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შესავალი

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

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

2018 წელს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებულ ღონისძიებაში,
ტრენინგებისა და პროექტების მიმართულებით, ჩართული იყო 6 897 მონაწილე, ხოლო,
ტესტირება გაიარა 6959 აპლიკანტმა. ტესტის შექმნის სამსახურმა 1754 ტესტური
დავალება შეიმუშავა. იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ტერიტორიული ორგანო ყვარლის
სასწავლო ცენტრს ჰყავდა 2422 სტუმარი. ჯამში, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის
აქტივობებში, 2018 წლის ფარგლებში, ჩართული იყო 16 278 დაინტერესებული პირი.

ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს:

• ტრენინგი
• ტესტირება/ტესტის შექმნა

დღეისათვის სასწავლო ცენტრი მომხმარებლებს სამართლებრივი, სოციალური,
ფინანსური და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით 100-ზე მეტ ტრენინგ
მოდულს სთავაზობს. საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრს თბილისსა და
ყვარელში გამართული და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა და სერვისები აქვს.

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ორიენტირებულია ხარისხის მუდმივ გაუმჯობესებაზე. ამას
ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი ფლობს ISO სერტიფიკატს.
ISO-9001 წარმოადგენს მსოფლიოში ყველაზე ფართოდ აღიარებულ ხარისხის
მენეჯმენტის სისტემას. სერტიფიკატის ფლობა გულისხმობს, რომ მენეჯმენტის კუთხით,
ორგანიზაციის საქმიანობა საერთაშორისო ნორმებს შეესაბამება.



იურიდიული ტრენინგების სამსახური

2184 მონაწილე
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ზოგადი ინფორმაცია

იურიდიული ტრენინგების სამსახური სამართლებრივ თემებზე ტრენინგების და სხვა
სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით უზრუნველყოფს იუსტიციის სამინისტროს
სისტემის, ასევე, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციის
თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას. სპეციალური სასწავლო პროგრამების
შემუშავებისა და ტრენინგების ჩატარების გზით, სამსახური მონაწილეობს მიმდინარე
სამართლებრივი რეფორმების იმპლემენტაციაში, ასევე, ხელს უწყობს საზოგადოებაში
მართლშეგნების ამაღლებას.

სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს დარგის წამყვან ექსპერტებთან
თანამშრომლობას და მუდმივად აახლებს ტრენერთა ბაზას. სამსახური
ორიენტირებულია სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და სწავლების პროცესის
ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებაზე.

2018 წელს იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ 50-მდე თემაზე
განხორციელდა 191 სასწავლო ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდა 2184 მონაწილე.
განხორციელებული სასწავლო ღონისძიებები (ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია,
სამუშაო შეხვედრა, მრგვალი მაგიდა და სხვ.) მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა შეაფასა
დადებითად.

სატრენინგო თემები და ტრენინგ-მოდულები

ცენტრის ბაზაზე არსებული 70-მდე ტრენინგ-მოდულის გარდა, სამსახური დამკვეთ
პირებს სთავაზობს ნებისმიერ სამართლებრივ თემაზე მიზნობრივი ჯგუფის
საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური პროგრამის შემუშავებას.

დამკვეთი პირები

იურიდიული ტრენინგების სამსახური სატრენინგო მომსახურების გაწევით
თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლის იურიდიულ პირებთან,
ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
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დამკვეთი პირები

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

იუსტიციის სამინისტრო 1 1 16

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ები 11 33 595

სხვა საჯარო დაწესებულებები 8 8 60

კერძო ორგანიზაციები 7 77 794

საერთაშორისო ორგანიზაციები 1 1 22 

მართლშეგნების ამაღლების

მიზნით ორგანიზებული უფასო

ტრენინგები

9 46 593

სტატისტიკა



7

1.იუსტიციის სამინისტროს სისტემისთვის
განხორციელებული აქტივობები

სამსახურის უპირველესი დანიშნულებაა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების მომსახურება, ასევე
ცენტრალური აპარატის თანამშრომელთა გადამზადებასა და კვალიფიკაციის
ამაღლებაზე ზრუნვა.

1.1. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებისთვის 

იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა
ტრენინგი „სამართლებრივი წერა“.

1.2. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ებისთვის

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისთვის (სსიპ) ჩატარდა 33 სასწავლო აქტივობა, რომელსაც
დაესწრო ჯამში 595 მონაწილე.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდეობა

ტრენინგზე 

მონაწილეთა

რაოდენობა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 5 89

სახელმწიფო სერვისების განვითარების

სააგენტო

15 270

იუსტიციის სახლი 2 49

აღსრულების ეროვნული ბიურო 6 100

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 1 7

ეროვნული არქივი 2 31

ნოტარიუსთა პალატა 1 7

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 1 26
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1.3. საჯარო რეესტრის ავტორიზებულ პირთა სასერტიფიკატო
პროგრამები

2014 წლიდან სამსახური ორგანიზებას უწევს საჯარო რეესტრის ეროვნული
სააგენტოს ავტორიზებული პირების სასერტიფიკატო პროგრამებში ტრენინგებსა და
გამოცდას.
2018 წელს ჩატარდა სსიპ „საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო“-ს
ავტორიზებული პირების სასერტიფიკატო ტრენინგი და გამოცდა შემდეგ
პროგრამებში:

• განცხადებებისა და უფლებების რეგისტრაციის ელექტრონული წიგნი- NAPRWEB
3.5

• უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეესტრი- NAPRREG
• გირავნობა/ლიზინგის უფლებათა რეესტრი- MMR
• მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების

რეგისტრაციის საკითხები- ENWEB

ოთხივე პროგრამის სასერტიფიკატო ტრენინგი ჩატარდა ჯამში 76 ჯგუფისთვის,
რომელიც გაიარა სხვადასხვა დაწესებულების 767-მა წარმომადგენელმა, ხოლო,
სასერტიფიკაციო გამოცდა წარმატებით ჩააბარა 774-მა აპლიკანტმა.

პროგრამა სატრენინგო 

ჯგუფების

რაოდენობა

ტრენინგის

მონაწილეთა

რაოდენობა

გამოცდაზე 

წარმატებულ 

აპლიკანტთა 

რაოდენობა

NAPRWEB3.5 29 281 283

NAPRREG 5 11 13

ENWEB 37 461 463

MMR 5 14 15

1.4. საზოგადოებრივი ცენტრების ოპერატორთა მოსამზადებელი
კურსები

საზოგადოებრივი ცენტრების განვითარების პროექტის ფარგლებში სახელმწიფო
სერვისების განვითარების სააგენტოსთან თანამშრომლობით, 2014 წლიდან
რეგულარულად ტარდება ოპერატორთა მოსამზადებელი კურსები. კურსის მიზანია
ოპერატორების მუდმივი მომზადება/გადამზადება, რათა ადგილობრივი
მოსახლეობისთვის მომსახურების გაწევა მოხდეს მაღალი სტანდარტით.
2018 წელს მომზადება/გადამზადების კურსი 3 ჯგუფისთვის ჩატარდა.

კურსი გაიარა სულ 28 ოპერატორმა.
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2. პროგრამები ადგილობრივი 
თვითმმართველობის მოხელეთათვის 

იუსტიციის სასწავლო ცენტრის პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული
მნიშვნელობა ენიჭება რეგიონებში ადგილობრივი თვითმმართველობის
თანამშრომელთათვის ტრენინგების ორგანიზებას.

2014 წლიდან მიმდინარეობს სპეციალური პროგრამების მომზადება. პროგრამები
სრულად ითვალისწინებს და მაქსიმალურად არის მორგებული ადგილობრივი
თვითმმართველობის მოხელეთა საჭიროებებზე. ცენტრის ბაზაზე შექმნილია 30-ზე
მეტი ასეთი სპეციალური პროგრამა.

აღნიშნული პროგრამების გამოყენებით 2018 წელს თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის
თანამშრომლებისთვის ორგანიზება გაეწია ტრენინგებს 5 ჯგუფისთვის.

ტრენინგის სახელწოდება
მონაწილეთა 

რაოდენობა

1
მუნიციპალიტეტის სივრცით-ტერიტორიული 

მოწყობა
6

2 საზოგადოებასთან ურთიერთობა 5

3
ადგილობრივი თვითმმართველობის 

სამართლებრივი რეგულირება 
7

4 მუნიციპალიტეტის საქმიანობის შიდა აუდიტი 5

5 ადმინისტრაციული წარმოება 5
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3. მიმდინარე რეფორმებში მონაწილეობა

იურიდიული ტრენინგების სამსახური აქტიურად მონაწილეობს იმ სამართლებრივი
რეფორმების განხორციელებაში, რომლებიც იუსტიციის სამინისტროს
ხელმძღვანელობით ხორციელდება.

