფასების თემაზე, 

17 მონაწილე 
 • R&P Meeting, 29 მონაწილე 
 • Workshop: Trauma Informed Approach to Identification of Victims of Trafficking,11 მონაწილე 

  
 
 

 
  

საჯარო ლექციას ჯამში 24 მონაწილე 
ესწრებოდა (ქალი - 10/კაცი -14). 
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პარტნიორი/დონორი 

ორგანიზაციები 

 

პროექტის 

სახელწოდება 

 

პროექტის  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში  

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; მიგრაციის 

პოლიტიკის განვითარების 

საერთაშორისო ცენტრი 

(ICMPD); საქართველოში 

ევროკავშირის 

წარმომადგენლობა 

გიორგი მარგიანის 

სახელობის 

იმიტირებული 

სასამართლო პროცესი 

ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) თემაზე 
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ქალი - 70% 

კაცი - 30% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისრტო; სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი 

დედაენის დღისადმი 

მიძღვნილი 

ღონისძიება 

32 ქალი - 68% 

კაცი - 32% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისრტო; ELSA 

საქართველო; WELS თბილისი; 

WPO; ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტი 

საერთაშორისო 

ზამთრის სამართლის 

სკოლა 

37 ქალი - 75% 

კაცი - 25% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტის 

წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის 

ეროვნული შეჯიბრი 

347 ქალი - 65% 

კაცი - 35% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; ELSA; 

ევროკავშირი, ევროსაბჭო 

საერთაშორისო 

სასამართლოების 

იმიტირებული 

პროცესი 

108 ქალი - 68% 

კაცი - 32% 

სსიპ საქართველოს იუსტიციის 

სასწავლო ცენტრი 

საზაფხულო სკოლა 36 ქალი - 40% 

კაცი - 60% 

ჯამი                      685 

სტატისტიკა 
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პარტნიორი/დონორი 

ორგანიზაციები 

 

პროექტის 

სახელწოდება 

 

პროექტის  

მონაწილეთ

ა 

რაოდენობა 

 

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში  

სსიპ სახელმწიფო სერვისების 

განვითარების სააგენტო; სსიპ 

ზურაბ ჟვანიას სახელობის 

სახელმწიფო 

ადმინისტრირების სკოლა 

სასწავლო და 

კულტურული ვიზიტი 

ყვარლის სასწავლო 

ცენტრში 

22 ქალი - 68% 

კაცი - 32% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს საერთაშორისო 

საჯარო სამართლის 

დეპარტამენტი 

ესეების კონკურსი 

ქალთა მიმართ და 

ოჯახში ძალადობის 

თემაზე 

34 ქალი - 69% 

კაცი - 31% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო 

წიგნისა და საავტორო 

უფლებების 

საერთაშორისო დღე 

 

18 

ქალი - 0% 

კაცი - 100% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს ევროკავშირის 

სამართლის დეპარტამენტი; 

GIZ-ის სამართლის პროგრამა 

ევროკავშირის 

სამართლის 

იმიტირებული 

სასამართლო პროცესი 

 

145 

 

ქალი - 70% 

კაცი - 30% 

  

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; მიგრაციის 

პოლიტიკის განვითარების 

საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD) 

ხელოვნების 

ნამუშევრების 

კონკურსი ტრეფიკინგის 

თემაზე 

 

11 

ქალი - 72% 

კაცი - 28% 

 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; UNDP;  

საჯარო ლქცია „HRBA 

და გაეროს მდგრადი 

განვითარების მზინები“ 

 

24 

ქალი - 42% 

კაცი - 58% 

  

ჯამი  254 

 

13 პროექტის მონაწილეთა ჯამური რაოდენობა - 939 მონაწილე 

  

სტატისტიკა 
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სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ 

ხუთი პროექტის ადმინისტრირება განხორციელდა 

 

პროექტის  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში  

EU-ACT Review and Planning Meeting  30 ქალი - 70% 

კაცი - 30% 

პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის 

სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 

2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 

გაცნობის მიზნით დონორთა და პარტნიორ 

ორგანიზაციათა საკოორდინაციო 

შეხვედრა  

40 ქალი - 77% 

კაცი - 23% 

ექსპერტის ვიზიტი ოპიოიდებით 

ჩანაცვლებითი მხარდამჭერი 

მკურნალობის შეფასების თემაზე 

17 ქალი - 48% 

კაცი - 52% 

 

R&P Meeting 29 ქალი - 72% 

კაცი - 28% 

  

