
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

2020 წლის ანგარიში 



სარჩევი 

1. შესავალი ................................................................... 3  

3. ტრენინგების მიმართულება 
- 
- 

- 

იურიდიული ტრენინგების სამსახური .......................14 

სოციალური ტრენინგების სამსახური ...................... 23 

ფინანსური ტრენინგების სამსახური ....................... 40 

4. ტესტირების მიმართულება  
- ტესტის შექმნის სამსახური ..................................... 48 

- ტესტირების კოორდინაციის სამსახური .................. 53 

5. პროექტების მართვის სამსახური .............................. 60 

6. ტერიტორიული ორგანო ყვარლის სასწავლო ცენტრი ...75 

მემორანდუმები და მნიშვნელოვანი მოვლენები ........6 2. 



შესავალი 

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

სასწავლო ცენტრის მისიაა აქტიურად იყოს ჩართული ყველა იმ საქმიანობაში, რომელიც 
მიზნად ისახავს საზოგადოების სამართლებრივი მართლშეგნების ამაღლებას, სამიზნე 
ჯგუფების ინფორმირებას სამართლებრივი რეფორმებისა და ახალი მიდგომების 
შესახებ,  რათა ქვეყანაში დაცული იყოს ადამიანის უფლებები და საზოგადოების 
უსაფრთხოება, საჯარო მოხელეთა გაძლიერებით უზრუნველყოფილი იყოს 
მომხმარებელზე ორიენტირებული მაღალი ხარისხის მომსახურება და ხელი შეუწყოს 
ქვეყანაში კარგი  მმართველობის განვითარებას.   

ცენტრი საკუთარი მიზნების მიღწევისთვის დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს შემდეგ 
მომსახურებას:   

ა) სწავლება - არაფორმალური განათლების მრავალფეროვანი მეთოდების 
გამოყენებით (როგორიცაა: ტრენინგი, სემინარი, სამუშაო შეხვედრა, კონფერენცია და 
სხვა). 

ბ) შეფასება - პერსონალის შესარჩევი (საკვალიფიკაციო) სასერტიფიკატო ტესტების 
შემუშავება, ტესტირებების ორგანიზება და ჩატარება. 

გ) კონსულტირება - საკონსულტაციო მომსახურება გულისხმობს კვლევისა და შეფასების 
განხორციელებას ორგანიზაციაში და მის სპეციფიკაზე მორგებული სტრატეგიებისა და 
სასწავლო პროგრამების შემუშავებას. საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია, 
ორგანიზაციებს გაუწიოს დახმარება როგორც ადამიანური რესურსის ეფექტურად 
მართვაში, ისე საორგანიზაციო და სხვა სისტემების გაძლიერებასა და სრულყოფაში.  

 
2020 წელს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებაში, 
ტრენინგებისა და პროექტების მიმართულებით, ჩართული იყო 2 522 მონაწილე, ხოლო, 
ტესტირება გაიარა 5 681 აპლიკანტმა. ტესტის შექმნის სამსახურმა 1180 ტესტური 
დავალება შეიმუშავა. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო  ყვარლის 
სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 188 სტუმარი. ჯამში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
აქტივობებში, 2020 წლის ფარგლებში, ჩართული იყო 8 357 დაინტერესებული პირი.  
 
 

 

    ჩვენ ვქმნით გარემოს მეტი შესაძლებლობებისთვის! 
 
 
 



შესავალი 

 
2020 წელს, ახალი კორონავირუსით შექმნილი გარემოებისა და მოქმედი 
კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების საფუძველზე, ონლაინ სასწავლო 
პროცესის მართვის სტანდარტი შემუშავდა - ონლაინ ტრენინგის ადმინისტრირების 
გზამკვლევი; დისტანციურ ფორმატზე ადაპტირდა სასწავლო ცენტრის პრიორიტეტული 
ტრენინგ მოდულები; უფასო სასწავლო პროგრამების განხორციელება დისტანციური 
სწავლების მეთოდით გაგრძელდა;  
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა გაიარა შემოწმება და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის 
ინსპექციისგან დადებითი დასკვნა მიიღო. დასკვნის საფუძველზე იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრი რეკომენდაციების დაცვით შეუფერხებლად განაგრძობდა საქმიანობას, მათ 
შორის, ტესტირების ორგანიზებას და ტრენინგების ჩატარებას.  
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ინფრასტრუქტურა, თბილისსა და ყვარელში სრულად 
აღიჭურვა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და სადეზინფექციო ხსნარით. ასევე, 
მუდმივად მიმდინარეობდა შენობაში შესული თანამშრომლების და ვიზიტორების 
თერმოსკრინინგი, აუდიტორიებში დაცული იყო უსაფრთხო დისტანცია. 
 

ცენტრში განთავსდა კორონავირუსთან დაკავშირებული პრევენციული ღონისძიებების 
შესახებ ინფორმაცია, რომელიც ნებისმიერი ვიზიტორისთვის იყო ხელმისაწვდომი. 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ორიენტირებულია ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. 2020 
წლის 3 დეკემბერს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ხარისხის საერთაშორისო 
სტანდარტის  ISO 9001:2015  შესაბამისობის ახალი სერტიფიკატი მიიღო. სერტიფიკატი 
(N205779/A/0001/UK/EN) აუდიტის შედეგების საფუძველზე, დიდ ბრიტანეთში 
რეგისტრირებულმა კომპანია - “United Registrar of Systems Ltd” - მა გასცა. 
სერტიფიკატის მოქმედების ვადა 2023 წლის 3 დეკემბრამდე განისაზღვრა. 
 
2020 წელს შემუშავდა ყვარლის სასწავლო ცენტრის განვითარების და დატვირთვის 
გეგმა, რომელიც სასწავლო ცენტრის შემოსავლების ზრდისკენ არის მიმართული.  

2020 წელს, ასევე, მოწვეული ექსპერტების/ტრენერების შრომის ანაზღაურების 
გაანგარიშების წესისა და პირობების დოკუმენტი მომზადდა. დოკუმენტის მიზანია 
სასწავლო ცენტრის მიერ მოწვეული ტრენერების/ექსპერტების შრომის ანაზღაურების 
გაანგარიშების და გაცემის პირობების სამართლებრივი მოწესრიგება.  
 
ცენტრის უფლებამოსილი პირების ერთობლივი განხილვის საფუძველზე ტრენერთა 
ანაზღაურების შკალა ჩამოყალიბდა, რომელიც ობიექტურ და ქმედით კრიტერიუმებს 
ეფუძნება, როგორიც არის განათლება, სწავლების გამოცდილება, სატრენინგო თემაზე 
საკუთარი საავტორო პროგრამა და სხვა. წინამდებარე შკალა მოიცავს ოთხი 
კატეგორიის ტრენერის ანაზღაურებას, ხოლო, გაანგარიშებისას ფასდება მოწვეული 
ტრენერის უნარები, ცოდნა და კომპეტენცია შესაბამისი წონების მინიჭებით.  



მემორანდუმები და სხვა 
მნიშვნელოვანი აქტივობები 



შრომითი პირობების ინსპექტირების  

დადებით დასკვნა 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების 
თავიდან აცილების მიზნით, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 
უზრუნველყო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული 
რეკომენდაციების სრულყოფილად დაცვა.  
  
2020 წლის 9 ივლისს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა გაიარა შემოწმება და ჯანდაცვის 
სამინისტროს შრომის ინსპექციისგან დადებითი დასკვნა მიიღო. დასკვნის საფუძველზე 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრი უფლებამოსილია რეკომენდაციების დაცვით 
შეუფერხებლად განახორციელოს საქმიანობა, მათ შორის, ტესტირების ორგანიზება და 
ტრენინგების ჩატარება. 
  
2020 წლის 18 სექტემბერს, ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ფუნქციონირება 
განახლებული ინფრასტრუქტურითა და რეკომენდაციების დაცვით გააგრძელა. ცენტრმა 
გაიარა შემოწმება და ჯანდაცვის სამინისტროს შრომის ინსპექციისგან დადებითი 
დასკვნა მიიღო. დასკვნის საფუძველზე ცენტრი უფლებამოსილია რეკომენდაციების 
დაცვით შეუფერხებლად განახორციელოს საქმიანობა, მათ შორის, ტესტირების 
ორგანიზება და ტრენინგების ჩატარება. 
  
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის განახლებული ინფრასტრუქტურა სრულად არის 
აღჭურვილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და სადეზინფექციო ხსნარით. 
ასევე, მუდმივად მიმდინარეობს შენობაში შესული თანამშრომლების და ვიზიტორების 
თერმოსკრინინგი, აუდიტორიებში დაცულია უსაფრთხო დისტანცია. 
  
ცენტრში განთავსებულია ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის 
(COVID-19) თავიდან აცილების მიზნით, პრევენციული ღონისძიებების შესახებ 
ინფორმაცია, რომელიც ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ვიზიტორისთვის. 
 
 
 

6 



ISO 9001-2015 ახალი სერტიფიკატი 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი მუდმივად ზრუნავს, რომ გაზარდოს საკუთარი 
საქმიანობის ეფექტიანობა და  მაქსიმალურად მიუახლოვდეს ხარისხის 
საერთაშორისო მოთხოვნებს. 
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ISO 9001-2015 ახალი სერტიფიკატი 

 
პირველად ხარისხის ნიშანი იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 2014 წელს მიიღო. 
მომხმარებელთა მოთხოვნების მაღალი ხარისხით უზრუნველყოფის მიზნით, ცენტრში 
2014  წლიდან ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა ISO 9001:2008 დაინერგა, ხოლო, 2017 
წელს  ცენტრმა განახლებული  საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის 
დამადასტურებელი ISO 9001:2015 სერტიფიკატი მიიღო, რომლის მოქმედების ვადაც 
2020 წლის ნოემბრის თვის ჩათვლით იყო განსაზღვრული. 
 
 
2020 წლის 3 დეკემბერს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ხარისხის საერთაშორისო 
სტანდარტის  ISO 9001:2015  შესაბამისობის ახალი სერტიფიკატი მიიღო. სერტიფიკატი 
(N205779/A/0001/UK/EN) აუდიტის შედეგების საფუძველზე, დიდ ბრიტანეთში 
რეგისტრირებულმა კომპანია - “United Registrar of Systems Ltd” - მა გასცა. 
სერტიფიკატის მოქმედების ვადა 2023 წლის 3 დეკემბრამდე განისაზღვრა.  
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სტრანდარტები, შიდა პროცედურები და ხარისხის 
მართვის სისტემა, ISO 9001:2015  სტანდარტის მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში, 
დადებითად შეფასდა. 
  
აღსანიშნავია, რომ წელს ცენტრმა პირველად მოიპოვა ხარისხის სერტიფიკატი 
საკონსულტაციო მომსახურების მიმართულებით. საკონსულტაციო მომსახურების მიზანია, 
ორგანიზაციებს გაუწიოს დახმარება როგორც ადამიანური რესურსის ეფექტიანად 
მართვაში, ისე საორგანიზაციო და სხვა სისტემების გაძლიერებაში. 
 
ხარისხის მართვის სერტიფიკატი ვრცელდება სასწავლო ცენტრის საქმიანობის ძირითად 
მიმართულებებზე: 
 
 
➡ ტრენინგი (სწავლება) 
➡ ტესტირება/ტესტის შექმნა (შეფასება) 
➡ კონსულტირება 
 
 
 
ISO 9001 წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებულ ხარისხის 
მენეჯმენტის სისტემას. სერტიფიკატის ფლობა ნიშნავს, რომ მენეჯმენტის კუთხით, 
ორგანიზაციის საქმიანობა საერთაშორისო ნორმებს შეესაბამება. ISO 9001 სისტემის 
დანერგვა ხელს უწყობს თანამშრომელთა მუშაობისა და მართვის პროცესების 
ეფექტიანობის გაზრდას, რაც მომხმარებელთა კმაყოფილებაზე აისახება.  
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პირველი ქართველი მოსამართლე ICC-ში 

საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 30 იანვრის N59 დადგენილებით დამტკიცებული 
„2020 წელს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში ასარჩევად 
საქართველოდან წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატის შერჩევის წესის” მე-2 
მუხლით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრს დაევალა საქართველოს მთავრობისთვის 
არაუგვიანეს 2020 წლის 6 მარტისა საუკეთესო კანდიდატი წარედგინა. 
 
ეროვნულ დონეზე კანდიდატის შერჩევის პირველ ეტაპზე, 2020 წლის თებერვალში, 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრს დაევალა ჰააგის სასამართლოში საქართველოდან 
წარსადგენი მოსამართლეობის კანდიდატების საბუთების მიღება.  მთავრობის 
გადაწყვეტილებით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრი აწარმოებდა კანდიდატებისთვის 
პროფესიული ტესტირების ადმინისტრირებას. კანდიდატებისთვის ტესტირების დავალება 
შეადგინეს და მათი ნაწერი 10-ბალიანი სისტემით შეაფასეს სპეციალურად ამ მიზნით 
მოწვეულმა უცხოელმა კონსულტანტებმა, რომლებსაც ჰქონდათ ჰააგის სასამართლოს 
სისტემაში უმაღლეს პოზიციებზე მუშაობის მნიშვნელოვანი გამოცდილება. 
 