3.1.გადახდისუუნარობის კანონმდებლობის რეფორმის ხელშეწყობა

გადახდისუუნარობის მენეჯმენტის შესახებ ადგილობრივი და უცხოელი ექპერტების
მონაწილეობით მომზადდა კომპლექსური ტრენინგ-კურსის პროგრამა და 2018 წლის
15-17 იანვარს ჩატარდა სამდღიანი ტრენინგი ქალაქ ბორჯომში. ტრენინგს
ესწრებოდნენ გადახდისუუნარობის რეფორმის სამუშაო ჯგუფის წევრები, ასევე იმ
უწყების თუ პროფესიის წარმომადგენლები, ვინც ამა თუ იმ ფორმით ჩართულია
გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებაში (იუსტიციის სამინისტროს, აღსრულების
ეროვნული ბიუროს თანამშრომლები, ადვოკატები, მოსამართლეები). ტრენინგი გაიარა
22-მა მონაწილემ.

აქტივობა განხორციელდა ევროკავშირის და გერმანიის საერთაშორისო
თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით.

3.2. ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის შესახებ ცნობიერების
ამაღლება

ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობის, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების
უფლებების შესახებ მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდას და დისკრიმინაციის
მიმართ საზოგადოების სენსიტიურობის ამაღლებას ემსახურებოდა საქართველოს
მასშტაბით დიდ ქალაქებში და ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ
რეგიონულ ცენტრებში უფასო ტრენინგების ორგანიზება.

24 ოქტომბრიდან 13 დეკემბრის პერიოდში სპეციალურად მომზადებული სასწავლო
მოდულის გამოყენებით ტრენინგი ჩატარდა 17 ჯგუფისთვის, რომელსაც დაესწრო 244
დაინტერესებული პირი, მათ შორის 107 საჯარო მოხელე.
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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
ახორციელებს არჩევით საუნივერსიტეტო საგანს „საქართველოს იუსტიციის
სასწავლო ცენტრის კლინიკა“.

„იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის“ ფარგლებში იურიდიული
ფაკულტეტის სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა გაიუმჯობესონ ტრენერის
უნარ-ჩვევები და მიიღონ სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან ტრენინგების
ჩატარების პრაქტიკული გამოცდილება.
კლინიკის განხორციელებით სამსახური ახალგაზრდა, მოტივირებული,
ენერგიული სტუდენტებისთვის-მომავალი პროფესიონალებისთვის ქმნის
პროფესიული განვითარების ერთგვარ პლატფორმას და იუსტიციის სასწავლო
ცენტრის ტრენერთა ბაზისთვის მუდმივად განახლებად რესურსს.

„საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკა“ 2015/16 წლის
შემოდგომის სემესტრიდან ხორციელდება და ტრენერების ბაზას ყოველ
სემესტრში სტუდენტების ახალი ნაკადი ემატება. 2018 წლის ბოლოსთვის
ტრენერების ბაზაში ირიცხება 63 კლინიკის ტრენერი.
კლინიკის მონაწილე ტრენერები აქტიურად არიან ჩართული ცენტრის
პროექტებსა და ღონისძიებებში, რომლებიც მიმართულია სამოქალაქო
საზოგადოების გაძლიერებისა და საზოგადოებაში მართლშეგნების
ამაღლებისკენ.

2018 წლის განმავლობაში იურიდიული ტრენინგების სამსახურის მიერ
იუსტიციის სასწავლო ცენტრის კლინიკის ტრენერების რესურსით ცენტრის
სტანდარტის დაცვით შეიქმნა ტრენინგ-მოდული 8 თემაზე და ჩატარდა
ტრენინგი 23 ჯგუფისთვის, რომელსაც უფასოდ დაესწრო 269
დაინტერესებული პირი.

ტრენინგის დასახელება ჯგუფების 

რაოდენობა

მონაწილეთა 

რაოდენობა

1 სამართალი და ადამიანის უფლებები 7 81

2 ბავშვთა უფლებები 5 46

3 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება 3 32

4 შრომითი უფლებები 4 42 

5 მომხმარებელთა უფლებები 1 19

6 ადგილობრივი თვითმმართველობა 1 16

7 პერსონალურ მონაცემთა  დაცვა 1 22

8 რა არის დისკრიმინაცია ? 1 9 

9
ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის 

აღკვეთის სამართლებრივი 

საშუალებები

6 82
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5. უცხო ენის კურსები

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა პროფესიული
განვითარების ხელშეწყობას ემსახურება უცხო ენების (ინგლისური, რუსული,
ფრანგული, გერმანული) კურსები, რომელთა ადმინისტრირება 2011 წლიდან
ხორციელდება.

2018 წელს უცხო ენაში გადამზადდა სამინისტროს ცენტრალური აპარატის და
სხვადასხვა სსიპ-ების თანამშრომელები. წლის მანძილზე (ინგლისური,
რუსული, ფრანგული) ენის კურსის სხვადასხვა დონე ინდივიდუალურად, თუ
ჯგუფურად გაიარა ჯამში 101-მა მონაწილემ.

უცხო ენა ჯგუფის რაოდენობა
მონაწილეთა

რაოდენობა

ინგლისური ენა 17 69

ფრანგული ენა 5 32

ტრენინგი „ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის სამართლებრივი
საშუალებები“ 3 დეკემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით ჩატარდა გენდერული
ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი გლობალური კამპანიის ფარგლებში
ბათუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, გორში, რუსთავში, წნორში.

გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი გლობალური კამპანია 1991
წლიდან, ყოველწლიურად იმართება 25 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით
პერიოდში და გულისხმობს სხვადასხვა აქტივობის განხორციელებას, რომელიც
მიმართულია ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ
ცნობიერების ამაღლებისა და არსებული სერვისების პოპულარიზებისკენ.



სოციალური მიმართულების
ტრენინგების სამსახური

2563 მონაწილე
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2

ზოგადი ინფორმაცია

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

• პიროვნული განვითარების კურსები - პიროვნული პოტენციალის რეალიზება,
პირადი რესურსების მართვა, პიროვნული სამუშაო კომპეტენციების განვითარება;

• ორგანიზაციული განვითარების კურსები - ორგანიზაციული მართვის პროცესების
გაუმჯობესება;

• სპეციფიური კურსები.

2018 წლის განმავლობაში, სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის მიერ
განხორციელდა სხვადასხვა შინაარსის სასწავლო აქტივობა 153 სხვადასხვა
ჯგუფისათვის. ტრენინგი გაიარა სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 2563-მა
წარმომადგენელმა. განხორციელებული სასწავლო აქტივობები მონაწილეთა 80%-ზე
მეტმა შეაფასა დადებითად.

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

ასევე, სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური კოორდინაციას უწევს
სასწავლო - კვლევით პროგრამას: ნიკო მელიქაძის საჯარო ლექციათა ციკლი
დემოკრატიული აღმშენებლობის მეთოდოლოგიური პრობლემები.

დამკვეთი პირები

სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური სატრენინგო მომსახურების
გაწევით თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლის იურიდიულ
პირებთან, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
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სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური აქტიურად
თანამშრომლობს ცენტრის სხვა სამსახურებთან და თანამონაწილეობს
სხვადასხვა პროექტში, ასევე, სრულად მართავს სხვადასხვა ტიპის
პროექტს:

• იუსტიციის სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს ერთობლივი პროექტის
ფარგლებში, სოციალური ტრენინგების სამსახურის მიერ განხორციელდა ტრენინგი 3
განსხვავებულ თემაზე: ემოციების რეგულაცია, პრეზენტაციული უნარები და
გუნდური შეჭიდულობა;

• სასწავლო ცენტრის იურიდიული ტრენინგების სამსახურის პროექტის ფარგლებში,
კლინიკის სტუდენტებისათვის ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგი;

• სასწავლო ცენტრის ფინანსური ტრენინგების სამსახურის საზაფხულო სკოლის
ფარგლებში, ჩატარდა გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი;

• 2018 წლის 14-17 ოქტომბერს, სსიპ ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქალაქ თბილისის
N23 საჯარო სკოლის, საფრანგეთის საელჩოს, საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს, ასევე, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით,
ესეების კონკურსთან - ,,ადამიანი და კანონი“ დაკავშირებით, განხორციელდა
სასწავლო ვიზიტი ყვარელში.
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სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახური აქტიურად
თანამშრომლობს ცენტრის სხვა სამსახურებთან და თანამონაწილეობს
სხვადასხვა პროექტში, ასევე, სრულად მართავს სხვადასხვა ტიპის
პროექტს:

• 2018 წლის 1 ნოემბრიდან, ამავე წლის 9 ნოემბრის ჩათვლით, პროექტის
„საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის ხელშეწყობა’“ ფარგლებში,
მსჯავრდებულთა (რომლებსაც მიესაჯათ საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა)
გასაუბრება/ინტერვიუს მიზნით განხორციელდა 12 შეხვედრა;

• 2018 წლის 8 ოქტომბრიდან, ამავე წლის 17 დეკემბრის ჩათვლით, სსიპ ,,იუსტიციის
სახლის“ დაკვეთით, პროექტის - ,,გაუმჯობესებული სერვისები ყველასათვის“
ფარგლებში, განხორციელდა "ჟესტური ენის ტრენინგები“;

• 2018 წლის 1 სექტემბრიდან, ამავე წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით, ამერიკის
შეერთებული შტატების საელჩოს დაფინანსებით, განხორციელდა სსიპ „დანაშაულის
პრევენციის ცენტრის“ მედიატორების და სოციალური მუშაკების
გადამზადების/სპეციალიზაციის სასერტიფიკატო პროგრამა;

• 2018 წლის 10-16 დეკემბერს, ,,სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტოს“
დაკვეთით ((UNICEF-ის გრანტი), განხორციელდა არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების ტრენერების გადამზადების კურსი.