ტრენინგი შრომის ინსპექტორებისთვის 

ტრეფიკინგის თემაზე  

21 ქალი - 38% 

კაცი - 62% 

Workshop: Trauma Informed Approach to 

Identification of Victims of Trafficking  

11 ქალი - 73% 

კაცი - 27% 

  

 

ჯამი  

 
148 

სტატისტიკა 



ტერიტორიული ორგანო ყვარლის 
სასწავლო ცენტრი 

2202 სტუმარი 
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო ყვარლის სასწავლო ცენტრი 
სასწავლო ფუნქციის, თანამედროვე სტანდარტებისა და კომფორტული 
ინფრასტრუქტურის მქონე ცენტრს წარმოადგენს, რომელიც მონაწილეებს როგორც 
სასწავლო-საცხოვრებელი კომპლექსის სერვისს სთავაზობს, ასევე, საქმიანი 
შეხვედრებისათვის არის მოსახერხებელი. ეს არის ადგილი, სადაც შესაძლებელია 
კონცენტრაცია მოახდინოთ თქვენს საქმეზე და იმავდროულად განიტვირთოთ. 

2019 წლის განმავლობაში ყვარლის სასწავლო ცენტრში  

70 აქტივობა განხორციელდა.  

 

 მათ შორის 51 ტრენინგი; 14 სამუშაო შეხვედრა; 5 საზაფხულო 

სკოლა, ახალგაზრდული/სტუდენტური ბანაკი და სხვა. 
 

წლის განმავლობაში აქტივობებში 2202 ადამიანი იყო ჩართული. 

დატვირთული დღეების რაოდენობა - 196 დღე.   
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2019 წელს ყვარლის სასწავლო ცენტრმა, ტრადიციულად, 
შემდეგ ღონისძიებებს უმასპინძლა: 

 

 
 
 

1. ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრი (IHL); 
 

ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 
ეროვნულ შეჯიბრს 2013 წლიდან მასპინძლობს; 

 
 

2. “რედბული“-ს მიერ ორგანიზებული საქველმოქმედო მარათონი „ მსოფლიო რბენა - 
სიცოცხლის ფრთები“ (Wings for life world run); 

 
3. ამერიკული საბჭოების მიერ ორგანიზებული მომავალ ლიდერთა (FLEX) საზაფხულო 
სკოლა; 
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ამერიკული საბჭოების მიერ ორგანიზებული მომავალ ლიდერთა 
(FLEX) საზაფხულო სკოლა: 

 
2017 წლიდან, ივლისის თვეში, ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრი მომავალ 
ლიდერთა გაცვლითი პროგრამის (FLEX) მონაწილეებს მასპინძლობს. 
 
FLEX კულტურული გაცვლითი პროგრამაა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს 
ამერიკული კულტურის სხვადასხვა ასპექტის ფართოდ გაცნობის შესაძლებლობას 
სთავაზობს. პროგრამა მონაწილეებს ამერიკულ სკოლაში სწავლისა და ამერიკელ 
მასპინძელ ოჯახებში ერთი აკადემიური წლით ცხოვრების შესაძლებლობას 
აძლევს. პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეებისთვის გამგზავრების წინა 
ორიენტაცია ყვარლის სასწავლო ცენტრში ეწყობა. 2019 წელს მომავალ 
ლიდერთა გაცვლით პროგრამაში 14-დან 17 წლამდე ასაკის 80 მოსწავლე 
მონაწილეობდა. 
 
FLEX ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის საქმეთა 
ბიუროს კულტურული გაცვლითი პროგრამაა, რომელიც საქართველოში 
საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოების ფილიალის მიერ 
ხორციელდება და მას მხარს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო უჭერს. 

 
 
 
 
 

 
 
 



საქველმოქმედო მარათონი „მსოფლიო რბენა - 
სიცოცხლის ფრთები“ (Wings for life world run) 
 
 
2015 წლიდან, მეხუთე წელია, რაც ყვარლის სასწავლო ცენტრი მსოფლიოში ცნობილი 
მარათონის საორგანიზაციო ჯგუფთან თანამშრომლობს და საქართველოში 
მასპინძლობს.  
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EU4JUSTICE - ტრენინგი კრიზისული სიტუაციების დროს 
კომუნიკაციისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების 
საკითხებზე 
 
