
სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი  

2019 წელი 

 

2019 - საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების სავალდებულო პროგრამა - იუსტიციის სასწავლო ცენტრის 
პროგრამებს აკრედიტაცია მიენიჭა.  “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. 

2019 - გერმანიის საერთაშორისო საზოგადოების (GIZ) და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, მიწის 
რეფორმის ხელშეწყობის მიზნით შეიქმნა და ამოქმედდა ცენტრის პირველი ელექტრონული კურსი „მიწის 
რეგისტრაცია“. კურსი 2019 წლის მაისში განთავსდა ცენტრის ვებ-გვერდზე და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი 
დაინტერესებული პირისთვის.  

2019 - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით, 
მიმდინარეობს პროექტი „ინოვაციური და მოქნილი ელექტრონული პროგრამა“. პროექტის მიზანია, 
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის გამართულად ფუნქციონირების ხელშეწყობა, ასევე ცენტრის გარე 
მომხმარებელთან კომუნიკაციისა და ინფორმაციის გაზიარების ეფექტურობის ამაღლება. 

2019 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის ფარგლებში, სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლების მიზნით 
ჩატარდა ტრენინგები 11 სხვადასხვა თემაზე 18 ჯგუფთან, რომელსაც დაესწრო ჯამში 242 მონაწილე. უფასო 
ტრენინგებზე მონაწილეობის შესაძლებლობა ეძლევა ნებისმიერ დაინტერსებულ პირს 14 წლის ასაკიდან.  

2019 - პანკისის ხეობის მოსახლეობის ინგლისური ენის ცოდნის დონის გაუმჯობესების ხელშეწყობისა და უცხო 
ენის კურსებზე მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მიზნით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა 
უზრუნველყო ინგლისური ენის 6 თვიანი (96 საათიანი) კურსი  ორი დონისთვის A1 და B1. კურსები ჩატარდა 
ადგილზე, ყვარელწყლის საზოგადოებრივი ცენტრში. ენის დონის დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცა 12 
მონაწილეს.  

2019 - ქართული ენის კურსები კუმურდოსა და ფოკის ახალგაზრდებისათვის უკვე მეოთხე წელია ხორციელდება. 
15 ივლისს, იუსტიციის მინისტრ თეა წულიკიანმა კუმურდოსა და ფოკაში მცხოვრებ 22 მოსწავლეს ყვარლის 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში უმასპინძლა და ინსტიტუციურ და სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობის 
დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადასცა. პროექტის მიზანია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებზე 
ზრუნვა და ქართულენოვან საზოგადოებასთან მათი სრულფასოვანი ინტეგრაციის ხელშეწყობა 

2019 - დედაენის დღესთან დაკავშირებით, საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი სასწავლებლების 
ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის სახელმწიფო ენაში ტესტირება ჩატარდა. იუსტიციის მინისტრ თეა 
წულუკიანის ინიციატივით, ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტი პირველად იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრში შეიქმნა და პირველი ტესტირებაც სწორედ დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა 2016 
წელს. 

2019 -  2019 წელს საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ჩართულობით პირველად აღინიშნა 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის ევროპული დღე, რომელიც ICMPD-თან თანამშრომლობით განხორციელდა. 
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა და მიგრაციის 
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრმა (ICMPD), საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის მიერ 
დაფინანსებული ENIGMMA 2 პროექტის ფარგლებში, ხელოვნების ნამუშევრების კონკურსი განახორციელა. 
დაჯილდოების ღონისძიება საქართველოს ეროვნული  არქივის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა. 

2019 - სასწავლო ცენტრი უკვე მეორედ შეუერთდა გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიან სამთავრობო 
კამპანიას. კამპანიის ფარგლებში ჩატარდა უფასო ტრენინგები დიდ ქალაქებში და ესეების კონკურსი 
სტუდენტებისთვის.  

2019 - 2019 წელს, კვლავ განხორციელდა ყოველწლიური იმიტირებული სასამართლო პროცესები, რომელშიც 
ჯამში 941 მონაწილე ჩაერთო. პროექტში მონაწილეობის შესაძლებლობა ჰქონდათ საქართველოში 
ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მოქმედი სტატუსის მქონე სტუდენტებს.  



2019 - ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული სასამართლო პროცესი - ვესტმინსტერის უნივერსიტეტის 
პროფესორმა, საერთაშორისო ექსპერტმა - ადამ ლაზოვსკიმ, ევროკავშირის სამართლის იმიტირებული 
სასამართლო პროცესის მონაწილე სტუდენტებისთვის ლექცია ჩაატარა. 

2019 - პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების 2019-2020 წლის სტრატეგიისა და 
სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, სსიპ ,,საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ დეკემბრის 
მონაცემებით, განხორციელდა ჯამში 94 სასწავლო აქტივობა (1243 მონაწილე). სასწავლო აქტივობების 77% 
განხორციელდა ევროკავშირის მხარდაჭერით. 

2019 - სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ესკორტის ოფიცრების პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების 
განვითარებისა და პროფესიული მომზადების მიზნით, 2019 წლის იანვრიდან ტარდება „ესკორტის ოფიცრების 
საორიენტაციო კურსი“. კურსი კომპლექსურია და მოიცავს სამართლებრივ, სოციალურ და პროფესიული 
შინაარსის ტრენინგებს.  2019 წლის განმავლობაში კურსი გავლილი ექნება ესკორტის 130 ოფიცერს. 