დასახელება
ტრენინგის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

გუნდური შეჭიდულობის ტრენინგი 737

ეფექტიანი კომუნიკაცია და მომსახურება 346

რე-ტრენინგი - ემოციური სამუშაოს მართვა 287

გუნდური მუშაობა მომსახურების პროცესში 102

დროის მართვა 242

სტრესის მართვა 87

ტრენერთა ტრენინგი - შეზღუდული შესაძლებლობების

მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის სახლში

57

სტრატეგიული მართვა (პრაქტიკული ნაწილი) 50

მართვის თანამედროვე კონცეფციები 49

შეფასების სისტემა საჯარო სექტორში 43

ემოციური ინტელექტის განვითარება 43

ეფექტიანი კომუნიკაცია 39

სასწავლო ვიზიტი სსიპ "იუსტიციის სასწავლო ცენტრის"

ყვარლის კომპლექსში

36

საჯარო გამოსვლა და პრეზენტაციული უნარები 33

მეტყველების ტრენინგი 30

მენეჯმენტი და ლიდერობა 28

პრეზენტაციული უნარები 48

მედია სპიკერის უნარები 26

ეფექტიანი შეთავაზება და გაყიდვები 24

ემოციების რეგულაცია 21

17

2018 წელს სასწავლო აქტივობა განხორციელდა პიროვნული და
ორგანიზაციული განვითარების შემდეგ თემებზე:



დასახელება
ტრენინგის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ჟესტური ენა - მომხმარებელთა მომსახურების პროცესში 20

ზოგადი მენეჯმენტი 17

მედიასთან კომუნიკაცია 16

პროფესიული წერა და საქმიანი კომუნიკაცია 16

პერსონალის შერჩევა 15

ბავშვის ფსიქო-ემოციური განვითარება 15

ხარისხის მართვის სისტემები (ISO 9001:2015) 14

ტრენერთა ტრენინგი 13

დიპლომატიური პროტოკოლი და ეტიკეტის საფუძვლები 11

გაყიდვების ტრენინგი 11

სატელეფონო კომუნიკაცია და მომსახურება 10

დარწმუნების ტექნოლოგიები 10

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ტრენერების

გადამზადების კურსი

10

პიროვნული განვითარების ტრენინგი 9

ტრენერთა ტრენინგი გაყიდვებში 9

ადამიანური კაპიტალის მართვა: შეფასების სისტემა 9

ქოუჩინგი მართვაში 8

ტრენინგი (სამუშაო შეხვედრა) ნარკოტიკების ავად

მოხმარების პრევენციის შესახებ

8

ტრენერთა ტრენინგი - სასიცოცხლო უნარების განვითარება

მოზარდებში

8

სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მედიატორების და

სოციალური მუშაკების გადამზადების/სპეციალიზაციის

სასერტიფიკატო პროგრამა

6

18

2018 წელს სასწავლო აქტივობა განხორციელდა პიროვნული და
ორგანიზაციული განვითარების შემდეგ თემებზე:



დამკვეთი ორგანიზაცია
ტრენინგის 

მონაწილეთა რაოდენობა

იუსტიციის სახლი (თბილისი და რეგიონები) 942

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 403

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 186

აღსრულების ეროვნული ბიურო 165

საქართველოს ეროვნული არქივი 102

სს თელასი 98

საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების

მარეგულირებელი ეროვნული კომისია (სემეკი)

54

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 50

იუსტიციის სამინისტროს აპარატი 46

საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე 27

სმარტ ლოჯიქი 10

საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა 1

არასაპატიმრო სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის

ეროვნული სააგენტო

1

სხვა 478

სულ: 2563
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სოციალური მიმართულების ტრენინგების სამსახურის სტატისტიკა
მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით:



ფინანსური ტრენინგების სამსახური

245 
მონაწილე



ზოგადი ინფორმაცია
ფინანსური ტრენინგების სამსახური ფინანსური მიმართულების თემებზე
ტრენინგების და სხვა სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებით უზრუნველყოფს
იუსტიციის სამინისტროს სისტემის, ასევე, სხვა ნებისმიერი დაინტერესებული
საჯარო, თუ კერძო ორგანიზაციის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
ამაღლებას.
2018 წელს, ფინანსური ტრენინგების სამსახურის მიერ განხორციელდა 11
აქტივობა, რომელშიც ჩართული იყო სხვადასხვა სამსახურის/ორგანიზაციის 245
წარმომადგენელი

ტრენინგები:

- საგადასახადო კანონმდებლობა;
- სახელმწიფო შესყიდვების ზოგადი კურსი
- ინვენტარიზაცია
- მოგების გადასახადი

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საზაფხულო სკოლა

2018 წლის 14 – 22 ივლისის ჩათვლით საქართველოს იუსტიციის სასწავლო
ცენტრმა განახორციელა საზაფხულო სკოლის პროექტი.
პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით მათემატიკის ტურნირით
შეირჩა ათ-ათი მოსწავლე მე-9, მე-10 და მე-11 კლასებიდან, კონკურსს გარეშე
მონაწილეობა მიიღო აფხაზეთის სკოლებიდან 3-მა მოსწავლემ.

21
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სტატისტიკა

დამკვეთი პირები

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში 

იუსტიციის სამინისტრო 4 6 26 18 ქალი

8 მამაკაცი

იუსტიციის სამინისტროს

სსიპები

4 9 180 104 ქალი

76 მამაკაცი

სხვა საჯარო

დაწესებულები 

1 1 6 2 ქალი

4 მამაკაცი

სულ 4 10 212 124 ქალი

88 მამაკაცი



ინფორმაციული ტექნოლოგიების
მიმართულების სამსახური

385 მონაწილე
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ზოგადი ინფორმაცია

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახურის მიზანია ინფორმაციული
სისტემებისა და ტექნოლოგიების დანერგვა და მათი გამოყენების უნარების
ხელშეწყობა. სასწავლო ცენტრის ინფორმაციული ტექნოლოგიების ტრენინგების
მიმართულება მომხმარებელზე ორიენტირებული სპეციალური პროგრამებით
უზრუნველყოფს იუსტიციის სამინისტროს მიერ განხორციელებული ტექნოლოგიური
ინოვაციების მხარდაჭერას. სასწავლო ცენტრი პროექტების შემუშავების ეტაპიდან
მონაწილეობს ყველა მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ინოვაციის განხორციელებაში
და შეაბამისად აქვს ექსკლუზიური წვდომა.

სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს დარგის წამყვან ექსპერტებთან
თანამშრომლობას და მუდმივად აახლებს ტრენერთა ბაზას. სამსახური
ორიენტირებულია სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და სწავლების პროცესის
ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოებაზე.

2018 წელს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახურის მიერ 6
თემაზე განხორციელდა 16 სასწავლო ღონისძიება, რომელსაც ესწრებოდა 385
მონაწილე.

განხორციელებული სასწავლო ღონისძიებები (ტრენინგი, სემინარი, კონფერენცია,
სამუშაო შეხვედრა, მრგვალი მაგიდა და სხვ.) მონაწილეთა 80%-ზე მეტმა შეაფასა
დადებითად.
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დამკვეთი პირები

ტრენინგ 

მოდულის 

რაოდენობა

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში 

იუსტიციის სამინისტროს

სსიპები

6 16 385 ქალი 232

მამაკაცი 153

სტატისტიკა

სატრენინგო თემები და ტრენინგ-მოდულები

ცენტრის ბაზაზე არსებული 70-მდე ტრენინგ-მოდულის გარდა, სამსახური დამკვეთ
პირებს სთავაზობს ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით ნებისმიერი
მიზნობრივი ჯგუფის საჭიროებებზე მორგებული სპეციალური პროგრამების
შემუშავებას.

დამკვეთი პირები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახური სატრენინგო
მომსახურების გაწევით თანამშრომლობს როგორც საჯარო, ისე კერძო სამართლის
იურიდიულ პირებთან, ასევე, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან.
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1.1. ტრენინგები იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-ებისთვის

იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირებისთვის (სსიპ) ჩატარდა 16 სასწავლო აქტივობა, რომელსაც
დაესწრო ჯამში 385 მონაწილე.

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ)

სატრენინგო 

ჯგუფების 

რაოდეობა

ტრენინგზე 

მონაწილეთა 

რაოდენობა

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
4 62

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 44 270

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
1 8

საკანომდებლო მაცნე
2 6

ეროვნული არქივი
1 7

აღსრულების ეროვნული ბიურო
2 32

1.იუსტიციის სამინისტროს სისტემისთვის
განხორციელებული აქტივობები

სამსახურის უპირველესი დანიშნულებაა იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის
სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისთვის მომსახურების
გაწევა, ასევე ცენტრალური აპარატის თანამშრომელთა გადამზადებასა და
კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.
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2. მიმდინარე რეფორმებში მონაწილეობა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულების სამსახური აქტიურად მონაწილეობს
იმ მნიშვნელოვანი ტექნოლოგიური ინოვაციების განხორციელებაში, რომლებიც
იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით ხორციელდება.