იუსტიციის სამინისტროს ყვარლის სასწავლო ცენტრში EU4JUSTICE „Criminal Justice 
Support Project“  პროექტის ხელშეწყობით ტრენინგი „კრიზისული სიტუაციების დროს 
კომუნიკაციისა და სტრატეგიული კომუნიკაციების საკითხებზე“ ჩატარდა.  გენერალური 
პროკურატურის საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტისა  და შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა, ისევე 
როგორც სხვა შესაბამისი დეპარტამენტების ხელმძღვანელებმა, კურსი კომუნიკაციის 
თანამედროვე პოლიტიკისა და პრაქტიკის სტრატეგიების შესახებ გაიარეს. გარდა ამისა, 
ახალი მიდგომები განიხილეს, რომლის გამოყენებაც სისხლის სამართლის სექტორში, 
კრიზისული სიტუაციებისას, მედიასთან და საზოგადოებასთან კომუნიკაციის დროს არის 
შესაძლებელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის ახალი 
კომუნიკაციის პოლიტიკის ინიცირებისთვის, ეს ტრენინგი შეიძლება ერთ-ერთ 
წარმატებულ ერთობლივ მიდგომად ჩაითვალოს.  
 
ტრენინგს უცხოელი ექსპერტები: ტერი სკაიფე (დიდი ბრიტანეთი) და დალია 
ბანკაუსკაიტე (ლიეტუვა) უძღვებოდნენ. 
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EU-ACT: ევროკავშირის მოქმედება ნარკოტიკებისა და 
ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ - სამუშაო 
შეხვედრა ყვარლის სასწავლო ცენტრში: 
 
ვროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის "EU-ACT: ევროკავშირის მოქმედება 
ნარკოტიკებისა და ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ" ფარგლებში 
დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული 
ცენტრის (NCDC) სამუშაო შეხვედრა - ევროპის ნარკოტიკებისა და ნარკომანიის 
მონიტორინგის ცენტრის (EMCDDA) მკურნალობაზე მოთხოვნის ინდიკატორზე 
გაიმართა. 

 
სამუშაო შეხვედრის მიზანი იყო სხვადასხვა ნარკოლოგიური დაწესებულების 
ექიმი-ნარკოლოგებისა და სტატისტიკოსების გადამზადება EMCDDA-ის 
მკურნალობაზე მოთხოვნის ინდიკატორთან დაკავშირებულ სიახლეებთან და 
ცვლილებებთან მიმართებით. სამუშაო შეხვედრის მეორე დღე საქართველოში 
ევროპული მკურნალობის მოთხოვნის ინდიკატორის დანერგვისა და გამოყენების 
საკითხს დაეთმო. გარდა ამისა, ნარკომანიის პრევენციის და ჯანმრთელობასთან 

დაკავშირებული საკითხების შესახებ მსჯელობა-დისკუსია გაიმართა.  
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ინოვაციური სტარტაპების ბანაკი ყვარლის სასწავლო 
ცენტრში 

 
ბანაკი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინოვაციების და 
ტექნოლოგიების სააგენტო (GITA)-ს ორგანიზებით ჩატარდა. ღონისძიება მსოფლიო 
ბანკის ეროვნული ინოვაციური ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა. 
ბანაკის მიზანია ხელი შეუწყოს ქართველ ახალგაზრდებში STEM-ის (მეცნიერება, 
ტექნოლოგია, ინჟინერია, ხელოვნება-დიზაინი, მათემატიკა) შესახებ ცნობადობის 
ამაღლებას, რათა მათ უკეთ შეძლონ კარიერის დაგეგმვა და აქტივობები.   
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ორგანიზაციები, რომლებმაც ყვარლის სასწავლო 
ცენტრით ისარგებლეს: 
 
2019 წელს, ყვარლის სასწავლო ცენტრში, იუსტიციის სამინისტრომ და მის 
დაქვემდებარებაში მყოფმა საჯარო სამართლის იურიდიულმა პირებმა 46 ვიზიტი 
განახორციელეს.  
 
 
სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ყვარლის სასწავლო ცენტრის მომსახურებით, ასევე, 
ისარგებლეს: 
  
 1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
 2. საქართველოს გენერალური პროკურატურა; 
 3. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია; 
 4. სსიპ ნოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 
 5. ევროკავშირის პროექტები:  
        - სისხლის სამართლის მხარდაჭერის პროექტი; 
        - პენიტენციური და პრობაციის მხარდაჭერის პროექტი;  
6. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება; 
7. დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 
NCDC; 
8. სსიპ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი; 
9. სსიპ ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო 
10. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 
11. საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი; 
12. ა(ა)იპ  დამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC); 
13. ა(ა)იპ საქართველოს ეროვნული ფედერაცია სპორტი ყველასათვის; 
14. ამერიკული საბჭოები, FLEX (მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა); 
15. ასოციაცია „სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის“ 
16. ფონდი მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ; 
17. ფრიდრიხ ებერტის ფონდი; 
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