 

2020 წლის 19 დეკემბერს, ბატონი გოჩა ლორთქიფანიძე სისხლის 
სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში (ICC) პირველ 

ქართველ მოსამართლედ აირჩა.  
 
ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც ჰააგის სასამართლოში ქართველი მოსამართლე 
იქნება. აღმოსავლეთ ევროპის კვოტით წარდგენილ გოჩა ლორთქიფანიძის 
კანდიდატურას ხმა 76-მა დელეგატმა მისცა. ჰააგის მოსამართლე ის 9 წლის ვადით 

იქნება. 
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მემორანდუმი  

2020 წელს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ურთიერთანამშრომლობის ახალი მემორანდუმი 
გააფორმა. 
 
პირველი მემორანდუმი, მხარეებს შორის 2014 წელს გაფორმდა. მემორანდუმის 
ფარგლებში მხარეები თანამშრომლობას და ისეთი ერთობლივი საგანმანათლებლო 
პროგრამების განხორციელებას გააგრძელებენ, რომლებიც აკადემიური ხარისხის 
მინიჭებასთან, დაგეგმვასა და განხორციელებასთან არ არის დაკავშირებული. 
 
თანამშრომლობის ფარგლებში შექმნილია და მოქმედებს პრაქტიკული სასწავლო 
პროგრამის კურსი, სადაც შერჩეულ მაგისტრანტებს საშუალება აქვთ თეორიული ცოდნა 
გაიღრმავონ, ტრენერთა ტრენინგის სერტიფიკატი (TOT) მიიღონ, სხვადასხვა სამიზნე 
ჯგუფისთვის ტრენინგების ჩატარების გზით ტრენერისთვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები 
განივითარონ, პრაქტიკული გამოცდილება შეიძინონ და მიღებული პრაქტიკული ცოდნის 
შეფასების საფუძველზე სამაგისტრო პროგრამის სავალდებულო 10 (ათი) კრედიტი 
მიიღონ.  
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მემორანდუმი  

იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და მედიატორთა ასოციაციას შორის 
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის დირექტორმა - ხათუნა კასრაძემ და საქართველოს მედიატორთა 
ასოციაციის თავმჯდომარემ - ირაკლი ყანდაშვილმა მოაწერეს. 
 
მემორანდუმი მიზნად ისახავს მედიაციის ინსტიტუტის, როგორც დავის გადაწყვეტის 
პროგრესული მექანიზმის პოპულარიზაციას. ასევე, მემორანდუმის მიზანია, 
საგანმანათლებლო, სასწავლო და სამართლებრივი კვლევების ჩატარება. 
 
დოკუმენტის საფუძველზე მხარეები ერთობლივად განახორციელებენ სასწავლო 
პროექტებს, ტრენინგებს, სამუშაო შეხვედრებს, თემატურ სემინარებს და კონფერენციებს, 
ახალგაზრდების სამართლებრივი მართლშეგნების დონის ამაღლების მიზნით 
მოკლევადიან სასწავლო პროგრამებს დაგეგმავენ. საჭიროების შემთხვევაში, სასწავლო 
ცენტრი საქართველოს მედიატორთა ასოციაციის თანამშრომელთა პროფესიული 
მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესის მხარდაჭერას უზრუნველყოფს. 
 
მედიაციის ინსტიტუტის მხარდაჭერა იუსტიციის სისტემისთვის ყოველთვის 
პრიორიტეტული იყო. სწორედ იუსტიციის სამინისტროს ძალისხმევით შემუშავდა და 2020 
წლის იანვრიდან ამოქმედდა სრულიად ახალი კანონი „მედიაციის შესახებ“. ახალმა 
კანონმა მედიატორის პროფესიის განვითარებას ჩაუყარა საფუძველი. ამ მიზნით, 
მედიაციის სფეროში ძირითადი წესების დამდგენი მედიატორთა თვითრეგულირების 
ორგანო - საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია შეიქმნა. „მედიაციის შესახებ“ ახალმა 
კანონმა ხელი უნდა შეუწყოს საქართველოში მედიაციის, როგორც დავების მოგვარების 
საუკეთესო საშუალების დამკვიდრებას და განვითარებას. მედიაცია სამოქალაქო 
დავების გადაწყვეტის მოქალაქის ინტერესებზე მორგებული მარტივი გზაა, რომელიც 
საშუალებას იძლევა, მოქალაქეებმა სწრაფად და მცირე ფინანსური დანახარჯით 
აღიდგინონ დარღვეული უფლებები. საქმეთა განხილვის გაჭიანურების მიზეზი ხშირად 
სასამართლოების გადატვირთულობა ხდება, რაც სწრაფი და ეფექტიანი 
მართლმსაჯულების განხორციელებას უქმნის საფრთხეს. 
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მემორანდუმი  

იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდს 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. 
მემორანდუმს ხელი იუსტიციის სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ხათუნა კასრაძემ და 
აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდის დირექტორმა მარიკა ჭუმბურიძემ 
მოაწერეს. 
მემორანდუმის მიზანია ისეთი ერთობლივი პროგრამების დაგეგმვა და განხორციელება, 
რომელიც საგანმანათლებლო საქმიანობის, სამართლებრივი კვლევებისა და 
სამართლის პოპულარიზაციის ხელშეწყობისკენაა მიმართული. 
დოკუმენტის საფუძველზე მხარეები ერთობლივად განახორციელებენ სასწავლო 
პროექტებს, ტრენინგებს, სამუშაო შეხვედრებს, თემატურ სემინარებს და კონფერენციებს, 
ახალგაზრდების სამართლებრივი მართლშეგნების დონის ამაღლების მიზნით 
მოკლევადიან სასწავლო პროგრამებს დაგეგმავენ. 
 
მემორანდუმზე ხელმოწერის დღიდან მხარეებმა ერთობლივ პროექტზე მუშაობა 
დაიწყეს. კერძოდ, სტუდენტებისთვის ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ 
ძალადობის საკითხებზე იმიტირებული სასამართლო პროცესი განხორციელდა. 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრსა და აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდს 
შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი 5 წლის ვადით გაფორმდა 
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სტრატეგიული დოკუმენტი  

2020 წელს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში 2020-2021 წლებისთვის სტრატეგიული გეგმა 
შემუშავდა. 
 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 2020-2021 წლებისთვის სტრატეგიული განვითარების 
გეგმის შედგენის მიზანი იუსტიციის სასწავლო ცენტრის განვითარების ხედვის და 
სტრატეგიის რევიზია იყო. დაგეგმვის პროცესი 2019 წლის ოქტომბერ-დეკემბერში 
განხორციელდა.  
 
დაგეგმვის პროცესს დაგეგმვის გუნდი (სამუშაო ჯგუფი) ხელმძღვანელობდა, რომელიც 
შემდეგი წევრებით იყო დაკომპლექტებული: ცენტრის დირექტორი, ფინანსური 
სამსახურის უფროსი, მთავარი იურისტი, პროექტების მართვის სამსახურის უფროსი, 
ტესტის შექმნისა და ტესტირების კოორდინაციის სამსახურებისა და 
სოციალური/იურიდიული ტრენინგების სამსახურის უფროსები. სამუშაო პროცესი 
ტრენინგებისა და სამუშაო შეხვედრების (ვორქშოპების) ფორმატით წარიმართა.  
 
 
სტრატეგიული დოკუმენტის გასაცნობად, ეწვიეთ ბმულს: 
http://www.tcj.gov.ge/uploads/files/strategiuli_gegma.pdf  
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იურიდიული ტრენინგების სამსახური 

578 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
 
იურიდიული ტრენინგების სამსახური სამართლებრივ თემებზე ტრენინგების და სხვა 
სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა 
ნებისმიერი დაინტერესებული საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს. სპეციალური სასწავლო პროგრამების 
შემუშავებისა და ტრენინგების ჩატარების გზით სამსახური მიმდინარე სამართლებრივი 
რეფორმების იმპლემენტაციაში მონაწილეობს, ასევე, საზოგადოებაში 
მართლშეგნების ამაღლებას უწყობს ხელს. 
 
სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას დარგის წამყვან ექსპერტებთან 
თანამშრომლობას ანიჭებს და ტრენერთა ბაზას მუდმივად აახლებს. სამსახური 
სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და სწავლების პროცესის ხარისხის 
საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებაზეა ორიენტირებული. 
 
2020 წელს იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ 20-მდე თემაზე 70 სასწავლო 
ღონისძიება განახორციელა, რომელსაც  578 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 
თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან, 
ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.    
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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 მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის 
იურიდიული პირის - აღსრულების ეროვნული ბიუროს თანამშრომლებისათვის 
ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „სამართლებრივი წერა“. ასევე, იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის სხვადასხვა იურიდიული 
პირის თანამშრომელთათვის ჩატარდა ტრენინგი შრომის კოდექსის ცვლილების 
თაობაზე. აღსანიშნავია, რომ  იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის 
უწყვეტად მიმდინარეობდა ფრანგული და ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები.  

 
1.2. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ებისთვის 

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

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდეობა 

ტრენინგზე 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

აღსრულების ეროვნული ბიურო 1 15 
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1.3. ტრენინგი  იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში 
მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და საქვეუწყებო 
დაწესებულების  თანამშრომელთათვის 
 
2020 წლის 14 დეკემბრიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით იუსტიციის სამინისტროს 
მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და 
საქვეუწყებო დაწესებულების თანამშრომლებისათვის იურიდიული ტრენინგების 
სამსახურის კოორდინაციით და შრომის საერთაშორის ორგანიზაციის (ILO) 
ჩართულობით ჩატარდა  ტრენინგი თემაზე „შრომის კოდექსში შესული ცვლილებები 
და შრომის ინსპექტორის შესახებ ახალი კანონმდებლობა“. 
 
აღნიშნულ ტრენინგს სხვადასხვა უწყების 32 თანამშრომელი დაესწრო. ტრენინგები 
ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით მიმდინარეობდა. 
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1.4. საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ პირთა სასერტიფიკატო 
პროგრამები 
 
2014  წლიდან  სამსახური საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებული 
პირების სასერტიფიკატო გამოცდისთვის მოსამზადებელ სწავლებას და 
სასერტიფიკატო გამოცდას უწევს ორგანიზებას. 2020 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 31  ჯგუფისთვის ჩატარდა, რომელიც სხვადასხვა 
დაწესებულების 269-მა წარმომადგენელმა გაიარა. ხოლო, სასერტიფიკატო გამოცდა 
წარმატებით 299-მა აპლიკანტმა ჩააბარა.  
 
 
 
 

 

 
 

პროგრამის 

სახელწოდება 

სატრენინგო  

ჯგუფების  

რაოდენობა 

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

გამოცდაზე  

წარმატებულ 

აპლიკანტთა 

რაოდენობა 

NAPRWEB3.5 25 234 257 

NAPRREG 0 0 4 

MMR 4 16 16 

ENWEB 3 19 22 
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2. დოკუმენტების შერჩევის დამუშავებისა 
და მათთვის შემფასებელი ექსპერტიზის 
ჩატარება. 
 
 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და სსიპ საქართველოს ეროვნული 
არქივის თანამშრომლობით კიდევ ერთი წარმატებული კურსი ჩატარდა თემაზე 
„დოკუმენტების შერჩევის, დამუშავებისა და მათთვის შემფასებელი ექსპერტიზა“. 39-
საათიანი სასწავლო კურსი ელექტრონული პლატფორმის გამოყენებით 
განხორციელდა. ხოლო, მონაწილეებმა პრაქტიკული კურსი შესაბამის 
დაწესებულებაში 100 საათის ხანგრძლივობით გაიარეს.   
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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 გაიუმჯობესონ ტრენერის უნარ-ჩვევები და 
სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფებთან 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. 2020 წლის ბოლოსთვის ტრენერების ბაზაში 
73 კლინიკის ტრენერი ირირცხება.  
კლინიკის მონაწილე ტრენერები აქტიურად არიან ჩართული ცენტრის პროექტებსა 
და ღონისძიებებში, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებისა და 
საზოგადოებაში მართლშეგნების ამაღლებისკენაა მიმართული.  
2020 წლის განმავლობაში იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის კლინიკის ტრენერების რესურსით, ცენტრის სტანდარტის 
დაცვით, ტრენინგ-მოდული 10 თემაზე შეიქმნა და ტრენინგი 23 ჯგუფისთვის 
ჩატარდა, რომელსაც უფასოდ 192  დაინტერესებული პირი დაესწრო.  