2.1. მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემა(მმს)

მუნიციპალიტეტების მართვის სისტემის დანერგვასა და განვითარებისათვის
სერვისების განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით სასწავლო ცენტრი კოორდინაციას
უწევს და ატარებს ტრენინგებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის გამგეობებში

2.2. დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემა (დეს)

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი აქტიურად მონაწილეობს იუსტიციის სამინისტროს
სტრუქტურებსა და სხვადასხვა ადგილობრივ თვითმართველობაში დოკუმენტბრუნვის
ელექტრონული სისტემა (დეს) ტრენინგების ორგანიზებაში.



ტესტის შექმნის სამსახური

შემუშავდა 1754
ტესტური დავალება



29

ზოგადი ინფორმაცია
ტესტის შექმნის სამსახურის ძირითადი ფუნქცია იუსტიციის სამინისტროსა და

მის სისტემაში შემავალ სსიპ-ებში პერსონალის შერჩევისა და შეფასების

პროცესის მხარდაჭერაა, რა მიზნითაც სამსახური წლის განმავლობაში

მუშაობს ტესტური დავალებების ბაზის მუდმივად განახლებასა და შეფასების

ახალი ინსტრუმენტების მომზადებაზე.

2018 წლის განმავლობაში ტესტის შექმნის სამსახურმა 15 დაწესებულებას

გაუწია მომსახურება, მათ შორის, იუსტიციის სამინისტროს და მისი

მმართველობის სფეროში შემავალ 5 საჯარო სამართლის იურიდიულ პირსა

და 9 გარე ორგანიზაციას. მომსახურება მოიცავდა როგორც პერსონალის

შესარჩევი ინსტრუმენტების, ასევე სხვადასხვა სახის სასერტიფიკაციო და

საკვალიფიკაციო ტესტისა და წერითი დავალების შექმნას.

სულ განხორციელდა 63 აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც შემუშავდა 1754

ტესტური დავალება, შემოწმდა და განახლდა 2039 ტესტური დავალება,

შეფასდა 446 წერითი ნაშრომი.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებული

აქტივობები

სამსახურმა მომსახურება გაუწია იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ

აპარატსა და მის მმართველობაში შემავალ 5 საჯარო სამართლის იურიდიულ

პირს.

 იუსტიციის სამინისტროს კონკურსების ფარგლებში ქართული ენის

მართლწერის ტესტი გაიარა 106-მა პირმა, 15 სხვადასხვა პოზიციაზე.

 მომზადდა სსიპ „იუსტიციის სახლის“ თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო

გამოცდის ტესტების ორი ვარიანტი ცხრა განსხვავებული პოზიციისთვის,

აღნიშნული პოზიციებისთვის შეიქმნა აგრეთვე პროფესიული გამოცდის

ტესტები. მომზადდა წერითი დავალებები იუსტიციის სახლის 19

პოზიციაზე, მათ შორის 7 ფილიალის მენეჯერის თანამდებობაზე

გამოცხადებული კონკურსის ფარგლებში და შეფასდა 156 კონკურსანტის

ნაშრომი.
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 სსიპ „საკანონმდებლო მაცნეს“ დაკვეთით მომზადდა ტრენინგ-მოდული

თემაზე „თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმები,

ენობრივი ცვლილებები და ტენდენციები“. ტრენინგი გაიარა

საკანონმდებლო მაცნეს კორექტორის პოზიციაზე დასაქმებულმა ხუთმა

თანამშრომელმა. ტრენინგით კმაყოფილება გამოხატა მონაწილეთა

100%-მა.

ტესტის შექმნის სამსახურმა უზრუნველყო სასწავლო ცენტრის მიერ

ადმინისტრირებული პროექტების ფარგლებში, ასევე, ცენტრის სხვადასხვა

სამსახურის მოთხოვნით ტესტებისა და წერითი დავალებების მომზადება,

მათ შორის:

 მომზადდა ზოგადი უნარებისა და პროფესიული ტესტები ნოტარიუსთა

საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის, რომლის ჩატარებასაც ექსკლუზიურად

უზრუნველყოფს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი.

 სასწავლო ცენტრის პროექტ „საზაფხულო სკოლის“ მონაწილეთა

შერჩევის მიზნით მომზადდა მათემატიკური ამოცანები და შეფასდა 266

კონკურსანტის ნაშრომი.

 შემუშავდა იუსტიციის „სასწავლო ცენტრის მომსახურების კითხვარი“,

ცენტრის მომსახურებებით დამკვეთი ორგანიზაციების კმაყოფილების

შეფასების მიზნით. კითხვარის საშუალებით დამკვეთებისგან მიღებული

ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე მომზადდა შესაბამისი ანგარიში.

 მომზადდა საგამოცდო ტესტები სოციალური ტრენინგების სამსახურის

მიერ ადმინისტრირებული სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“

მედიატორებისა და სოციალური მუშაკების

გადამზადების/სპეციალიზაციის სასერტიფიკაციო პროგრამის

ფარგლებში.

 ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი სასერტიფიკაციო

გამოცდა ჩაუტარდა ორ პირს. ქართული ენის ცოდნის დონის

დამადასტურებელი სერტიფიკატი ექსკლუზიურად იუსტიციის სასწავლო

ცენტრის მიერ გაიცემა. ტესტი განკუთვნილია იმ პირებისთვის,

რომლებისთვისაც ქართული არ წარმოადგენს მშობლიურ ენას (არის

მეორე ან უცხო ენა). ტესტი შეიქმნა 2016 წელს, ენობრივი

კომპეტენციების შეფასებისთვის ევროსაბჭოს მიერ შემუშავებულ

სტანდარტზე დაფუძნებით და ადგენს ენის ფლობის შემდეგ დონეებს: A,

B და C.

 ქართული ენის მართლწერის ტესტი ჩაუტარდა სხვადასხვა სახელმწიფო

დაწესებულების 38 თანამშრომელს, სასწავლო ცენტრისა და სსიპ

„სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის“ ერთობლივი პროექტის

ფარგლებში, რომელიც „დედაენის დღეს“ მიეძღვნა.
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გარე დამკვეთებისთვის გაწეული

მომსახურებები
ტესტის შექმნის სამსახურმა 2018 წელს ითანამშრომლა 9

დაწესებულებასთან. სამსახურის დამკვეთების რაოდენობას შეემატა 5

ახალი ორგანიზაცია.

 სსიპ „საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის

სახელობის დიპლომატიური სასწავლო და კვლევით ინსტიტუტის“

დაკვეთით შეიქმნა ტესტი საკონსულო თანამდებობის პირის დასანიშნად

სავალდებულო სასერტიფიკაციო გამოცდისთვის.

 შეიქმნა ტესტები ა(ა)იპ „თბილისის საბავშვო ბაგა-ბაღების მართვის

სააგენტოს“ თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის, 12

სხვადასხვა პოზიციისთვის.

 შეიქმნა ტესტები სსიპ „თბილისის მთავარი ბიბლიოთეკის“

თანამშრომელთა საკვალიფიკაციო გამოცდისთვის.

 შეიქმნა ტესტები ქალაქ თბილისის ათი საბავშვო ბაგა-ბაღის (N38; N44;

N49; N53; N57; N67; N68; N73; N118; ბაგა-ბაღი „ხუთკუნჭულა“)

ერთობლივი დაკვეთით, აღნიშნული დაწესებულებების აღმზრდელის,

სააღმზრდელო პროგრამების კოორდინატორისა და სპეციალური

პედაგოგის პოზიციებზე კანდიდატთა შერჩევის მიზნით.

 შეიქმნა სსიპ „იურიდიული დახმარების სამსახურის“ სამოქალაქო და

ადმინისტრაციული სამართლის ადვოკატის საკონკურსო ტესტი.

 შეიქმნა საკონკურსო გამოცდის ტესტები კასპის, ხაშურისა და ჩოხატაურის

მუნიციპალიტეტების დაკვეთით.

ცხრილი ასახავს სამსახურის მიერ წლის განმავლობაში შესრულებული

საქმიანობის სტატისტიკას მომსახურების დამკვეთი ორგანიზაციების მიხედვით.

დამკვეთი პირები

მომზადებული

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა

შემოწმებულ-

განახლებული

ტესტური 

დავალებების 

რაოდენობა

შეფასებული

ნაშრომების 

რაოდენობა

იუსტიციის სამინისტრო 33 72 0

იუსტიციის სამინისტროს სსიპ-

ები

1148 1159 446

სხვა საჯარო დაწესებულებები 573 808 0

ჯამი 1754 2039 446



ტესტირების კოორდინაციის სამსახური

ტესტირება გაიარა
6959 აპლიკანტმა
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ზოგადი ინფორმაცია
ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის ამოცანაა სამინისტროსა და
სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის
იურიდიული პირების თანამშრომელთა, სტაჟიორთა (სტაჟირების
კანდიდატების), აგრეთვე, სხვა დაინტერესებულ პირთა სასწავლო
პროცესებთან დაკავშირებული გამოცდების, საკვალიფიკაციო ტესტების
ორგანიზება და ადმინისტრირება.