2019 - სსიპ ,,იუსტიციის სახლის“ დაკვეთით, პროექტის - ,,გაუმჯობესებული სერვისები ყველასათვის“ 
ფარგლებში, განხორციელდა ჟესტური ენის სასწავლო კურსი თბილისის, გორის, მარნეულის, რუსთავის, 
ბათუმისა და ქუთაისის იუსტიციის სახლის თანამშრომელთა 7 ჯგუფისათვის (73 მონაწილე). 
 

2019 - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა შვიდ რეგიონულ ვიზიტში მიიღო მონაწილეობა, რომელიც 
საქართველოში, ოდესაში, პოლონეთში, მოლდოვასა და უკრაინაში გაიმართა:   

- 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 ხელმძღვანელობდა 
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე, მიხეილ სარჯველაძე. სასწავლო ვიზიტის 
თემებს წარმოადგენდა გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსების სწავლება, ლიცენზირება და მათი 
საქმიანობის მონიტორინგი.  

- იუსტიციის სასწავლო ცენტრის წარმომადგენლებმა მოლდოვაში გამართულ რეგიონულ შეხვედრაში 
მიიღეს მონაწილეობა. რეგიონული შეხვედრაზე საქართველოს, მოლდოვას, უკრაინისა და გერმანიის 
წარმომადგენლებმა საჯარო სამსახურში პროფესიული განვითარების ხარისხის უზრუნველყოფასთან 
დაკავშირებით  გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს. 

 

- 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. 

საუბარი საჯარო სამსახურში ეთიკისა და ღირებულებების გარშემო გაიმართა.  
 

- 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.  
 



2019 - თბილისის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში განხორციელდა საერთაშორისო ზამთრის სამართლის სკოლა 
თემაზე - „ევროპული და საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სამართალი“. საქართველოში იმყოფებოდა 9 
ქვეყნიდან (იტალია, დანია, ავსტრია, ფინეთი, ირლანდია, გერმანია, ჩეხეთი, შვედეთი, ნორვეგია) წარმოდგენილი 
30 უხცოელი სტუდენტი.   

2019 - თბილისის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ავსტრიის ანტიკორუფციული აკადემიის IACA-ს სამაგისტრო 
პროგრამის დასკვნითი მოდულის სემინარები უკვე მეორედ განხორციელდა. ვიზიტის ფარგლებში 
საქართველოში იმყოფებოდნენ აკადემიის საერთაშორისო დონის ექსპერტები და 19 სტუდენტი მსოფლიოს 15 
ქვეყნიდან.  
 
2019 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებელთა საკვალიფიკაციო 
გამოცდის  ჩაბარების მსურველთა საბუთების მიღება 3-ჯერ გამოაცხადა. გამოცდაზე გამოცხადებული 131 
კანდიდატიდან, გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 75 ქულა, 75 პირმა გადალახა.  
 
 
2019 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდის  ჩაბარების მსურველთა 
საბუთების მიღება გამოაცხადა. გამოცდაზე  რეგისტრირებული 88 კანდიდატიდან, გამოცდის მინიმალური 
კომპეტენციის ზღვარი - 75 ქულა, 45 პირმა გადალახა.  
 
2019 - იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა ნოტარიუსთა პალატის სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსი გამოაცხადა. 
გამოცდაზე რეგისტრირებული 142 კანდიდატიდან, გამოცდის მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი - 75 ქულა, 51 
პირმა გადალახა.  
 
 
2019  - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ინარჩუნებს ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებს, რასაც 
ადასტურებს 9001:2015 აუდიტის დასკვნის მორიგი შედეგები.  
 
დღეს ცენტრი თითქმის ყველა ადგილობრივი თვითმმართველობისთვის საჯარო მოხელის ვაკანტური 
თანამდებობის დასაკავებელი კონკურსების ადმინისტრირებას უზრუნველყოფს. 
 
დღეს ცენტრს შეუძლია, ორგანიზაციებს  ნებისმიერ რეგიონში ადგილზე მიაწოდოს კვალიფიკაციის 
ასამაღლებელი კურსები.  
 
 
2019 წელს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებაში, ტრენინგებისა და პროექტების 
მიმართულებით, ჩართული იყო 7 227 მონაწილე, ხოლო, ტესტირება გაიარა 15 300 ზე აპლიკანტმა. ტესტის 
შექმნის სამსახურმა 4277 ტესტური დავალება შეიმუშავა. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო  
ყვარლის სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 2 137  სტუმარი. ჯამში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის აქტივობებში, 2019 
წლის ფარგლებში, ჩართული იყო 24 664 ზე მეტი დაინტერესებული პირი.  
 
 
2019 წელს, 2013 წელთან შედარებით ტრენინგის მონაწილეთა რაოდენობა 110%-ით გაიზარდა.  
 
2013- 2019 წლების სტატისტიკა  
 
2013-2019 წლების ფარგლებში, ჯამში იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებაში, 
ტრენინგებისა და პროექტების მიმართულებით, ჩართული იყო 46 070 მონაწილე, ხოლო, ტესტირება გაიარა 84 
947ზე მეტმა აპლიკანტმა. ტესტის შექმნის სამსახურმა 14 487 ტესტური დავალება შეიმუშავა. იუსტიციის 
სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო  ყვარლის სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 14 417  სტუმარი. ჯამში, 
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის აქტივობებში, 2013-2019 წლების ფარგლებში, ჩართული იყო 145 434 
დაინტერესებული პირი.  
 
2013 წელს ცენტრის შემოსავალი შეადგენდა 380 000 ლარს, რაც 2019 წელს 475%-ით გაიზარდა და 2 მილიონ ლარს 
მიაღწია. 
 