  ტრენინგის დასახელება ჯგუფების 
რაოდენობა 

მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 
თანასწორობა და ანტიდისკრიმინაციული 
კანონმდებლობა 

  2 34 

2 ბავშვთა უფლებები   5   28 

3 
ინტელექტუალური საკუთრების სამართლის 
ზოგადი საკითხები 

1 23 

4 პერსონალურ მონაცემთა დაცვა 3 38 

5 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
წინააღმდეგ სამართლებრივი საშუალებები 

2 13 

6 ქალთა უფლებები 1 5 

7 
არასრულწლოვანთა უფლებები 
მართლმსაჯულებაში 

1 5 

8 
არასრულწლოვანთა უფლებები და 
მართლმსაჯულება  

1 6 

9 
ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 
სამართლებრივი საშუალებები 

1 3 

10 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
აღკვეთის სამართლებრივი საშუალებები 

5 37 
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იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის ტრენერების მონაწილეობით გენდერული 
ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი სამთავრობო კამპანიის ფარგლებში უფასო 
ტრენინგები განხორციელდა.  
 
2020 წელს 16 დღიანი კამპანიის მთავარ თემად განსაზღვრული იყო ქალთა მიმართ 
და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ სამართლებრივი საშუალებები, რაც მსოფლიო 
პანდემიის პირობებში გამოკვეთილმა საჭიროებებმა განაპირობა.   
 
სპეციალური მოდულის გამოყენებით ტრენინგი თემაზე „ქალთა მიმართ და ოჯახში 
ძალადობა“ კლინიკის XI ნაკადის ტრენერების ჩართულობით ელექტრონული 
პლატფორმის გამოყენებით ჩატარდა. 
 
უფასო ტრენინგებს ჯამში 37 მონაწილე დაესწრო. 
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5. უცხო ენის შემსწავლელი კურსები  
 
 
უცხო ენების  (ინგლისური, რუსული, ფრანგული, გერმანული) შემსწავლელი 
კურსები იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული 
განვითარების ხელშეწყობას ემსახურება. უცხო ენის შემსწავლელი კურსების 
ადმინისტრირება 2011 წლიდან ხორციელდება.  
 
2020 წელს უცხო ენაში სამინისტროს  ცენტრალური აპარატის და სხვადასხვა 
სსიპ-ის თანამშრომელები გადამზადდნენ. წლის მანძილზე ინგლისური და  
ფრანგული ენის კურსის სხვადასხვა დონე, ინდივიდუალურად თუ ჯგუფურად, 
ჯამში 68 მონაწილემ გაიარა. სწავლება Online  ფორმატით მიმდინარეობდა.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

უცხო ენა ჯგუფის რაოდენობა მონაწილეთა რაოდენობა 

ინგლისური ენა  8 24 

ფრანგული ენა  
5 

 
44 



სოციალური მიმართულების 
ტრენინგების სამსახური 

1115 მონაწილე 
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სოციალური მიმართულების ტრენინგების 
სამსახურის მიზნები და ამოცანები 

 
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის მიზანია მომხმარებლის 
საჭიროებაზე მაქსიმალურად მორგებული ტრენინგ–პროგრამებით, მაღალკვალიფიციური 
ტრენერების ჩართულობით, სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებითა და 
სასწავლო პროცესების მაღალი ხარისხის 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, შეფასება) შემდეგი მიმართულებებით: 
 
• პიროვნული განვითარების კურსები - პიროვნული პოტენციალის რეალიზება, პირადი 
რესურსების მართვა, პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარება 
 

• ორგანიზაციული განვითარების კურსები - ორგანიზაციული მართვის პროცესების 
გაუმჯობესება 
 
• სპეციფიკური კურსები 
 

სოციალური მიმართულების ტრენინგისა და განვითარების პროგრამები 
თანამშრომელთა ცოდნის, უნარების, მოტივაციისა და შრომითი კმაყოფილების 
გაზრდას, ემოციურ ,,ვენტილაციას“ (განტვირთვას), გუნდური შეჭიდულობის გაზრდას 
უწყობს ხელს, თანამშრომლებს ეხმარება  უკეთ შეასრულონ სამუშაო და მაქსიმალურად 
მოახდინონ საკუთარი რესურსების/პოტენციალის რეალიზაცია, რაც, თავის მხრივ, 
ორგანიზაციის პროდუქტიულობისა და ეფექტურობის ზრდას უწყობს ხელს. 
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სოციალური მიმართულების ტრენინგების 
სამსახურის მიზნები და ამოცანები 

 

2019–2020 წლებში სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურს ახალი ფუნქცია 
მოვალეოებების შესრულება დაევალა:  
 
• პენიტენციური სისტემის რეფორმის ფარგლებში, პენიტენციური და დანაშაულის 
პრევენციის სისტემების განვითარების 2019-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო 
გეგმის ფარგლებში გათვალისწინებული ყველა სასწავლო აქტივობის კოორდინაცია და 
იმპლემენტაციის პროცესში ჩართვა. 2021–2022 წლების სტრატეგიის დამუშავება და 
შემდეგ, სასწავლო აქტივობების მართვა; 
 
• საქართველოს მთავრობისა და ევროკავშირის ხელშეწყობით განხორცილებული 
პროგრამის  „EU4Justice“ (მართლმსაჯულების რეფორმა საქართველოში) ფარგლებში 
მიმდინარე  „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტით“ 
გათვალისწინებული სასწავლო აქტივობების სრული კოორდინაცია. ახალი სამოქმედო 
გეგმის შესრულების პროცესში ჩართვა; 
 

• საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში, საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის 2019 წლის 6 მარტის 
N46/ნ ბრძანების - ,,პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 
პროგრამის აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 
მოთხოვნებთან შესაბამისი პროგრამების მომზადება  და მართვა/ კოორდინაცია. 
 
•საჯარო მმართველობის რეფორმის ფარგლებში,  2019–2020 წლების სამოქმედო 
გეგმით გათვალისწინებული ამოცანების შესრულება სახელმწიფო სერვისების ხარისხის, 
ხელმისაწვდომობისა და მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის გაუმჯობესების მიზნით.  



 3 

 
 
 
  
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის მიერ 90 განსხვავებული 
სასწავლო აქტივობა განხორციელდა, რომელშიც სხვადასხვა 
სამსახურის/ორგანიზაციის 1115 მონაწილე იყო ჩართული.  
 
იუსტიციის სამინისტროს აპარატისა და იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში შემავალი 
საჯარო სამართლის იურიდიული პირები - 494 წარმომადგენელი 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 406 
წარმომადგენელი 
სხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 215 წარმომადგენელი. 
 
 
 
 

1. 2020 წელს განხორციელებული ტრენინგები 

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

ჟესტური ენა მომხმარებელთა მომსახურების პროცესში 
- თბილისის იუსტიციის სახლი (21 მონაწილე) 
- ბათუმის იუსტიციის სახლი (9 მონაწილე) 
- ქუთაისის იუსტიციის სახლი (10 მონაწილე) 
- გორის იუსტიციის სახლი ( 9 მონაწილე) 
- მარნეულის იუსტიციის სახლი (11 მონაწილე) 
- რუსთავის იუსტიციის სახლი (13 მონაწილე) 
  

73 

2 

გუნდური შეჭიდულობა 
- დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო (23 მონაწილე) 
- სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 

სამსახური“ (38 მონაწილე) 
- არასრულწლოვანთა რეფერირების ცენტრი (9 თანამშრომელი) 
  

70 

3 

ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (31 მონაწილე) 
- სსიპ „საქართველოს ეროვნული არქივი“ (17 მონაწილე) 
- სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ (9 

თანამშრომელი) 
  

57 

4 
ეფექტიანო მომსახურების სტანდარტები 
- სს თელასი (52 მონაწილე) 
  

52 

6 

პროექტის წერა და მართვა 
- ეთნიკური უმცირესობებისთვის, პანკისის მოსახლეობა (18 

მონაწილე)  
  

18 

7 

ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის 
სახლში 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (16 თანამშრომელი) 

  

16 

8 
მშობლის როლი ბავშვის ფსიქო-ემოციურ განვითარებაში  
- იუსტიციის სამინისტრო (12 მონაწილე) 
  

12 

9 

ტრენერთა ტრენინგი 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (14 მონაწილე); 
- იურიდიული კლინიკა ( 7 მონაწილე)  
  

21 

10 

მომხმარებელთა შორის ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირებისა და 
მათზე რეაგირების სტანდარტი 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (16 მონაწილე) 
  

16 

სულ: 335 
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N დასახელება პერიოდი 

1 
ფსიქო-სოციალური საჭიროებების მქონე პირთა მომსახურება 

იუსტიციის სახლში- იუსტიციის სახლის თანამშრომლებისთვის 
მარტი 

2 

მომხმარებლებს შორის შესაძლო ძალადობის ფაქტების გამოვლენა 

და მათზე რეაგირება იუსტიციის სახლში - იუსტიციის სახლის 

თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

3 

პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭრის პროეტი - 

მოტივაციური ინტერვიუირება სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

და დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 

და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

4 
პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭრის პროეტი - 

ვორქშოფი მოტივაციური ინტერვიუირება 
მარტი 

5 

პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭრის პროეტი - 

მოტივაციური ინტერვიუირება - სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის და დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

6 

პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭრის პროეტი - 

მოტივაციური ინტერვიუირება - სპეციალური პენიტენციური 

სამსახურის და დანაშაულის პრევენციის არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს 

თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

7 
პროფესიული სტრესის მართვა - საკანონმდებლო მაცნეს 

თანამშრომლებისთვის 
მარტი 

8 
ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის 

სახლში- იუსტიციის სახლის თანამშრომლებისთვის 
მარტი 

9 

მომხმარებლებს შორის შესაძლო ძალადობის ფაქტების გამოვლენა 

და მათზე რეაგირება იუსტიციის სახლში - იუსტიციის სახლის 

თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

10 
ფსიქო-სოციალური საჭიროების მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის 

სახლში - იუსტიციის სახლის თანამშრომლებისთვის 
მარტი 

11 

მომხმარებლებს შორის შესაძლო ძალადობის ფაქტების გამოვლენა 

და მათზე რეაგირება იუსტიციის სახლში - იუსტიციის სახლის 

თანამშრომლებისთვის 

მარტი 

12 
ემოციური ინტელექტი - საკანონმდებლო მაცნეს 

თანამშრომლებისთვის 
მარტი 

13 
მედია სპიკერის უნარები – სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 

თანამშრომლებისთვის 

აგვისტო, 

ოქტომბერი 

14 OIS სპეციალიზებული ტრენინგი აგვისტო 

2020 წელს, დისტანციურ (online) რეჟიმში განხორციელებული ტრენინგები პიროვნული და 
ორგანიზაციული განვითარების შემდეგ თემებზე: 
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2018 წლიდან იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების სტატუსით 
დაექვემდებარა სპეციალური პენიტენციური სამსახური (ყოფილი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტრო).  
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 23 დეკემბრის N635 და 2014 წლის 13 მარტის N227 
დადგენილებების საფუძველზე, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პენიტენციური და 
პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრის უფლებამონაცვლედ განისაზღვრა 
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების/გადამზადების ნაწილში[1].  
პენიტენციური სისტემის რეფორმის ფარგლებში, პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
განვითარების 2019-2020 წლების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფარგლებში 
გათვალისწინებული ყველა სასწავლო აქტივობის კოორდინაციისა და იმპლემენტაციის პროცესში 
ჩართვა. 2021–2022 წლების სტრატეგიის დამუშავება და შემდეგ, სასწავლო აქტივობების მართვა. 
 