2018 წლის განმავლობაში ტესტის კოორდინაციის სამსახური მოემსახურა 16-

ზე მეტი დაწესებულების 6959 აპლიკანტს. მათ შორის, იუსტიციის

სამინისტროს და მისი მმართველობის სფეროში შემავალ 8 საჯარო

სამართლის იურიდიულ პირსა და 8 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.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობები

სამსახურმა მომსახურება გაუწია იუსტიციის სამინისტროს ცენტრალურ

აპარატსა და მის მმართველობაში შემავალ 7 საჯარო სამართლის იურიდიულ

პირს.

ტესტირების მიზანს წარმოადგენდა როგორც ვაკანტური თანამდებობების

დაკავების მიზნით შესარჩევი ტესტირების, ასევე დასაქმებულ პირთა

პროფესიული ცოდნისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ადმინისტრირება, ასევე

სასერტიფიკატო გამოცდებისა და იუსტიციის სასწავლო ცენტრის

განხორციელებულ პროექტებში მონაწილეთა შერჩევის ორგანიზება.

იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში განხორციელებულ

აქტივობებში მომსახურება გაეწია 5062 აპლიკანტს.
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ცხრილ N1-ში წარმოდგენილია იუსტიციის სამინისტროსა და სსიპ-ების

საკონკურსო, საკვალიფიკაციო და ტრენინგის შემდგომ ცოდნის შეფასების

მიზნით განხორციელებულ ტესტირებებზე გამოცხადებული აპლიკანტების

სტატისტიკური მაჩვენებელი.

დიაგრამა N1
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

იუსტიციის სახლი

საკანონმდებლო მაცნე

სსგს

ნოტარიუსთა საკვალიფიკაციო გამოცდა

იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

დანაშაულის პრევენციის 
ცენტრი/პენიტენციალური სამსახური
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სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო 

სექტორის ფარგლებში განხორციელებული 

აქტივობები

სამსახურმა მომსახურება გაუწია როგორც სახელმწიფო ორგანიზაციებს,

ასევე, კერძო სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების 8 ორგანიზაციას.

ტესტირების მიზანს წარმოადგენდა როგორც ვაკანტური თანამდებობების

მიზნით შესარჩევი ტესტების, ასევე სხვადასხვა კერძო ორგანიზაციისა თუ

საბანკო სექტორში დასაქმებულ პირთა სასერტიფიკატო გამოცდების

ადმინისტრირება.

სახელმწიფო დაწესებულებებსა და კეძო სექტორში განხორციელებული

აქტივობების ფარგლებში ტესტირება გაიარა 1797-მა აპლიკანტმა.

ცხრილ N2-ში წარმოდგენილია სახელმწიფო დაწესებულებებისა და კეძო

სექტორის ტესტირებებში მონაწილე პირთა სტატისტიკა.

დიაგრამა N2
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ადგილობრივი თვითმმართველობა
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იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში 

განხორციელებული აქტივობებისა, 

სახელმწიფო სამსახურებისა და კერძო 

სექტორის ფარგლებში განხორციელებული 

აქტივობების მიმართება

დიაგრამა N3 ასახავს 2018 წელს ტესტირების კოორდინაციის სამსახურის

მიერ გაწეული მომსახურების, ტესტირების ადმინისტრირებისა და

ინფრასტრუქტურული მხარდაჭერის ფარგლებში გაწეული მომსახურების

მიმართებას კერძო თუ საჯარო სექტორის მიხედვით.

დიაგრამა N3

55%

12%

33%

სახელმწიფო სექტორი

კერძო სექტორი



პროექტების მართვის სამსახური

1520 მონაწილე
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ზოგადი ინფორმაცია

პროექტების მართვის სამსახურის ამოცანაა ცენტრის განვითარების სტრატეგიული
მიმართულებებისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება, პროექტების მართვა. ცენტრის
საჭიროებიდან გამომდინარე, საერთაშორისო და ადგილობრივი პრაქტიკის
კვლევა/ანალიზი. ასევე, შესაბამის საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან,
საერთაშორისო სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და აკადემიურ
წრეებთან თანამშრომლობა. .

პროექტების მართვის სამსახური განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს ცენტრის
საქმიანობაში შესაძლებლობების გამოსავლენად მეთოდოლოგიის ჩამოყალიბებას,
ინსტრუმენტების შექმნასა და მუდმივ განვითარებას.

2018 წელს პროექტების მართვის სამსახურის მიერ განხორციელდა 12 პროექტი,
რომელშიც ჩართული იყო 1461 მონაწილე. ასევე, განხორციელდა სამი ღონისძიების
ადმინისტრირება, ჯამში 59 მონაწილე.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, პროექტების მართვის სამსახურმა აშშ-ს მიერ
გამოცხადებული წიგნების თარგმნის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში, წარადგინა
განაცხადები, რომლის ფარგლებშიც, იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა მოიპოვა ორი
გრანტი, მსოფლიოში წამყვანი სახელმძრვანელოების ქართულ ენაზე გამოცემის
მიზნით: პოლ ჯოისი - “სტრატეგიული მენეჯმენტი საჯარო მოხელეებისთვის” და
არმსტრონგი - “ადამიანური რესურსების მართვის სახელმძღვანელო”.

ასევე, შემუშავდა იუსტიციის სასწავლო ცენტრის ელექტრონული მართვის პროგრამის
პროექტი, რომელიც დაფინანსდა გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის
საზოგადოების (GIZ) მიერ.
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გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული
სასამართლო პროცესი ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) შესახებ

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსთან,
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან და მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან (ICMPD) თანამშრომლობითა და
საქართველოში ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით, ყოველწლიურად ახორციელებს
პროექტს „გიორგი მარგიანის სახელობის იმიტირებული სასამართლო პროცესი ადამიანით
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) შესახებ“.

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.

2018 წლის 17-19 თებერვალს სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში ჩატარდა
აღნიშნული პროექტის ზეპირი რაუნდი.

• 2018 წლის 22 – 26 იანვარი: ტრენინგების ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) თემაზე 
ზეპირ რაუნდებში გადასული 8 გუნდისთვის - 32 მონაწილე 

• 2018 წლის 17-18 თებერვალი - მეოთხედფინალი და ნახევარფინალი - 57 მონაწილე 
• 2018 წლის 19 თებერვალი - ფინალური ზეპირი მოსმენა და დაჯილდოება - 31 მონაწილე 

ჯამში 120 მონაწილე
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კონფერენცია თემაზე „ქალის როლი
საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში II“

კონფერენცია უკვე მეორედ განხორციელდა საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და
საქართველოს ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA Georgia)
ინიციატივით, გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით.

ქალთა საერთაშორისო დღე, 8 მარტი, ქალთა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სოციალური
მიღწევების აღნიშვნის გლობალური დღესასწაულია, რომელიც პირველად 1909 წლის 28
თებერვალს, აშშ-ში, ამერიკის სოციალისტური პარტიის დეკლარაციის შემდეგ აღინიშნა.

პარტნიორი ორგანიზაციები, შეუერთდნენ მსოფლიო თანამეგობრობის სულისკვეთებას და ეს
დღე აღნიშნეს კონფერენციის განხორციელებით, რომელიც გაიმართა, 2018 წლის 31 მარტს,
ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში.

კონფერენციის მიზანია, ქალების გენდერული როლის გაძლიერება, ეკონომიკური,
პოლიტიკური და სოციალური კუთხით, ასევე, კახეთის რეგიონის ახალგაზრდების სკოლის
მოსწავლეებისა და სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება, ქალთა მიმართ ძალადობის და
ოჯახში ძალადობის საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით.

კონფერენციას დაესწრნენ კახეთის რეგიონის ახალგაზრდები. იაკობ გოგებაშვილის
სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოქმედი სტატუსის მქონე სტუდენტები.

ჯამში 26 მონაწილე
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დედაენის დღისადმი მიძღვნილი პროექტი

დედაენის დღესთან დაკავშირებით, საჯარო მოხელეებისთვის სახელმწიფო ენაში
ტესტირება ჩატარდა. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მონაწილეებს − შესაბამისი
სერტიფიკატები, ხოლო საუკეთესო შედეგის მქონე საჯარო მოხელეებს საჩუქრები გადასცა.
იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტი
პირველად იუსტიციის სასწავლო ცენტრში შეიქმნა და პირველი ტესტირებაც სწორედ
დედაენის დღესთან დაკავშირებით ჩატარდა 2016 წელს. ამ დროიდან იუსტიციის სასწავლო
ცენტრი ექსკლუზიურად გასცემს ქართული ენის ცოდნის დონის დამდგენ სერტიფიკატს,
რომელიც 61 პირს აქვს მიღებული. ქართული ენის ცოდნის დონის განმსაზღვრელი ტესტი
შექმნილია ევროპის საბჭოს მიერ შემუშავებულ პრინციპებზე დაყრდნობით და ენის ცოდნის
A, B და C დონეებს განსაზღვრავს.

პროექტი მიზნად ისახავს სახელმწიფო ენის პოპულარიზაციასა და დაცვას.

იუსტიციის სასწავლო ცენტრში დანერგილია ქართული ენის ორი ტიპის ტესტი. პირველი
განსაზღვრავს ქართული ენის მართლწერის ცოდნასა და გამოყენების უნარს და
განკუთვნილია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში დასაქმებული ან ნებისმიერი სხვა
დაინტერესებული პირისათვის.
ხოლო, მეორე აფასებს ქართულის, როგორც უცხო ენის, ცოდნის დონეს.

ღონისძიება იუსტიციის სასწავლო ცენტრში გაიმართა და მას საჯარო მოხელეები, იუსტიციის
სისტემის თანამშრომლები და სსიპ „სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის“ წარმომადგენლები
ესწრებოდნენ.

2018 წლის 12 აპრილს ტესტირება ორ ნაკადად სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო
ცენტრში განხორციელდა.

ჯამში, ტესტირებაზე 38 მონაწილე გამოცხადდა.
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3

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.

3 აპრილიდან 12 აპრილის ჩათვლით, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის, წითელი ჯვრის
საერთაშორისო კომიტეტის დელეგაცია საქართველოსა და იუსტიციის სამინისტროს
საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტის მიერ, თბილისსა და რეგიონებში
სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის აღნიშნული პროექტის პრეზენტაცია
განახორციელა. სტუდენტები ადგილზე გაეცნენ პროექტს და მიიღეს ინფორმაცია თუ რა
კრიტერიუმებია საჭირო ეროვნულ შეჯიბრში მონაწილეობისთვის.

პროექტის პრეზენტაციები განხორციელდა:
3 აპრილი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
4 აპრილი - ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
11 აპრილი - გორის ეროვნული თავდაცვის აკადემია
12 აპრილი - სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

ოთხივე პრეზენტაციას ჯამში 123 მონაწილე დაესწრო. 
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საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის
ეროვნული შეჯიბრი

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნულ შეჯიბრში მონაწილეობის მიღება
შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების
იურიდიული ფაკულტეტის მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის სტუდენტების გუნდს. ასევე,
მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე ან სამხედრო მიმართულების სტუდენტებისგან
შემდგარ გუნდებს. შეჯიბრში მონაწილე გუნდი უნდა შედგებოდეს სამი წევრისგან.

მონაწილეებს 5 ეტაპის გავლა მოუწიათ. I ეტაპზე მოხდა აპლიკაციების მიღება, II ეტაპზე
ჩატარდა ლექციები შერჩეული გუნდებისთვის, III ეტაპზე გაიმართა ტესტირება საუკეთესო
გუნდების გამოსავლენად, ხოლო, IV ეტაპზე გასაუბრების შედეგად გამოვლინდა 6
საუკეთესო გუნდი.

ინტენსიური სალექციო კურსისა, ტესტირებისა და გასაუბრების ეტაპების შემდეგ,
საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ეროვნული შეჯიბრის ფინალი გაიმართა
ყვარლის იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, 2018 წლის 8-10 ივნისს.

საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის 2018 წლის ეროვნული შეჯიბრის ფინალში
გამოვლინდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი გამარჯვებული
გუნდი.

ჯამში პროექტში მონაწილეობდა 367 მონაწილე.
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საერთაშორისო სასამართლოების
იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრისა და
ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველოს (ELSA Georgia) მიერ 2018 წლის 21-22
ივლისს, საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის ეროვნული შეჯიბრი
გაიმართა. ფინალური რაუნდი განხორციელდა ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს
ერთობლივი პროექტის „ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის გამოყენების
გაძლიერება საქართველოში“ ფარგლებში. პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის მიერ.

პროექტი მიზნად ისახავს, საქართველოს მასშტაბით, სტუდენტებში საერთაშორისო
სასამართლოების საქმიანობისა შესახებ, სტუდენტების ცნობიერების ამაღლებას, ასევე,
მატერიალურ-სამართლებრივი და პროცესუალური უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებასა და
განვითარებას.

შეჯიბრის ფარგლებში სტუდენტებმა 3 საერთაშორისო სასამართლოს: ადამიანის უფლებათა
ევროპული სასამართლოს, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და
მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოს იმიტაციებში მიიღეს მონაწილეობა.

აღსანიშნავია, რომ საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის ფინალური
რაუნდის ფარგლებში, სტრასბურგის სასამართლოს დიდი პალატის სხდომის იმიტაცია
გაიმართა.

საერთაშორისო სასამართლოების იმიტირებული პროცესის 2018 წლის ეროვნული შეჯიბრის
ფინალში გამოვლინდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან წარმოდგენილი
გამარჯვებული გუნდი.

ჯამში, პროექტში 90 მონაწილე იყო ჩართული.
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სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტის სტუდენტების ინსტიტუციური
ვიზიტი საქართველოს იუსტიციის სასწავლო
ცენტრში

2018 წლის 27 ივნისს, სულხაბ-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული
ფაკულტეტის სტუდენტები ინსტიტუციური ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს იუსტიციის
სასწავლო ცენტრს ეწვივნენ.

ინსტიტუციური სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში, სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო
უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა, იუსტიციის სასწავლო ცენტრის
სატრენინგო და ტესტირების სივრცე დაათვალიერეს.

ინსტიტუციური სასწავლო ვიზიტის მიზანი იყო საქართველოში აკრედიტებული უმაღლესი
სასწავლებლის სტუდენტებისათვის საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის
საქმიანობის სპეციფიკის გაცნობა.

მას შემდეგ, რაც სტუდენტები საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის საქმიანობის
სპეციფიკას გაეცნენ, სასწავლო ვიზიტის მონაწილე სტუდენტებს ტრენინგი „მედია სპიკერის
უნარები“ ჩაუტარდათ. ტრენინგი საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის სოციალური
ტრენინგების სამსახურის მესამე რანგის ტრენერმა ნინო ჩალაძემ ჩაატარა.

საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში გამართულ ინსტიტუციურ სასწავლო ვიზიტში
სულხან-საბა ორბელიანის სასწავლო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის 22 სტუდენტი
მონაწილეობდა.
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საზაფხულო სკოლა ბრიტანეთის საბჭოსთან
თანამშრომლობით

საქართველოს სოფლებში მდებარე საზოგადოებრივ ცენტრებში ინგლისური ენის
შემსწავლელი კურსები ბავშვებისთვის 2017 წლიდან ფუნქციონირებს. სწავლების
ორგანიზება მემორანდუმის საფუძველზე გახდა შესაძლებელი, რომელიც ბრიტანეთის
საბჭოს, იუსტიციისა და განათლების სამინისტროებს შორის გაფორმდა. იუსტიციის
სამინისტროს საზოგადოებრივი ცენტრებში ბრიტანეთის საბჭო მოსწავლეებისთვის
სპეციალურ სასწავლო კურსს უძღვება. საზოგადოებრივი ცენტრები პროექტისათვის
თანამედროვე ინფრასტრუქტურისა და ტექნოლოგიური უპირატესობების გამო შეირჩა. უმეტეს
სოფლებსა და რაიონებში ცენტრები ერთადერთი ყველაზე თანამედროვე შენობებია,
რომლებიც აღჭურვილია კომპიუტერებით, უკაბელო ინტერნეტით, ბიბლიოთეკებით,
სამკითხველო დარბაზებით, შეხვედრების ოთახებით.

2018 წელს ინგლისური ენის შესწავლით დაინტერესებული ბავშვებისათვის კონკურსი „მე
მაქვს ოცნება“ ჩატარდა, მასში გამარჯვებულ მოსწავლეებს კი, იუსტიციის სამინისტრომ
ოცნებების ახდენა ყვარლის სასწავლო ცენტრის საზაფხულო სკოლაში შესთავაზა.
კონკურსში გამარჯვებულები ერთი კვირის განმავლობაში ისმენდნენ ტრენინგებს
სამართლისა და ადამიანის უფლებების, აგრეთვე, კიბერუსაფრთხოების სფეროში;
ივითარებდნენ ემოციების მართვის, პრეზენტაციის უნარებს და ინგლისური ენის ინტენსიურ
შესწავლას განაგრძობდნენ.

იუსტიციის სამინისტროსა და ბრიტანეთის საბჭოს ერთობლივი პროექტი საქართველოს 6
სოფლის − ორსანტიის, ჩაქვის, დიდი ჯიხაიშის, კაბლის, წალკისა და ვალეს −
საზოგადოებრივ ცენტრებში განხორციელდა. აღნიშნული კონკურსის გამარჯვებულებიდან,
რომელთა რიცხვი ჯამში 33 მონაწილეს შეადგენდა, 21-მა მოსწავლემ საკუთარი და
მშობლების თანხმობის საფუძველზე, საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა დაადასტურა.
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კონფერენცია ტრეფიკინგის თემაზე

საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ, საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრთან,
ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებების
განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან, მიგრაციის
პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობითა და
საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ფინანსური მხარდაჭერით განახორციელა
კონფერენცია თემაზე „ადამიანით ვაჭრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი
მექანიზმები და თანამედროვე ტენდეციები“

კონფერენციის მიზანია სტუდენტთა ცნობიერების ამაღლება ადამიანით ვაჭრობის
(ტრეფიკინგის) მიმართულებით სახელმწიფოში არსებულ სამართლებრივ და ინსტიტუციურ
მექანიზმებზე, საკანონმდებლო სიახლეებზე, ტრეფიკინგის თანამედროვე ტენდენციებზე და
ტრეფიკინგის მსხვერპლთა/დაზარალებულთა დაცვის მიზნით არსებულ სახელმწიფო
სერვისებზე.