 
 

 

 

[1] https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4742972?publication=0 

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 
OIS სპეციალიზებული ტრენინგი  
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (152 მონაწილე)  
  

152 

2 

ესკორტის ოფიცრების საორიენტაციო კურსი (განახორციელა ფინანსური 
ტრენინგების სამსახურმა) 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური ( 21 მონაწილე) 
  

21  

3 
ტრენერთა ტრენინგი  
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (14 მონაწილე) 

14 

4 

ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამართლებრივი და ფსიქო-
სოციალური ასპექტები 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (I ჯგ-14 მონაწილე) 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (II ჯგ-13 მონაწილე) 

27 

5 

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში დასაქმებული ახალი თანამშრომლებისთვის 
ყოველდღიური სამუშაო პროცედურების, რისკისა და საჭიროებების შეფასების 
და  რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროგრამების გაცნობა     
- დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო (23 მონაწილე) 

23 

6 

სასწავლო პროგრამა: დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებისთვის 
(პრობაციის ოფიცრის სპეციალური სასწავლო კურსი 2 ჯგუფი განხორციელდა ონლაინ): 
- პრობაციის ეროვნული სააგენტო (I ჯგ-14 მონაწილე) 
- პრობაციის ეროვნული სააგენტო (II ჯგ -10 მონაწილე) 

24 

7 
შეფასების სისტემა საჯარო სამსახურში (განხორციელდა ონლაინ): 
- დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო (3 მონაწილე) 

3 

8 
OIS ტრენერთა ტრენინგი 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (5 მონაწილე)  

5 

9 
პენიტენციურ დაწესებულებებში უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვის თაობაზე 
(ფოტოგადაღების კურსი) 
- საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი (3 მონაწილე) 

3 

სულ: 272 

პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
მოსამსახურეთა მომზადება/გადამზადება 

3. 1.  სპეციალური პენიტენციური სამსახურისთვის განხორციელებული ტრენინგები: 

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/4742972?publication=0
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„პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის“ ფარგლებში 
სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურმა კოორდინაცია სრულად გაუწია  
შემდეგ შეხვედრებსა და ტრენინგებს: 

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

მოტივაციური ინტერვიუირება 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (9 მონაწილე). 
- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო (9 მონაწილე) 
- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო (18 მონაწილე) 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური(18 მონაწილე) 
- ევროკავშირის პროექტი (4 მონაწილე) 
- ადგილობრივი ტრენერი (7) 
- უცხოელი ტრენერები (2) 

67 

2 

შეხვედრა საჭიროებებს მორგებული გრძელვადიანი ტრენინგების 
დაგეგმვა/განხორციელება 

- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო (12 მონაწილე 

12 

3 

მეუღლის/პარტნიორის მიმართ ძალადობის რისკის შეფასების 
ინსტრუმენტით (SPAPRA)  მსჯავრდებულთა შეფასების  პროცესის 
განხილვა. 
- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო (8 მონაწილე) 
- პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტი (1 

მონაწილე) 

9 

4 

სამუშაო შეხვედრა ტრენერებთან - მოტივაციური ინტერვიუირება 

- ევროკავშირის პროექტი (1მონაწილე) 

- არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული 

სააგენტო (8 მონაწილე) 

9 

5 

ტრენინგი ციხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტები ციხის 
მენეჯერებისთვის 

- 7 სხვადასხვა სასჯელაღსრულების დაწესებულების დირექტორები (7 

მონაწილე) 

  
7 

6 
სამუშაო შეხვედრა რისკებისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუქციებზე 
– Workshop on RNA Instructions 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (7 მონაწილე); 

7 

სულ: 111 

3. 2.  პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების მოსამსახურეთა 
მომზადება/გადამზადება 
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საქართველოს მთავრობის მიერ დამტკიცებული საჯარო მმართველობის რეფორმის 
(PAR) 2019–2020 წლების სამოქმედო გეგმის ფარგლებში სასწავლო აქტივობები ორი 
მიმართულებით განხორციელდა: (1) UNDP-ს ექსპერტების მიერ ტრენინგ მოდულების 
შექმნა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ თემებზე და იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრისთვის გადმოცემა სასწავლო პროცესების მართვის შესაბამისი სტანდარტის 
დაცვით. შედეგად, ტრენინგ მოდულები ფიქსირდება სსიპ „საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის“ ტრენინგ კატალოგში[1]. (2) UNDP-ს ექსპერტების მიერ შესაბამისი 
ტრენინგ მოდულების მიხედვით ტრენერების მომზადება (TOT), რომლებიც 
დამოუკიდებლად  ატარებენ ტრენინგებს შესაბამის თემებზე მიმდინარე წელს, უკვე 
ჩაატარდა ტრენინგები კონკრეტულ თემებზე სერვისის მიმწოდებელი სვადასხვა 
სახელმწიფო უწყების 105 შესაბამისი თანამშრომლისთვის. 

 
 

 

 

 

4. საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) ფარგლებში 
განხორციელებული ტრენინგები 
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გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ 
პარტნიორობით,  გაეროს განვითარების პროგრამის საერთაშორისო ექსპერტის მიერ 
მომზადდა და სასწავლო ცენტრს გადმოეცა სატრენინგო მოდული „შეფასების ერთიანი 
სისტემა“ (CAF). ტრენერთა ტრენინგის მეშვეობით კი CAF-ის მეთოდოლოგიაში მომზადდნენ 
ტრენერები (10 სერტიფიცირებული ტრენერი), რომელთაც მიმდინარე წელს უკვე ჩაატარეს 
ტრენინგები დისტანციურ რეჟიმში 5 ჯგუფისთვის. 
  
ტრენინგებს სერვისის გამცემი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები (53 
მონაწილე) ესწრებოდნენ.  

 

 N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

ტრენერთა ტრენინგი – „შეფასების ერთიანი სისტემა“ 
- სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ (7 

მონაწილე)  
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (3 მონაწილე) 
- სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო“ (2 მონაწილე) 
- შსს – ერთიანი საპატრულო სერვისების მომსახურების 

ცენტრი (1 მონაწილე) 

13 

2 

შეფასების ერთიანი სისტემა (CAF)  
- სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო (3 

მონაწილე) 
- სსიპ შემოსავლების სამსახური (8 მონაწილე) 
- განათლების მართვის  საინფორმაციო სისტემა (2 

მონაწილე) 
- საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და 

ინფრასტრუქტურის სამინისტრო (3 მონაწილე) 
- შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის 

ერთიანი მომსახურების ცენტრი (3 მონაწილე) 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (4 მონაწილე) 
- სსიპ “საქართველოს ეროვნული არქივი“ (6 

მონაწილე) 
- სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტო  (15 მონაწილე) 
- მთავრობის ადმინისტრაცია (1 მონაწილე) 
- სსიპ “საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო” (4 

მონაწილე) 
- საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო (4 მონაწილე) 

53 

სულ: 66 

 

4. საჯარო მმართველობის რეფორმის (PAR) ფარგლებში 
განხორციელებული ტრენინგები 

 

4. 1. შეფასების ერთიანი სისტემა (CAF) 
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გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ 
პარტნიორობით,  სასწავლო ცენტრს გადმოეცა სატრენინგო მოდული „სახელმწიფო 
სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევა“. მოდული გაეროს განვითარების 
პროგრამის საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადდა.  ტრენერთა ტრენინგის 
მეშვეობით კი კვლევის მეთოდოლოგიაში მომზადდნენ ტრენერები (12 
სერტიფიცირებული ტრენერი), რომელთაც მიმდინარე წელს ტრენინგები დისტანციურ 
რეჟიმში 2 ჯგუფისთვის უკვე ჩაატარეს. ტრენინგებს სერვისის გამცემი სხვადასხვა 
სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები (34 მონაწილე) ესწრებოდნენ.  

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

ტრენერთა ტრენინგი – „სახელმწიფო სერვისების მომხარებელთა  
კმაყოფილების კვლევა“  
- სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ (3 

მონაწილე)  
- სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ (3 

მონაწილე) 
- სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“ (1 

მონაწილე) 
- შსს – პოლიციის აკადემია (1 მონაწილე) 
- სხვა (4 მონაწილე) 
  

12 

2 

სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა  კმაყოფილების 
კვლევა 
- სსიპ “საქართველოს ეროვნული არქივი” (3 მონაწილე) 
- სსიპ “შემოსავლების სამსახური” (3 მონაწილე) 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (5 მონაწილე) 
- სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ (3 მონაწილე) 
- სსიპ “საქართველოს ეროვნული არქივი“ (6 მონაწილე) 
- სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, 

დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო (3  მონაწილე) 
- შსს მომსახურების სააგენტო (3 მონაწილე) 

  

26 

სულ: 38 

4. 2.  სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა კვლევა 
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გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ 
პარტნიორობით,  სასწავლო ცენტრს გადმოეცა სატრენინგო მოდული 
„სახელმწიფო სერვისების მიწოდება“. მოდული გაეროს განვითარების პროგრამის 
(UNDP) საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადდა. ტრენერთა ტრენინგით 
გადამზადდნენ ტრენერები (11 სერტიფიცირებული ტრენერი), რომელთაც 
მიმდინარე წელს ტრენინგები დისტანციურ რეჟიმში 2 ჯგუფისთვის უკვე ჩაატარეს. 
ტრენინგებს სერვისის გამცემი სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების თანამშრომლები 
(37 მონაწილე) ესწრებოდნენ.  

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

ტრენერთა ტრენინგი – „სახელმწიფო სერვისების მიწოდება“ 
- სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ (6 

მონაწილე)  
- სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო (2 მონაწილე) 
- სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ (3 

მონაწილე) 
  

11 

2 

სახელმწიფო სერვისების მიწოდება 
- ციფრული მმართველობის სააგენტო (2 მონაწილე) 
- განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (5 

მონაწილე) 
- სსიპ შემოსავლების სამსახური (4 მონაწილე) 
- სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (1 მონაწილე) 
- შსს მომსახურების სააგენო (2 მონაწილე) 
- სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (3 მონაწილე) 
- სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივი (6 მონაწილე) 
- სპეციალური პენიტენციური სამსახური (2 მონაწილე) 
- სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო (1 მონაწილე) 
  

26 

სულ: 37 

4. 3.  სახელმწიფო სერვისების მიწოდება 
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N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

ტრენერთა ტრენინგი – სახელმწიფო სერვისების დიზაინი 
- სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ (1 

მონაწილე)  
- სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“ 

(3 მონაწილე) 
- გაეროს განვითარების პროგრამა – UNDP (1 მონაწილე) 
- სხვა (3 მონაწილე) 

8 

სულ: 8 

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ 
პარტნიორობით,  გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საერთაშორისო 
ექსპერტის მიერ მომზადდა და სასწავლო ცენტრს გადმოეცა სატრენინგო მოდული 
„სახელმწიფო სერვისების დიზაინი“. ტრენერთა ტრენინგის მეშვეობით აღნიშნულ 
საკითხებში გადამზადდნენ ტრენერები (8 სერტიფიცირებული ტრენერი). 

 

გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და დიდი ბრიტანეთის მთავრობის 
მხარდაჭერით, სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან“ 
პარტნიორობით,  სასწავლო ცენტრს გადმოეცა სატრენინგო მოდული 
„სახელმწიფო სერვისების დიზაინი“. მოდული გაეროს განვითარების 
პროგრამის (UNDP) საერთაშორისო ექსპერტის მიერ მომზადდა. ტრენერთა 
ტრენინგის მომზადდნენ ტრენერები (10 სერტიფიცირებული ტრენერი). 

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 
ტრენერთა ტრენინგი 
- სსიპ „იუსტიციის სახლი“ (10 მონაწილე) 

  

10 

სულ: 10 

4.3. სახელმწიფო სერვისების დიზაინი 

4. 4.  შშმ პირთათვის სერვისების მიწოდება საჯარო 

უწყებებში 
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სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი“ აქტიურად მონაწილეობს საჯარო 
მმართველობის რეფორმის (PAR) ფარგლებში, საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს მინისტრის 2019 წლის 6 მარტის 
N46/ნ ბრძანების - ,,პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 
პროგრამის აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ 
მოთხოვნებთან შესაბამისი პროგრამების სწავლებასა და მართვა/კოორდინაციაში. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
მიმდინარე წელს, ახალი კორონავირუსის შედეგად დაწესებული შეზღუდვების გამო, 
იმისთვის, რომ სსიპ „საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს“ შეენარჩუნებინა 
ბაზარზე თავისი უნიკალობა და ეფექტიანი სწავლების პროცესთან ერთად, 
შეეთავაზებინა შეფასების კომპონენტი, საჭირო გახდა ახალ რეგულაციებთან მორგება 
და რამდენიმე მიმართულებით ცვლილება. შესაბამისად, მიმდინარე წელი კურსის 
ფარგლებში არსებული ტრენინგ პროგრამებისა და სავალდებულო ტესტირების 
დისტანციურ ფორმატზე ადაპტირებას დაეთმო იმგვარად, რომ მაქსიმალურად 
შენარჩუნებულიყო სასწავლო ცენტრის სტანდარტით გათვალისწინებული ხარისხი, 
დამკვეთის მოთხოვნები და მონაწილის უფლებების დაცვის საკითხი, როგორც 
სასწავლო პროცესის, ასევე, სასერტიფიკატო გამოცდის შემთხვევაში. შედეგად: 
 
• შეიქმნა ტრენინგების მიმართულებით ახალი - ონლაინ სწავლების სტანდარტი; 
 
 

 
5. პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების 
აკრედიტებული პროგრამები 
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6. რეგიონული შეხვედრა ბერლინში (GIZ) 

2020 წლის 13–17 იანვარს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 
(GIZ) პროექტის - „მოხელეთა გადამზადების სისტემის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში“ ფარგლებში, ქალაქ ბერლინში შეხვედრა გაიმართა. 
 
შეხვედრაზე GIZ-ის საჯარო მმართველობის რეფორმის რეგიონალური ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტის „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ შედეგები 
შეაჯამეს. 
 
შეხვედრაზე საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას საჯარო სექტორის 
წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს პროექტის ძალისხმევითა და მხარდაჭერით 
განხორციელებული ცვლილებები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა - ახალი 
სასწავლო მოდულები და მეთოდები, ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი მიდგომები, 
ტრენერთა პლატფორმები, პრაქტიკული სახელმძღვანელოები და სხვა. 

 
 

 

N დასახელება 
მონაწილეთა 
რაოდენობა 

1 

პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების 
განვითარების კურსი (III და IV რანგის საჯარო 
მოხელეებისთვის) 
- სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“ (5 მონაწილე)   
- იუსტიციის სამინისტრო (9 მონაწილე)  

14 

სულ: 14 

• ტესტირების კოორდინაციის მიმართულებით შეიქმნა ახალი - ონლაინ ფორმატში 
ტესტირება - სერტიფიცირებასთან დაკავშირებული სტანდარტი (სადაც მოცემულია, 
ონლაინ ფორმატში გასაჩივრების შემთხვევაში შესაბამისი ინსტრუქცია და აპლიკანტის 
უფლებები ცენტრის სტანდარტის გათვალისწინებით); 
 

• რამდენიმე ტრენინგ მოდულის შემთხვევაში შეიქმნა, ხოლო, დანარჩენი ტრენინგ 
მოდულების შემთხვევაში, მუშავდება საგამოცდო ტესტის ახალი დებულებები. 

GIZ-ის პროექტი "პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა 
და მიზნად ისახავდა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში მოხელეთა 
პროფესიული განვითარების სისტემებისა და ინსტიტუციების დაახლოებას. 

შეხვედრის მეორე ნაწილი შეფასების, ახალი კურუკულუმების შემუშავებისა და 
დელეგირების საკითხებს დაეთმო. შეხვედრის მეორე ნაწილს გერმანიის 
სამოხელეო აკადემიის დირექტორი, საერთაშორისო ტრენერი ჰანს რიგერი 
უძღვებოდა. 

 
• აკრედიტებული კურსის ფარგლებში არსებული ტრენინგ მოდულები ადაპტირდა 
ონლაინ ფორმატზე; 
 

• შეირჩა ონლაინ პლატფორმა ტესტირების პროცესის დისტანციურად 
განხორციელებისთვის; 
 

• შემუშავდა და გაიწერა დისტანციური ტესტირების პროცესში არსებული რისკების 
შემცირების მექანიზმები; 
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6. რეგიონული შეხვედრა ბერლინში (GIZ) 

2020 წლის 13–17 იანვარს, გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების 
(GIZ) პროექტის - „მოხელეთა გადამზადების სისტემის ხელშეწყობა აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებში“ ფარგლებში, ქალაქ ბერლინში შეხვედრა გაიმართა. 
 
შეხვედრაზე GIZ-ის საჯარო მმართველობის რეფორმის რეგიონალური ფონდის მიერ 
დაფინანსებული პროექტის „პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ შედეგები 
შეაჯამეს. 
 
შეხვედრაზე საქართველოს, უკრაინის და მოლდოვას საჯარო სექტორის 
წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს პროექტის ძალისხმევითა და მხარდაჭერით 
განხორციელებული ცვლილებები ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, როგორიცაა - ახალი 
სასწავლო მოდულები და მეთოდები, ხარისხის უზრუნველყოფის ახალი მიდგომები, 
ტრენერთა პლატფორმები, პრაქტიკული სახელმძღვანელოები და სხვა. 

 
 

 

GIZ-ის პროექტი "პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა“ აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის რეგიონული ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა და 
მიზნად ისახავდა საქართველოში, უკრაინასა და მოლდოვაში მოხელეთა 
პროფესიული განვითარების სისტემებისა და ინსტიტუციების დაახლოებას. 

შეხვედრის მეორე ნაწილი შეფასების, ახალი კურუკულუმების შემუშავებისა და 
დელეგირების საკითხებს დაეთმო. შეხვედრის მეორე ნაწილს გერმანიის სამოხელეო 
აკადემიის დირექტორი, საერთაშორისო ტრენერი ჰანს რიგერი უძღვებოდა. 
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მიმდინარე წელს, სხვადასხვა უწყებასთან და ტრენერებთან აქტიური კომუნიკაციით, სოციალური 
მიმართულების ტრენინგების სამსახურმა შემდეგი ტრენინგ მოდულები გადმოიბარა: 
 
 

1. სტრესის მართვა (ონლაინ) 
ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების ფონზე და დისტანციური სამუშაო პროცესის 
გათვალისწინებით, სტრესის მართვის მოდული მოდიფიცირდა და ონლაინ ტრენინგისთვის 
ადაპტირდა.  
მოდულის მიზანია, მსმენელს მიაწოდოს ზოგადი ინფორმაცია სტრესზე და მისი მართვის 
ძირითად სტრატეგიებზე. 
 

2. ონლაინ კომუნიკაცია და პლატფორმები დისტანციური მუშაობისთვის (ონლაინ) 
ქვეყანაში შექმნილი პანდემიური ვითარების ფონზე და დისტანციური სამუშაო პროცესის 
გათვალისწინებით, შეიქმნა ონლაინ ტრენინგი. მისი მიზანია, მსმენელების მიაწოდოს ზოგადი 
ინფორმაცია ონლაინ კომუნიკაციისთვის გამოსადეგ პლატფორმებსა და ინსტრუმენტებზე. 
 

3. ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის ფსიქოსოციალური ასპექტები 
პენიტენციური დაწესებულების ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის 
თანამშრომლებს ყურადღების კონცენტრირება საკმაოდ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში 
უწევთ, რაც იწვევს სტრესს, დაღლასა და გაფანტულობას. ამის გარდა, სტრესის ნიადაგზე, 
გუნდში ზოგჯერ ჩნდება არაკონსტრუქციული კომუნიკაცია, რაც ნეგატიურად აისახება ზოგად 
კლიმატზე გუნდში. შესაბამისად, თანამშრომლების ფსიქოლოგიური მდგრადობა, 
კონსტრუქციული კომუნიკაციის უნარები და ყურადღების კონცენტრაციის ტექნიკების ცოდნა 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის სამსახურში. 
 

4. OIS სპეციალიზებული ტრენინგ მოდული 
სპეციალიზებული ტრენინგი ტრენერებისთვის მოიცავს OIS (Offender Information System) სისტემის 
პრაქტიკულ სწავლებას. აღნიშნული სისტემა სსიპ „სმართ ლოჯიქმა“ ევროკავშირის მიერ 
დაფინანსებული „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის“ აქტიური 
ექსპერტული მხარდაჭერით შეიმუშავა. 
ტრენინგი მიზნად ისახავს, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციული 
ტექნოლოგიებისა და მონაცემთა ბაზების სისტემების განვითარებას ორგანიზაციული 
საქმიანობის გაუმჯობესების მიზნებისთვის და 2019 წლის 22 თებერვლის იუსტიციის მინისტრის 
N385 ბრძანებით დამტკიცებული „პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 
განვითრების სტრატეგიისა და 2019–2020 წლების სამოქმედო გეგმის“ ერთ–ერთ სტრატეგიულ  
მიზანს  წარმოადგენს. 
 
5. ტრენინგი დაწესებულებაში უსაფრთხოების ღონისძიებების დაცვის თაობაზე 
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება 
პენიტენციურ დაწესებულებაში ფოტოგადაღებისა და დაწესებულებაში უსაფრთხოების 
ღონისძიებების შესახებ ზოგადი ინფორმაციის მიწოდება.  
ტრენინგის მიზანია ხელი შეუწყოს მონაწილეთა კომპეტენციების (ცოდნის, უნარებისა და 
მიდგომების) განვითარებას – პენიტენციურ დაწესებულებაში ფოტოგადაღებისა და 
დაწესებულებაში უსაფრთხოების ღონისძიებებთან დაკავშირებით.  
 
6.  ტრენინგი პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 
ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების 
დოკუმენტირების შესახებ 
ტრენინგის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს ის სამართლებრივი ბაზა, რომელიც დაკავშირებულია 
მათ საქმიანობასთან. კერძოდ, პენიტენციურ დაწესებულებებში  შესაძლო წამების და სხვა 
სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად 
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა  დაზიანების დოკუმენტირება და შესაბამისი საგამოძიებო 
ორგანოსათვის შეტყობინება. 

7. ახალი ტრენინგ მოდულების ნუსხა 
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7. შეფასების ერთიანი სისტემა (CAF)  
“შეფასების ერთიანი სისტემა”, როგორც ხარისხის მართვის ყოვლისმომცველი სისტემის 
(COMMON ASSESSMENT RAMEWORK) ინსტრუმენტი, საჯარო სექტორისთვის, ხარისხის 
მართვის ევროპული ფონდის „სრულყოფილების მოდელის“ შთაგონებით, თავად საჯარო 
სექტორმა შეიმუშავა. ინსტრუმენტი შემოთავაზებულია როგორც ადვილად გამოსაყენებელი 
ხარისხის მართვის მეთოდი შედეგზე ორიენტირებული საქმიანობის გასაუმჯობესებლად. 
 
8. „სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის“ მოდული 
საქართველოში სახელმწიფო სერვისების მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევები არ 
არის სისტემატიზებული და სტანდარტიზებული: ზოგიერთ საჯარო ორგანიზაციაში ისინი 
საერთოდ არ ტარდება, უმეტესობაში კი ეს პროცესი სტიქიური და არარეგულირებულია. 
ამასთანავე, კვლევებისთვის გამოიყენება სხვადასხვა მეთოდოლოგია, შედეგად მიღებული 
შედეგების შედარება ვერ ხერხდება. მსგავსი კვლევები მხოლოდ რამდენიმე სახელმწიფო 
ორგანიზაციაში ეფუძნება ერთსადაიმავე მიდგომას და  მომხმარებელთა კმაყოფილების 
დინამიკაზე დაკვირვების საშუალებას იძლევა. ასეთი გამოცდილება მნიშვნელოვანია 
მომხმარებელთა კმაყოფილების კვლევის ერთიანი სტანდარტის დასანერგად.  
ტრენინგის მიზანია სერვისის გამცემ ორგანიზაციებს მიეწოდოს ცოდნა მომზმარებელთა 
კმაყოფილების კვლევის მეთოდებსა და მეთოდოლოგიაზე და გავარჯიშდნენ აღნიშნული 
მიმართულებით, რათა შემდგომ შეძლონ მიწოდებული თემის საჭიროებისამებრ 
დამოუკიდებლად დამუშავება და პროაქტიულად გამოყენება.  
 
9. „სახელმწიფო სერვისების მიწოდების“ მოდული 
თანამედროვე მომხმარებელი მომსახურების ხარისხის მიმართ სულ უფრო და უფრო      
მომთხოვნი ხდება. სწორედ ამიტომ, დღეს ორგანიზაციებისათვის მომსახურების მაღალი 
ხარისხი  არა მხოლოდ სასურველი, არამედ სავალდებულოა. 
ტრენინგის მიზანია, საჯარო სექტორში სერვისების გამცემი ორგანიზაციების, 
მოქალაქეებისათვის მომსახურების მიწოდების პროცესის გაუმჯობესება და ერთიანი მაღალი 
სტანდარტის მომსახურების მიწოდების პრაქტიკის დანერგვა. 
 
10. „სახელმწიფო სერვისების დიზაინის“ მოდული 
სახელმწიფო სერვისების კიდევ უფრო გაუმჯობესების გზაა ზოგადი ჩარჩოს შექმნა – 
საიმედო, თანმიმდევრული სერვისები, რომლებიც თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება 
სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელ ყველა უწყებაში. ასე შესაძლებელი გახდება 
ინოვაციური და სანდო სახელმწიფო სერვისების მიწოდება, სადაც გამოყენებული იქნება 
განმეორებითი მეთოდები და დამკვიდრდება ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემები. 
. 
სერვისების დიზაინის ინსტრუმენტებისა და მეთოდების გაცნობა, რომელიც აყალიბებს 
ერთიან, სტანდარტიზებულ მიდგომას, რომელიც სახელმწიფო სერვისების მიმწოდებელმა 
ყველა უწყებამ თანმიმდევრულად უნდა გამოიყენოს. 



ფინანსური ტრენინგების სამსახური 

 130 მონაწილე 
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ზოგადი ინფორმაცია 
 
 
ფინანსური ტრენინგების სამსახური ფინანსურ თემებზე ტრენინგების და სხვა 
სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა 
ნებისმიერი დაინტერესებული საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის თანამშრომელთა 
კვალიფიკაციის ამაღლებას უზრუნველყოფს. სპეციალური სასწავლო პროგრამების 
შემუშავების, ტრენინგებისა და კურსების ჩატარების გზით სამსახური სახელმწიფო 
საქვეუწყებო დაწესებულება - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაში მონაწილეობს. 
 
სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს დარგის წამყვან ექსპერტებთან 
თანამშრომლობას და ტრენერთა ბაზას მუდმივად აახლებს. სამსახური სასწავლო 
პროგრამების შემუშავებისა და სწავლების პროცესის ხარისხის საერთაშორისო 
სტანდარტებთან დაახლოებაზეა ორიენტირებული. 
 
2020 წელს ფინანსური ტრენინგების სამსახურის მიერ განხორციელდა 28 სასწავლო  
(და არასასწავლო) ღონისძიება, რომელსაც 130 მონაწილე ესწრებოდა.  
განხორციელებული სასწავლო ღონისძიებები (ტრენინგი, კურსი, ფიზიკური 
ნორმატივები) მონაწილეთა 88%-ზე მეტმა დადებითად შეაფასა. 
 
 
სატრენინგო თემები და ტრენინგ-მოდულები 
 
 
ცენტრის ბაზაზე არსებული 12 ტრენინგ-მოდულის გარდა, სამსახური დამკვეთ პირებს 
ნებისმიერ ფინანსურ თემაზე, მიზნობრივი ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული  
სპეციალური პროგრამის შემუშავებას სთავაზობს.  
 
 
 
დამკვეთი პირები 
 
ფინანსური ტრენინგების სამსახური სატრენინგო მომსახურების გაწევით 
თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლის იურიდიულ და კერძო 
პირებთან. 
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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/კურსები სპეციალური პენიტენციური სამსახურის  
მოსამსახურეთათვის  
 
 

 
ესკორტის ოფიცრების საორიენტაციო კურსი 
 
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ესკორტირებისა და სპეციალურ 
ღონისძიებათა მთავარი სამმართველოს ესკორტირების ოფიცრების პიროვნული 
კომპეტენციების განვითარებისა და პროფესიული მომზადების მიზნით „ესკორტის 
ოფიცრების საორიენტაციო კურსი“შემუშავდა - კომპლექსური პროგრამა, რომელიც 
სამართლებრივი, ფსიქო-სოციალური და პროფესიული შინაარსის ტრენინგებს 
აერთიანებს. 
 
აღნიშნული პროგრამით სპეციალური მომზადება ესკორტირების 21-მა ოფიცერმა 
გაიარა.  
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ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამა 
 
ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამა სპეციალური 
პენიტენციური სამსახურის ესკორტირებისა და სპეციალურ ღონისძიებათა მთავარი 
სამმართველოს ესკორტირების ოფიცრების სამუშაო სპეციფიკაზეა მორგებული და 
მიზნად ისახავს კურსის მონაწილეები აღჭურვოს ცეცხლსასროლ იარაღთან 
დაკავშირებული თეორიული ცოდნით, შეასწავლოს და განუვითაროს პირველადი 
სამედიცინო დახმარების პრაქტიკული უნარები და გაავარჯიშოს ცეცხლსასროლი 
იარაღისა და სპეციალური საშუალებების უსაფრთხოდ და მიზანმიმართული 
გამოყენების პრაქტიკულ უნარებში. 
 
კურსის წარმატებით დასასრულებლად აუცილებელია თეორიული და პრაქტიკული 
გამოცდის ჩაბარება. 
 
აღნიშნული პროგრამით სპეციალური მომზადება გაიარა ესკორტირების 23-მა 
ოფიცერმა (რომელთაგან 22-მა წარმატებით ჩააბარა გამოცდები).  
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2. ფინანსური ტრენინგები 
 
1.1. ფინანსური ტრენინგები/კურსები სსიპ-ების თანამშრომლებისთვისა და კერძო 
პირებისთვის  
 
სახელმწიფო შესყიდვების კურსი 
 
სახელმწიფო შესყიდვების კურსის მიზანია დაინტერესებული პირებისთვის 
სახელმწიფო შესყიდვების არსის და პროცესების გაზიარებას როგორც 
სამართლებრივ, ისე პრაქტიკულ ჭრილში. აღნიშნული კურსი 4-მა კერძო 
დაინტერესებულმა პირმა და სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს 
ერთმა თანამშრომელმა გაიარა. 
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ინფორმაციული ტექნოლოგიების 
მიმართულების ტრენინგი 

  

            

             დამკვეთი პირები 

 

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა 

 

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა 

  

 

ტრენინგის 

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ები  

 

MS Access 

 

1 1 3 

მიღწეული საბოლოო შედეგი: სასწავლო 
აქტივობებში ჩართულ მონაწილეთა 

რაოდენობა -  3.  
 

ჩატარებული ტრენინგების შემთხვევაში 
მონაწილეთა მიერ დაფიქსირდა 100% 

დადებითი შეფასება. 



ტესტის შექმნის სამსახური 

შემუშავდა 1180 
ტესტური დავალება 
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ზოგადი ინფორმაცია 
ტესტის შექმნის სამსახურის ძირითადი ფუნქციაა იუსტიციის სამინისტროსა და მის 

სისტემაში შემავალ სსიპ-ებში პერსონალის შერჩევისა და შეფასების პროცესის 

მხარდაჭერა, რა მიზნითაც სამსახური წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახის 

შეფასების ინსტრუმენტების შექმნასა და მუდმივად განახლებაზე მუშაობს.  

 

2020 წლის განმავლობაში ტესტის შექმნის სამსახურმა 12 დაწესებულებას გაუწია 

მომსახურება, მათ შორის, იუსტიციის სამინისტროს, მისი მმართველობის სფეროში 

შემავალ 10 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირსა და 1 გარე ორგანიზაციას. 

მომსახურება მოიცავდა როგორც პერსონალის შესარჩევი ინსტრუმენტების, ასევე, 

სხვადასხვა სახის სასერტიფიკატო და საკვალიფიკაციო ტესტებისა და წერითი 

დავალებების შექმნას. 

 

სულ განხორციელდა 197 აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც 1180 ტესტური 

დავალება შემუშავდა, 3073 ტესტური დავალება შემოწმდა და განახლდა, 1645 

წერითი ნაშრომი შეფასდა. 
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იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები 
 
სამსახურმა მომსახურება გაუწია იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და 
მის მმართველობაში შემავალ 10 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.  
 
წლის განმავლობაში, იუსტიციის სამინისტროსა და მის სსიპ-ებში ჩატარებული 
კონკურსების ფარგლებში კანდიდატთა შერჩევის ერთ-ერთ აუცილებელ ეტაპს 
ქართული ენის მართლწერის ტესტის გავლა წარმოადგენდა, რომელიც ჯამში 1605-მა 
პირმა შეასრულა და სამსახურის მიერ შეფასდა მათი ნაშრომები; 
 
სხვადასხვა სსიპ-ებში გამოცხადებული რეორგანიზაციის ფარგლებში 
თანამშრომელთა შესაფასებელი გამოცდებისთვის შეიქმნა ტესტური დავალებები, 
მათ შორის: სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და სსიპ მსჯავრდებულთა 
პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის თანამშრომელთა 
შესაფასებელი ტესტირებისთვის მომზადდა საგამოცდო ტესტები; 
 
სამსახურმა იმუშავა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის ტესტების მომზადებაზე, რისთვისაც ჯამში 696 ტესტური დავალება შეიქმნა 
თერთმეტი განსხვავებული პოზიციისთვის; 
 
სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის თანამშრომელთათვის მომზადდა ტრენინგ-
პროგრამა თემაზე - „მართლწერისა და სტილის საკითხები, ტექსტის ტიპები“. 
ტრენინგი არქივის 19-მა თანამშრომელმა გაიარა, რომელთაგან ყველამ 
კმაყოფილება გამოხატა ტრენინგის შინაარსის, ეფექტიანობისა და ორგანიზების 
ხარისხის მიმართ; 
 
სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატასთან არსებული ხელშეკრულების 
ფარგლებში, სამსახურმა შეიმუშავა  პროფესიული ტესტი პალატასთან არსებული  
სასწავლო ცენტრის სტაჟიორთა თეორიული სასწავლო კურსის შემდგომი 
გამოცდისთვის, ჯამში 100 ტესტური დავალება.  
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ტესტის შექმნის სამსახურმა სასწავლო ცენტრის მიერ ადმინისტრირებული 
პროექტების ფარგლებში, ასევე, ცენტრის სხვადასხვა სამსახურის მოთხოვნით, 
ტესტებისა და წერითი დავალებების მომზადება უზრუნველყო, მათ შორის: 
 
სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ავტორიზებულ პირთა სასერტიფიკატო 
პროგრამისთვის (NAPRWEB 3.5) საგამოცდო ტესტები და ნაშრომების შეფასების 
კრიტერიუმები შემოწმდა და განახლდა; 
 
სასერტიფიკატო პროგრამისთვის - „სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში “საგამოცდო ტესტები შემოწმდა და განახლდა; 
 
 „პრობაციის ოფიცრის სპეციალური სასწავლო კურსის“ შემდგომი სასერტიფიკატო 
გამოცდისთვის პროფესიული ტესტი შეიქმნა; 
 
„ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამისთვის“ საგამოცდო 
ტესტი და პრაქტიკული გამოცდის შეფასების კრიტერიუმები მომზადდა; 
 
„დოკუმენტების შერჩევის, დამუშავებისა და მათთვის შემფასებელი ექსპერტიზის 
ჩატარების თეორიული და პრაქტიკული კურსის“ ფარგლებში სასერტიფიკატო 
გამოცდის ტესტი შემოწმდა და განახლდა;  
 
„საჯარო მოხელეთა აკრედიტირებული საბაზისო პროგრამის პიროვნული და 
პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსის (III-IV რანგი)“ შემდგომი 
გამოცდისთვის  პროფესიული ტესტი შემოწმდა და განახლდა; 
 
ჩატარდა ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი სასერტიფიკატო გამოცდა 
და სერტიფიკატი ერთ პირზე გაიცა; 
 
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლის საკვალიფიკაციო 
გამოცდისთვის პროფესიული ტესტი შეიქმნა. 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; 
 
ზოგადი უნარების ტესტის ახალი ვარიანტი (2020) მომზადდა. 
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გარე დამკვეთებისთვის გაწეული 
მომსახურებები 
 
 
ტესტის შექმნის სამსახურმა 2020 წელს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურთან 
ითანამშრომლა და ინსპექტორის სამსახურის სტაჟიორ-გამომძიებელთა 
შესარჩევი კონკურსებისთვის ზოგადი უნარების ტესტი მოამზადა. 
  
ცხრილი, მომსახურების დამკვეთი ორგანიზაციების მიხედვით, სამსახურის მიერ 
წლის განმავლობაში შესრულებული საქმიანობის       სტატისტიკას ასახავს. 

 

დამკვეთი პირები 

მომზადებული 

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა 

შემოწმებულ-

განახლებული 

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა 

შეფასებული 

ნაშრომების 

რაოდენობა 

იუსტიციის სამინისტრო 7 764 171 

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-

ები 

1093 2309 1474 

სხვა დაწესებულები  80 0 0 

ჯამი  1180 3073 1645 



ტესტირების კოორდინაციის სამსახური 

ტესტირება გაიარა 
5 681 აპლიკანტმა 
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ზოგადი ინფორმაცია  
 
 
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის ამოცანაა იუსტიციის სამინისტროსა და მის 
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.  
  
2020 წლის განმავლობაში ტესტირების კოორდინაციის სამსახური 14-მდე  
დაწესებულების 5 681 აპლიკანტს მოემსახურა. მათ შორის, იუსტიციის 
სამინისტროსა და მისი მმართველობის სფეროში შემავალ 12 საჯარო სამართლის 
იურიდიულ პირსა და 2 გარე ორგანიზაციას. მომსახურება მოიცავდა როგორც 
პერსონალის შერჩვისა და პროფესიული ცოდნის შეფასების მიზნით საგამოცდო 
პროცესების სრულ ადმინისტრირებას, ასევე, მატერიალურ-ტექნიკური დახმარების 
გაწევას შესაბამისი საგამოცდო პროცესების ადმინისტრირების მიზნით.  
  
ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით, უწყებათაშორისი 
საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით 2020 წლის მარტის თვიდან დახურულ 
სივრცეში ტრენინგებისა და საგამოცდო პროცესების ადმინისტრირება შეიზღუდა. 
საგამოცდო პროცესები საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შრომის პირობების 
ინსპექტირების დეპარტამენტის შესაბამისი ნებართვის გაცემის საფუძველზე 
აღდგა.  
  
მთელი წლის განმავლობაში საგამოცდო პროცესები  რეკომენდაციების სრული 
დაცვით ტარდებოდა. 
 
სამსახურმა მომსახურება იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ აპარატსა და მის 
მმართველობაში შემავალ 12 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს გაუწია.    
  
ტესტირების მიზანს როგორც ვაკანტური თანამდებობების დაკავების მიზნით  
შესარჩევი ტესტირების, ასევე, დასაქმებულ პირთა პროფესიული ცოდნისა და უნარ-
ჩვევების შეფასება და, ასევე, დაინტერესებული ფიზიკური პირების შესაბამის 
სფეროში სერტიფიცირება წარმოადგენდა. 
  