კონფერენციის ფარგლებში ტრეფიკინგთან ბრძოლის სფეროში მომუშავე ექსპერტების
მოხსენებების გარდა, ასევე, გათვალისწინებული იყო სტუდენტების ნაშრომების
პრეზენტაცია და ფილმის ჩვენება - დისკუსია ტრეფიკინგის თემაზე.

კონფერენციას 35 სტუდენტი დაესწრო.
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ICC იმიტირებული სასამართლოს პროექტის
პრეზენტაცია

ყოველწლიურად ლეიდენის უნივერსიტეტი ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის საფეხურის
სტუდენტებისთვის ახორციელებს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს
იმიტირებულ პროცესს (International Criminal Court Moot Court Competition), რომელშიც
ყოველწლიურად მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნის 70-მდე უნივერსიტეტი. იმიტირებული
პროცესის მიზანია, შეჯიბრმა შეკრიბოს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის უნივერსიტეტების
სტუდენტები, როგორც საერთაშორისო სამართლის მომავალი იურისტები და დახვეწონ
თავიანთი უნარ-ჩვევები.

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს იმიტირებული პროცესის ფინალური
რაუნდები დაგეგმილია ქ. ჰააგაში, ჰოლანდიაში, 2019 წლის 3-7 ივნისს. იმიტირებული
პროცესის განხორციელების წესები ითვალისწინებს ეროვნული რაუნდის გამართვას თუ
ქვეყნიდან რამდენიმე გუნდი გამოთქვამს საერთაშორისო ტურნირში მონაწილეობის
სურვილს.

აღნიშნულის გათვალისწინებით, საქართველოში ჩატარდება სისხლის სამართლის
საერთაშორისო სასამართლოს იმიტირებული პროცესის ეროვნული რაუნდები, სადაც
იმიტირებულ პროცესში მონაწილე გუნდებიდან გამარჯვებულები გაემგზავრებიან ფინალურ
რაუნდზე ქ. ჰააგაში, ჰოლანდიაში.

იმიტირებული პროცესის შესახებ საინფორმაციო შეხვედრა/პრეზენტაცია გაიმართა
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში (ანა პოლიტკოვსკაიას N1) 2018 წლის 11 ოქტომბერს, 12:00
საათზე.

იმიტირებული პროცესის ეროვნული რაუნდების ორგანიზებას ახორციელებენ საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო სასამართლოებში სახელმწიფო
წარმომადგენლობისა და საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტები, ასევე
საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი.

პროექტის პრეზენტაციას 18 სტუდენტი ესწრებოდა.

ასევე, ზემოთ აღნიშნული პროექტების გარდა, განხორციელდა სამი ღონისძიების
ადმინისტრირება:

•დანაშაულის პრევენციის ცენტრის თანამშრომლებისთვის დაგეგმილი ტრენინგი
ტრეფიკინგის თემაზე, რომელსაც 10 მონაწილე ესწრებოდა• EU ACT სამუშაო შეხვედრა ნარკოტიკებისა და ორგანიზაციული დანაშაულის წინააღმდეგ
ბრძოლის შესახებ, რომელშიც 19 მონაწილე იყო ჩართული• EU ACT სამუშაო შეხვედრა ნარკომანიასთან ბრძოლის 2019-2020 წლების სამოქმედო
გეგმის შემუშავების თემაზე, რომელსაც 30 მონაწილე ესწრებოდა
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ესეების კონკურსი ქალთა მიმართ და ოჯახში
ძალადობის თემაზე

16 დღიანი კამპანია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ მსოფლიოში 1991 წლიდან
იმართება, რომელსაც დღესდღეობით მსოფლიოს 187 ქვეყანა და 5000-ზე მეტი
ორგანიზაცია უერთდება. კამპანია მიზნად ისახავს 16 დღის განმავლობაში
საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლებასა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ
ბრძოლის სფეროში არსებული გამოწვევების აქტუალიზაციას.

აღნიშნულ დღესთან დაკავშირებით, სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი,
იუსტიციის სამინისტროს საერთაშორისო საჯარო სამართლის დეპარტამენტთან
თანამშრომლობით, საქართველოს მთავრობის ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ 16
დღიანი ეროვნული კამპანიის ფარგლებში ესეების კონკურსს ახორციელებს.

ესეების კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ საქართველოში ავტორიზებული
უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის იურიდიული ფაკულტეტის
მე-2, მე-3 და მე-4 კურსის, ასევე მაგისტრატურის აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტებს.

პროექტის მიზანია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის
მექანიზმების შესახებ, სამართლის ფაკულტეტის სტუდენტების ცნობიერების ამაღლება.

კონკურსის მონაწილეები ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის თემაზე მომზადებულ
ესეებს წარმოადგენენ 2019 წლის 31 იანვარს.

ჯამში, კონკურსში 22 სტუდენტი მონაწილეობს.
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
საკითხები მედიის წარმომადგენლებისთვის

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან კომუნიკაციის თემებზე მედიის
წარმომადგენლებს ტრენინგი ჩაუტარდათ იუსტიციის სახლმა, პროექტის „გაუმჯობესებული
სერვისები ყველასთვის“ ფარგლებში განხორციელებული მიღწევები ჟურნალისტებს
ყვარლის სასწავლო ცენტრში გამართულ მედიასემინარზე გააცნო. პროექტის
განხორციელება იუსტიციის სახლმა გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის
მთავრობის მხარდაჭერით, 2018 წლის ივნისიდან დაიწყო. პროექტის ძირითად
მიმართულებას, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების საკითხში
იუსტიციის სახლის თანამშრომელთა კომპეტენციის ამაღლება წარმოადგენს. ტრენინგს
ცენტრალური და რეგიონული მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. შეხვედრის მიზანს
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ქცევის ეტიკეტის შესახებ ინფორმაციის
მიწოდება, სათანადო კომუნიკაციის დამყარება, მასმედიის საშუალებით სიუჟეტების
მომზადების დროს მათთვის საჭირო რეკომენდაციებისა და მითითებების მიწოდება
წარმოადგენდა.

მედიის წარმომადგენლებს დეტალური ინფორმაცია მიეწოდათ: „შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურება იუსტიციის სახლში’’ სახელმძღვანელოს
შესახებ, რომელიც საქართველოში აღნიშნულ თემატიკაზე შექმნილ პირველ
სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. ამასთან, ჟურნალისტები საკითხის ისეთ ასპექტებსაც
გაეცნენ, რომელიც მათ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა შესახებ მუშაობის დროს
დაეხმარებათ. შეხვედრაზე მონაწილეებმა იმსჯელეს შეზღუდული შესაძლებლობისადმი
პოზიტიური დამოკიდებულებისა და სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენების, მათ
უფლებების, დისკრიმინაციის დაუშვებლობის, თანასწორობის, ფიზიკური შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირთან ურთიერთობის, ქცევის ეტიკეტსა და სხვა აქტუალურ
თემებზე.

ტრენინგი ჯამში 18-მა მონაწილემ (მედიის წარმომადგენელმა) გაიარა.
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შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა
ეფექტიანი მომსახურება და კომუნიკაციის
სტანდარტები

2018 წელს, 20 ოქტომბრიდან 26 დეკემბრის ჩათვლით განხორციელდა ტრენინგები სსიპ
იუსტიციის სახლის წინა ხაზის თანამშრომლებისთვის. (20 თბილისში, 12 რეგიონში).

ტრენინგების ფარგლებში გადამზადდა თბილისისა და რეგიონების იუსტიციის სახლის 623
თანამშრომელი. ტრენინგები, ხშირ შემთხვევაში, მიმდინარეობდა ორ პარალელურ ჯგუფში.
ჯამში ჩატარდა 32 ტრენინგი (224 საათი). ტრენინგებს უძღვებოდნენ მოწვეული ტრენერები:
ქეთევან მარგალიტაძე, ცირა ბარქაია და ლანა წულაია. მათ თანატრენერობას წინასწარ
გადამზადებული იუსტიციის სახლის თანამშრომლები უწევდნენ.

ტრენინგის ბოლოს მონაწილეებმა შეავსეს უკუკავშირის კითხვარი და დააფიქსირეს
საკუთარი დამოკიდებულება ტრენინგის სხვადასხვა კომპონენტთან დაკავშირებით.
შედეგების ანალიზის საფუძველზე ტრენინგის მონაწილეთა 96 %-მა დააფიქსირა
კმაყოფილება ტრენინგის მიმართ. ხოლო ტრენინგის პრე-პოსტ ტესტში, ცოდნის პროგრესის
მაჩვენებელი დაფიქსირდა 55%.