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებულ აქტივობებში 
მომსახურება 5059 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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იუსტიციის სამინისტრო 

იუსტიციის სახლი 

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო … 

სპეციალური პენიტენციური სასამხური 

სსგს 

მსჯავრდებულთა მომზადებისა და … 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და … 

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 

აღსრულების ეროვნული სააგენტო 

ნოტარიუსთა პალატა 

ეროვნული არქივი 

ელექტრონული მმართველობის სააგენტო 
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სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო 

სექტორის ფარგლებში განხორციელებული 

აქტივობები 

სამსახურმა მომსახურება გაუწია როგორც  სახელმწიფო  ორგანიზაციებს, 

ასევე, კერძო სექტორის წარმომადგენელ 8 კომპანიას. 

ტესტირების მიზანს როგორც ვაკანტური თანამდებობების მიზნით  შესარჩევი 

ტესტების, ასევე სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციისა თუ საბანკო სექტორში 

დასაქმებულ პირთა სასერტიფიკატო გამოცდების ადმინისტრირება 

წარმოადგენდა. 

სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კეძო სექტორში განხორციელებული 

აქტივობების ფარგლებში  ტესტირება 1682 აპლიკანტმა გაიარა.  

ცხრილ N2-ში წარმოდგენილია სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო 

სექტორის ტესტირებებში მონაწილე პირთა სტატისტიკა. 

დიაგრამა N2 
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შპს საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფი 

ავტროიზებული პირები 

სსიპ იურიდიული დახმარების სამსახური 

ლევან მიქელაძის სახ. დიპლომატიური … 

საკონსტიტუციო სასამართლო 

სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატი 

შპს ნეოგაზი 

მუნიციპალიტეტები 

ზრდასრულთა განათლების ცენტრი 

სხვა უწყებები 

სახელმწიფო და კერძო 
ორგანიზაციები 
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სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო სექტორის 
ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები 
 
სამსახურმა მომსახურება გაუწია როგორც  სახელმწიფო  ორგანიზაციებს, 
ასევე, კერძო სექტორის წარმომადგენელ 2 კომპანიას. 
 
სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კერძო სექტორში განხორციელებული 
აქტივობების ფარგლებში  ტესტირება 622 აპლიკანტმა გაიარა.  
  
N2 დიაგრამა სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კერძო სექტორის 
ტესტირებებში მონაწილე პირთა სტატისტიკაა წარმოდგენილი. 

 

დიაგრამა N2 
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სახელმწიფო ინსპექტორის გამომძიებელთა 
საკვალიფიკაციო გამოცდა 
  
2020 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 2020 
წელს სექტემბერში გამოცხადდა. გამოცდაზე  ჯამურად 101 კანდიდატი 
დარეგისტრირდა, გამოცდისთვის დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი 5-მა კანდიდატმა გადალახა.   
  
წარმატებულ აპლიკანტებს სერტიფიკატები გადაეცათ.  
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ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა ტესტირება 
  
“სტაჟიორთა კონკურსის ჩატარების წესისა და პირობების შესახებ 
დებულებისა და საქართველოს ნოტარიუსთა პალატაში სტაჟირების გავლის 
წესის დამტკიცების თაობაზე” 2019 წლის 23 ოქტომბერს საქართველოს 
იუსტიციის მინისტრის N450 ბრძანებით სტაჟირების ახალი სისტემა 
დამტკიცდა, რომელიც კომპლექსური სწავლებისა და ტესტირების სისტემას 
მოიცავს, კერძოდ, სტაჟიორთა კონკურსის წესით შერჩევის შემდგომ, 
წარმატებული კონკურსანტები სტაჟირებას გადიან ნოტარიუსთა პალატაში. 
სწავლების კურსი 10-თვიანია და პრაქტიკულ და თეორიულ ნაწილს მოიცავს. 
თითოეული ეტაპისათვის გათვალისწინებულია ტესტირება პროფესიულ 
ნაწილში. 2019 წლის სტაჟიორთა შესარჩევ კონკურსზე (ზოგადი უნარები, 
პროფესიული ნაწილი) გამოცდა 51-მა წარმატებულმა კანდიდატმა ჩააბარა.  
 
2020 წლის 25 ნოემბერს, თეორიული კურსის დასრულების შემდეგ 
ჩატარებულ ტესტირებაზე პროფესიული ნაწილში მინიმალური კომპეტენციის 
ზღვარი (75 ან მეტი ქულა) 45-მა სტაჟიორმა გადალახა.  
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დისტანციური ტესტირება 
 
  
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 2020 წელს საერთაშორისო 
ელექტრონული პლატფორმის Socrative.com-ის მეშვეობით ტესტირება 
დისტანციურ ფორმატში პირველად ჩაატარა. 
 
ტესტირება საჯარო მოხელეთა საბაზისო აკრედიტებული კურსის "პიროვნული 
და პროფესიული კომპეტენციების განვითარების კურსი"-ის ფარგლებში 
ჩატარდა. 
  
სასწავლო ცენტრის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულის ერთობლივი 
ძალისხმევით  დისტანციური გამოცდების ადმინისტრირების ერთიანი 
მიდგომა შეიქმნა, რომელიც მაქსიმალურად მორგებულია აპლიკანტების 
ინტერესებზე და ამავდროულად, ცენტრში არსებულ სტანდარტს ინარჩუნებს. 
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უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს 
შესრულებაზე უფლებამოსილების მაძიებელი პირის (მიწის 
ამზომველის) სასერტიფიკატო გამოცდა 
 
  
იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა უძრავი ნივთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი 
სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილი პირის სერტიფიკაციის უფლება კიდევ 
ერთხელ მოიპოვა. 
  
სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრმა“ სსიპ 
“საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის“ პერსონალის სერტიფიკაციის 
ორგანოს სერტიფიკაციის სამსახურს განმეორებითი აკრედიტაცია 4 წლის ვადით 
მიანიჭა. 
  
სასწავლო ცენტრი არის პირველი საჯარო დაწესებულება, რომელიც პერსონალის 
სერტიფიკაციის სფეროში აკრედიტაციას ფლობს და 2016 წლიდან უძრავი ნივთის 
საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოების შესრულებაზე უფლებამოსილი 
პირის სასერტიფიკატო გამოცდებს ახორციელებს. 
  
სასერტიფიკატო გამოცდაზე რეგისტრაცია 2-ჯერ გამოცხადდა.  გამოცდაზე  
ჯამურად 19 სერტიფიკატის მაძიებელი პირი დარეგისტრირდა, გამოცდისთვის 
დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი 7-მა კანდიდატმა გადალახა. 
წარმატებულ კანდიდატებს სერტიფიკატები გადაეცათ.  
. 



პროექტების მართვის სამსახური 

696 მონაწილე 



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. 
 

 
2020 წელს (საანგარიშო პერიოდი იანვარი-დეკემბერი) პროექტების მართვის 
სამსახურის მიერ 7 პროექტი განხორციელდა, რომელშიც 680 მონაწილე იყო 
ჩართული. ასევე, ერთი ღონისძიების ადმინისტრირება განხორციელდა, ჯამში 16  
მონაწილე. ჯამში, პროექტების მართვის სამსახურის მიერ 8 პროექტი განხორციელდა, 
რომელშიც 696 მონაწილე იყო ჩართული. 
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თანამშრომლობა საერთაშორისო, სამთავრობო  
და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან  

62 

2020 წელს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 
თანამშრომლობა შემდეგ ორგანიზაციებთან 
დაიწყო: 
 
1. საქართველოს მედიატორთა ასოციაცია 
2. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO) 
3. აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის 

ფონდი 
4. გაეროს განვითარების პროგრამა, პროექტის 

„მედიაცია და არბიტრაჟი - დავების ეფექტიანი 
გადაწყვეტისათვის“  
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ესეების კონკურსი თემაზე „სექსუალური 
შევიწროების ფენომენი“  
 
გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი გლობალური კამპანია 1991 წლიდან, 
ყოველწლიურად იმართება 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში და 
გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებას, რომელიც ქალთა და გოგონათა 
მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ცნობიერების ამაღლებისა და არსებული სერვისების 
პოპულარიზებისკენაა მიმართული.  საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, სსიპ 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან ერთად და UN Women-თან 
თანამშრომლობით, აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში, ესეების კონკურსი თემაზე 
„სექსუალური შევიწროების ფენომენი“ განახორციელა.   
  
ესეების კონკურსში რეგისტრაციის პერიოდი 2019 წლის 25 ნოემბრიდან 15 დეკემბრის 
ჩათვლით გრძელდებოდა. პროექტში მონაწილეობის სურვილი საქართველოში 
ავტორიზებული 12 უმაღლესი სასწავლებლის 26-მა სტუდენტმა გამოთქვა. 
დარეგისტრირებული მონაწილეებისთვის 2019 წლის 21 დეკემბერს საქართველოს სახალხო 
დამცველის აპარატიდან მოწვეულმა ექსპერტმა - მარიამ გაიპარაშვილმა სექსუალური 
შევიწროების თემაზე ლექცია ჩაატარა. ტრენინგის შემდეგ, საქართველოში ავტორიზებული 9 
უნივერსიტეტის 10-მა სტუდენტმა წარმოადგინა ნაშრომი.  
 
წარმოდგენილი ნაშრომებიდან, შესაბამისი შეფასების საფუძველზე, 3 საუკეთესო სტუდენტი 
შეირჩა, რომლებმაც 2020 წლის 21 თებერვალს საკუთარი ნაშრომები კონფერენციის 
ფორმატში წარადგინეს.   
  
ჯამში, კონკურსში 34 სტუდენტი მონაწილეობდა. 
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გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) შესახებ 
 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა და 
მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრმა (ICMPD), ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი 
საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და 
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით 
განახორციელა  პროექტი "გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო 
პროცესი ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე“.  
 
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.  
 
2020 წლის 25-28 თებერვალს პროექტის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრები ქუთაისში, 
ბათუმსა და თბილისში გაიმართა და ჯამში 69 მონაწილე დაესწრო.  
 
იმიტირებულ სასამართლო პროცესში მონაწილეობის სურვილი საქართველოში 
ავტორიზებული 11 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სამართლის 
სკოლის/იურიდიული ფაკულტეტის 76-მა სტუდენტმა გამოთქვა (ჯამში, 25 გუნდი).  
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გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის 
(ტრეფიკინგის) შესახებ 
 
 
იმიტირებულ სასამართლო პროცესის განხორციელებისთვის განისაზღვრული ვადების 
შესაბამისად, 2020 წლის 16 - 20 მარტის პერიოდში, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობისა 
და რეკომენდაციების გათვალისწინებით, შეჯიბრში დარეგისტრირებული გუნდებისთვის 
ლექციები ონლაინ რეჟიმში გაიმართა. მოწვეულმა მომხსენებლებმა ადამიანით ვაჭრობისა 
და მომიჯნავე სფეროების შესახებ წაიკითხეს ლექციები: 
 
 ტრეფიკინთან ბრძოლის საერთაშორისო კანონმდებლობა - მომხსენებელი - საბა ფიფია 
 ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის სახელმწიფო პოლიტიკა და ეროვნული 

კანონმდებლობა - მომხსენებელი - ანა ივანიშვილი 
 ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვა და დახმარება - მომხსენებელი - 

ირაკლი ჭყონია 
  
განსაზღვრულ ვადებში წარმოდგენილი წერილობითი პოზიციების შეფასების შემდეგ, 
ზეპირი რაუნდისთვის 6 საუკეთესო გუნდი (19 მონაწილე) შეირჩა. 
  
2020 წლის 29-31 ივლისს კახეთის რეგიონში, ნაფარეულში, Lopota Lake Resort and Spa-ს 
ღია და დახურულ სივრცეებში (არსებული რეკომენდაციების გათვალისწინებითა და დაცვით) 
პროექტის “გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე” ზეპირი ეტაპი გაიმართა.  
 
 2020 წლის 20 თებერვალი  – 8 მარტი - პროექტში მონაწილეობის მსურველ გუნდთა 

რეგისტრაცია 
 2020 წლის 25-28 თებერვალი - პროექტის პრეზენტაცია თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში 
 2020 წლის 16 მარტი- 20 მარტი - ტრენინგები დარეგისტრირებული გუნდებისთვის 
 2020 წლის 29-31 ივლისი -  იმიტირებული პროცესის ზეპირი რაუნდები  
 
 
ჯამში 164 მონაწილე 
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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, ყოველწლიურად 
ახორციელებენ ეროვნულ შეჯიბრს საერთაშორისო ჰუმანიტარულ სამართალში. 
 
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.  
 
2020 წლის 23 ივლისს სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ოფიციალურ 
ვებგვერდზე საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრის შესახებ 
ინფორმაცია გავრცელდა.  
 
საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 
იურიდიული ფაკულტეტის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის და ასევე, მაგისტრატურის ან სამხედრო 
მიმართულების სტუდენტებს პროექტში დარეგისტრირებამდე, 2020 წლის 28 ივლისს 
ეროვნული შეჯიბრის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება ონლაინ შეხვედრაზე 
შეეძლოთ. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გათვალისწინებით, წინა წლებისგან 
განსხვავებით, პროექტის შესახებ პრეზენტაცია ონლაინ რეჟიმში Webex-ის პლატფორმის 
გამოყენებით განხორციელდა. პროექტით დაინტერესებულ სტუდენტებს პრეზენტაციაზე 
დასასწრებად რეგისტრაციის გავლა 23 ივლისიდან 27 ივლისის ჩათვლით შეეძლოთ.  
 
IHL 2020 წლის ეროვნული შეჯიბრის შესახებ ონლაინ პრეზენტაციაზე დასწრების სურვილი 
საქართველოში ავტორიზებული 12 უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების 50-მა 
სტუდენტმა გამოთქვა.  
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საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 
ეროვნული შეჯიბრი   
 
მონაწილეებს 6 ეტაპის გავლა მოუწიათ. I ეტაპზე აპლიკაციების მიღება მოხდა; II ეტაპზე 
დარეგისტრირებულმა გუნდებმა წერილობითი ნაშრომები წარმოადგინეს; III ეტაპზე 
შერჩეული გუნდებისთვის ლექციები ჩატარდა, IV ეტაპზე საუკეთესო გუნდების 
გამოსავლენად ტესტირება გაიმართა, ხოლო, V ეტაპზე გასაუბრების შედეგად 6 საუკეთესო 
გუნდი გამოვლინდა.  
 
შეჯიბრში მონაწილეობის მისაღებად 2020 წლის 9 აგვისტოს ჩათვლით რეგისტრაცია 
საქართველოში ავტორიზებული 11 უმაღლესი სასწავლების 30 გუნდმა (ჯამში 90 მონაწილე) 
გაიარა.   
 
ინტენსიური სალექციო კურსის, ტესტირებისა და გასაუბრების ეტაპების შემდეგ, არსებული 
ეპიდვითარების გათვალისწინებით, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული 
შეჯიბრის ფინალი 2020 წლის 21-22 ნოემბერს zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით ონლაინ 
რეჟიმში გაიმართა. 
 
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 2020 წლის ეროვნული შეჯიბრის  ფინალი 22 
ნოემბერს გაიმართა და მონაწილე გუნდებიდან გამარჯვებული თბილისის სახელმწიფო 
უნივერსიტეტის გუნდი გახდა.  
 
ჯამში პროექტში 254 სტუდენტი მონაწილეობდა.  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 



 

 
 
 

 
 
  
 
 
 

თანასწორობის კვირეული მოსწავლეებისთვის 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 
და  ევროპის საბჭომ პროექტი ”თანასწორობის კვირეული მოსწავლეებისთვის” 
განახორციელა.  ღონისძიება კამპანიიის - „მე ვირჩევ თანასწორობას“ - ფარგლებში 
ჩატარდა, რომელიც ევროპის საბჭოს პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით 
მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინაღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ 
მხარდაჭერით ხორციელდება. პროექტი საქართველოში 2020-2023 წლების ერვოპის 
საბჭოს სამოქმედო გეგმის მიხედვითა და დანიის სამეზობლო პროგრამის (DANEP) 
მხარდაჭერით ჩატარდა. 
 
პროექტი მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლებას თანასწორობისა და 
დისკრიმინაციის საკითხებზე, ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფას და მათი 
საზოგადოებრივი ჩართულობის წახალისებას.  
 
პროექტში მონაწილეობის მიღება, საქართველოს ყველა რეგიონიდან, საქართველოში 
ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების IX-XII კლასის მოსწავლეებს 
შეეძლოთ. პროექტი თანასწორობის კვირეულის ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც 2020 
წლის 9-16 ნოემბერს გაიმართა.   
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თანასწორობის კვირეული მოსწავლეებისთვის 
 
აქტიური საინფორმაციო კამპანიის დასრულების შემდეგ, პროექტში „თანასწორობის 
კვირეული მოსწავლეებისთვის“ მონაწილეობის სურვილი საქართველოში ავტორიზებული 28 
ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების 67-მა მოსწავლემ გამოთქვა. 
დარეგისტრირებული IX-XI კლასის მონაწილეებიდან 52 მოსწავლე თბილისის 14 სხვადასხვა 
სკოლას, ხოლო,  15 მოსწავლე საქართველოს 5 რეგიონის, მათ შორის, შიდა და ქვემო 
ქართლის, სამეგრელოს, აჭარისა და კახეთის სკოლებს წარმოადგენდა.  
 
2020 წლის 10-15 ნოემბრის პერიოდში თანასწორობის კვირეულის მონაწილე მოსწავლეებს 
შემდეგ თემებზე ჩაუტარდათ ტრენინგები: 
 დისკრიმინაციის ფსიქოლოგიური ასპექტები 
 ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა 
 გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნები 
 ადამიანის უფლებების დაცვის საერთაშორისო მექანიზმები 
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აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის 
იმიტირებული სასამართლო პროცესი 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
თემებზე 
 
აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის ფონდმა  
აღმოსავლეთ-დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის „კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა 
საქართველოში“ (PROLoG) პროგრამის მხარდაჭერით, საქართველოს იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრთან, ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტთან (GAU) და თსუ გენდერისა 
და სამართლის კვლევითი და სასწავლო მიმართულების ხელმძღვანელთან 
თანამშრომლობით პროექტი „აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
თემებზე“განახორციელა. 
 
 
2020 წლის 28-29 ნოემბერს აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესი ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის 
საკითხებზე (ქართულენოვანი ტურნირი) ფინალური - ზეპირი ეტაპი გაიმართა. ოჯახში 
ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე იმიტირებული სასამართლო 
პროცესის მიზანია ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 
ბრძოლის შესახებ საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის გარშემო აკადემიური 
დებატის წახალისება საქართველოში, ასევე, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება 
ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის 
მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ და სასამართლო პროცესებში 
წარმომადგენლობის უნარ-ჩვევების განვითარება.  
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აკადემიკოს ლევან ალექსიძის სახელობის 
იმიტირებული სასამართლო პროცესი 
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 
თემებზე 
 
 
2020 წლის იმიტირებულ პროცესში საქართველოში აკრედიტებული 12 სხვადასხვა 
უნივერსიტეტის 34 გუნდი დარეგისტრირდა. პროექტის ფინალურ (ზეპირ) ეტაპზე 16 
საუკეთესო გუნდი (55 მონაწილე) მონაწილეობდა.  
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ესეების კონკურსი ოჯახში ძალადობისა და 
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის 
პირობებში 
 
ძალადობის წინააღმდეგ საზოგადოების ცნობიერებისა ამაღლებისა და 
მგრძნობელობის გაზრდის მიზნით, გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი 
მსოფლიო მასშტაბის კამპანია 1991 წლიდან 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის 
ჩათვლით პერიოდში ყოველწლიურად იმართება. კამპანია მიზნად ისახავს ქალთა 
მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე საზოგადოებრივი 
ცნობიერების ამაღლებასა და ქალთა უფლებების ირგვლივ სამოქალაქო 
კონსოლიდაციის გაძლიერებას, მათ შორის, არსებული გამოწვევების აქტუალიზაციის 
საშუალებით. 
 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო 
ცენტრი, UN Women-ის მხარდაჭერით, აღნიშნული კამპანიის ფარგლებში, ესეების 
კონკურსს განახორციელებს თემაზე „ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის 
საკითხები კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში“. 
 
ესეების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული 
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ნებისმიერი ფაკულტეტის 
ბაკალავრიატის საფეხურის, ასევე, მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის 
მქონე  სტუდენტებს. პროექტის მიზანია ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში 
ძალადობის შესახებ სტუდენტების ცოდნის გაღრმავება და ცნობიერების ამაღლება.  
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ესეების კონკურსი ოჯახში ძალადობისა და 
ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე 
კორონავირუსით გამოწვეული პანდემიის 
პირობებში 
 
ესეების კონკურსში საქართველოში ავტორიზრებული 21 უმაღლესი 
საგანმანათლებლო დაწესებულების 79 სტუდენტი დარეგისტრირდა. 2020 წლის 12 
დეკემბერს ესეების კონკურსის ფარგლებში განხორციელდა ტრენინგი თემაზე „ოჯახში 
და ქალთა მიმართ ძალადობა“, რომელსაც დარეგისტრირებული 52 მონაწილე 
დაესწრო. ესეების კონკურსის ფარგლებში ნაშრომების წარმოდგენა 2021 წლის 14 
იანვრის ჩათვლით არის შესაძლებელი, ხოლო, კონფერენციის ფორმატში 
მონაწილეები ესეებს 2021 წლის 26 იანვარს წარმოადგენენ.  
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პარტნიორი/დონორი ორგანიზაციები 

 

პროექტის სახელწოდება 

 

პროექტის  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

 

პროექტის 

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 

 

 

164 

 

 

ქალი - 74% 

კაცი - 26% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; წითელი ჯვრის 

საერთაშორისო კომიტეტის 

წარმომადგენლობა 

საქართველოში 

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის ეროვნული 

შეჯიბრი 

 

 

254 

 

ქალი - 65% 

კაცი - 35% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; UN Women 

ესეების კონკურსი თემაზე 

„სექსუალური 

შევიწროების ფენომენი“ 

 

34 

ქალი - 81% 

კაცი - 19% 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; ევროპის საბჭო 

თანასწორობის კვირეული 67 ქალი - 87% 

კაცი - 13% 

აკადემიკოს ლევან ალექსიძის 

სახელობის ფონდი; აღმოსავლეთ-

დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის 

„კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა 

საქართველოში“ (PROLoG) პროგრამა; 

ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტი 

(GAU) 

აკადემიკოს ლევან 

ალექსიძის სახელობის 

იმიტირებული 

სასამართლო პროცესი 

ქალთა მიმართ და 

ოჯახში ძალადობის 

თემებზე 

 

 

55 

 

 

ქალი - 78% 

კაცი - 22% 

 

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; UN Women 

  

ესეების კონკურსი ოჯახში 

ძალადობისა და ქალთა 

მიმართ ძალადობის 

საკითხებზე პანდემიის 

პირობებში 

 

79 

 

ქალი - 87% 

კაცი - 13%  

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; გერმანიის 

საერთაშორისო სამართლებრივი 

თანამშროლობის ფონდი (IRZ) 

ტრენინგი „ბავშვთა 

არამართლზომიერი 

გადაადგილება“ 

27 ქალი - 85% 

კაცი - 15%  

 

ჯამი                      680 

სტატისტიკა 

 

სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ 

ერთი პროექტის ადმინისტრირება განხორციელდა 

პროექტის  

მონაწილეთა 

რაოდენობა 

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში  

EU-ACT Review and Planning Meeting  16 ქალი - 69% 

კაცი - 31% 

ჯამი  16 



ტერიტორიული ორგანო ყვარლის 
სასწავლო ცენტრი 

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

2020 წელს ახალი კორონავირუსით შექმნილი გარემოებისა და 

მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი შეზღუდვების მიუხედავად,  

 ყვარლის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა 5 პროექტი, სტუმართა 

რაოდენობამ შეადგინა 188. (სტუმართა ნაწილი არ სარგებლობდა 

სასტუმროს მომსახურებით). 
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ორგანიზაციები, რომლებმაც ისარგებლეს 
ყვარლის სასწავლო ცენტრით: 
 
1. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (56 სტუმარი); 
2. სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა  
და  პრობაციის ეროვნული სააგენტო (23 სტუმარი); 
3. სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის 
სამსახური (38 სტუმარი); 
4. INTEGRACION AGENCIAS DE VIAJES , S.A (62 სტუმარი); 
5. სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა  
და  პრობაციის ეროვნული სააგენტო (9 სტუმარი); 
 
დასახული საბოლოო შედეგი: ყვარლის ფილიალის დატვირთვის გაზრდა.  
მიღწეული საბოლოო შედეგი: საანგარიშო პერიოდში ყვარელში 
ადმინისტრირებული ტრენინგებისა და შეხვედრების მონაწილეთა ჯამური 
რაოდენობა - 188. 
 
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ახალი 
კორონავირუსული ინფექციის (covid 19) გავრცელების პრევენციის მიზნით 
ერთჯერადი ხელთათმანები, ერთჯერადი და მრავალჯერადი გამოყენების 
პირბადეები, ორგ მინები, დეზობარიერები, სადეზინფექციო ხსნარები, 
ერთჯერადი ქუდები და ხალათები, თერმოსკრინინგის აპარატები 
შეისყიდა. 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 