პროექტის ფარგლებში, ჯამში გადამზადდა 680 თანამშრომელი, რომელთაგანაც,
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მომსახურების ცოდნის დონე გაიუმჯობესა 94 %-
მა. აღნიშნული ტრენინგების ფარგლებში მონაწილეებმა წარმატებით აითვისეს ის ძირითადი
ინფორმაცია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ეფექტიან მომსახურებას
და კომუნიკაციის სტანდარტებს მოიცავს. ისინი შეძლებენ მომსახურების პროცესში დაიცვან
ურთიერთობის და ქცევის ეტიკეტი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს გაუწიონ
სრულყოფილი მომსახურება.
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პარტნიორი/დონორი ორგანიზაციები

პროექტის 

სახელწოდება

პროექტის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში 

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო; მიგრაციის

პოლიტიკის განვითარების

საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD);

საქართველოში ევროკავშირის

წარმომადგენლობა

გიორგი მარგიანის 

სახელობის 

იმიტირებული 

სასამართლო პროცესი 

ადამიანით ვაჭრობის 

(ტრეფიკინგის) თემაზე

120 ქალი - 68%

კაცი - 32%

ELSA; გაეროს განვითარების

პროგრამა

კონფერენცია თემაზე 

„ქალის როლის 

საზოგადოებრივ და 

პოლიტიკურ ცხოვრებაში 

II”

26 ქალი - 73%

კაცი - 27%

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო; სსიპ სახელმწიფო 

ენის დეპარტამენტი

დედაენის დღისადმი 

მიღძვნილი პროექტი

38 ქალი - 68%

კაცი - 32%

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო; წითელი ჯვრის

საერთაშორისო კომიტეტის

წარმომადგენლობა

საქართველოში

საერთაშორისო 

ჰუმანიტარული 

სამართლის ეროვნული 

შეჯიბრი

367 ქალი - 59%

კაცი - 41%

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო; ELSA; ევროკავშირი,

ევროსაბჭო

საერთაშორისო 

სასამართლოების 

იმიტირებული პროცესი

90 ქალი - 69%

კაცი - 31%

სულხან-საბა ორბელიანის

სასწავლო უნივერსიტეტი

ინსტიტუციური ვიზიტი 22 ქალი - 55%

კაცი - 45%

ჯამი 663

სტატისტიკა
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პარტნიორი/დონორი ორგანიზაციები

პროექტის სახელწოდება პროექტის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში 

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო; საქართველოს

განათლების სამინისტრო;

ბრიტანეთის საბჭო

საზაფხულო სკოლა 21 ქალი - 81%

კაცი - 19%

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო; მიგრაციის

პოლიტიკის განვითარების

საერთაშორისო ცენტრი;

საქართველოში ევროკავშირის

დელეგაცია

კონფერენცია 

ტრეფიკინგის შესახებ

35 ქალი - 57%

კაცი - 43%

საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტრო

ICC იმიტირებული 

პროცესის პროექტის 

პრეზენტაცია

18 ქალი - 61%

კაცი - 39%

საქართველოს იუსტიციის

სამინისტრო

ესეების კონკურსი ქალთა 

მიმართ ძალადობის 

თემაზე

22 ქალი - 82%

კაცი - 18%

სსიპ იუსტიციის სახლი; UNDP;

შვედეთის მთავრობა

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე

პირთა საკითხები მედიის 

წარმომადგენლებისთვის

18 ქალი - 72%

კაცი - 28%

სსიპ იუსტიციის სახლი; UNDP;

შვედეთის მთავრობა

შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე

პირთა ეფექტიანი 

მომსახურება და 

კომუნიკაციის 

სტანდარტები

641 ქალი - 90%

კაცი - 10%

ჯამი 755

სტატისტიკა
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სსიპ საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრის მიერ სამი 

პროექტის ადმინისტრირება განხორციელდა

პროექტის 

მონაწილეთა

რაოდენობა

ტრენინგის 

მონაწილეები 

გენდერულ 

ჭრილში 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის

თანამშრომლებისთვის

განხორციელებული ტრენინგი

ტრეფიკინგის თემაზე

10 ქალი - 70%

კაცი - 30%

EU ACT სამუშაო შეხვედრა

ნარკოტიკებისა და

ორგანიზაციული დანაშაულის

წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ

19 ქალი - 74%

კაცი - 26%

EU ACT სამუშაო შეხვედრა 

ნარკომანიასთან ბრძოლის 2019-

2020 წლების სამოქმედო გეგმის

შემუშავების თემაზე

30 ქალი - 67%

კაცი - 33%

ჯამი

59

სტატისტიკა



ტერიტორიული ორგანო ყვარლის
სასწავლო ცენტრი

2422 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.

2018 წლის განმავლობაში ყვარლის სასწავლო ცენტრში 

განხორციელდა 72 აქტივობა.  მათ შორის 46- ტრენინგი; 15-

სამუშაო შეხვედრა; 3- საზაფხულო სკოლა და სხვა.

მონაწილეთა რაოდენობამ შეადგინა 2422 ადამიანი. მათგან 1481 

ქალბატონი და 942 მამაკაცი.  2018 წელს ყვარლის სასწავლო 

ცენტრში დატვირთული დღეების რაოდენობამ შეადგინა 228 დღე. 
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ორგანიზაციები, რომლებმაც ისარგებლეს
ყვარლის სასწავლო ცენტრით:

იუსტიციის სამინისტრო - 9 ვიზიტი;

1. სსიპ იუსტიციის სასწავლო ცენტრი - 3 ვიზიტი;
2. სსიპ იუსტიციის სახლი - 4 ვიზიტი;
3. სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - 1 ვიზიტი;
4. სსიპ აღსრულების ეროვნული ბიურო - 5 ვიზიტი;
5. სსიპ ეროვნული არქივი - 2 ვიზიტი;
6. სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტო - 1 ვიზიტი;
7. სსიპ „სმართ ლოჯიქი“ – 1 ვიზიტი;
8. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო - 6 ვიზიტი;
9. სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო - 4 ვიზიტი;
10. სპეციალური პენიტენციური სამსახური - 1 ვიზიტი;

სხვა საჯარო დაწესებულებები:

1. საქართველოს პარლამენტი - 1 ვიზიტი;
2. ეკონომიკის სამინისტრო - 1 ვიზიტი;
3. თავდაცვის სამინისტრო , სსიპ „დელტა“- 1 ვიზიტი;
4. ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია - 1 ვიზიტი;
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ორგანიზაციები, რომლებმაც ისარგებლეს
ყვარლის სასწავლო ცენტრით:

საერთაშორისო ორგანიზაციები, კერძო კომპანიები და სხვა:

1. საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება- 1 ვიზიტი;
2. მსოფლიო ბანკი - 1 ვიზიტი;
3. EECMD (აღ. ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრი )- 1

ვიზიტი;
4. საქართველოს კარიტასი - 1 ვიზიტი;
5. EU4JUSTICE (ევროკავშირი საქართველოსთვის) – 6 ვიზიტი;
6. ISFED ( სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთ.

ინსტიტუტი) – 1 ვიზიტი;
7. CTC (კონსულტაციებისა და ტრენინგების ცენტრი) – 2 ვიზიტი;
8. CDC (კრეატიული განვითარების ცენტრი) – 1 ვიზიტი;
9. GIZ (გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება) – 1

ვიზიტი;
10. People in need – 4 ვიზიტი;
11. Am councils (ამერიკული საბჭოები) – 1 ვიზიტი;
12. FES ( ფრიდრიხ ებერტის ფონდი) – 2 ვიზიტი;
13. კავშირი საფარი - 2 ვიზიტი;
14. IDF Borjomi – 1 ვიზიტი;
15. ალდაგი - 1 ვიზიტი;
16. სოკარი - 1 ვიზიტი;
17. ყვარლის ედემი - 1 ვიზიტი;
18. რედბული - 1 ვიზიტი;
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2018 წელს ყვარლის სასწავლო ცენტრმა ტრადიციულად უმასპინძლა
ამერიკული საბჭოების მიერ ორგანიზებულ საზაფხულო სკოლას, რომლის
მასპინძელსაც მე-4- ე წელია წარმოადგენს;

ასევე, მე-4ე წელია იუსტიციის სასწავლო ცენტრი პარტნიორია და
ყვარლის სასწავლო ცენტრი მასპინძლობს „რედბულის“ მიერ
ორგანიზებულ საქველმოქმედო მარათონს „ მსოფლიო რბენა -
სიცოცხლის ფრთები“

მნიშვნელოვანია ისიც, რომ წელს პირველად, ყვარლის სასწავლო
ცენტრის მომსახურებით ისარგებლეს ისეთმა საერთაშორისო
ორგანიზაციებმა, კომპანიებმა და პროექტებმა, როგორიცაა:

 People in Need , ,,ფიფლ ინ ნიდ” (PIN) არის ჩეხური ორგანიზაცია,
რომელიც უზრუნველყოფს დახმარებისა და განვითარების
საქმიანობებს, მუშაობს რა ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიული
თავისუფლების დაცვის კუთხით. წელს ყვარლის სასწავლო ცენტრმა 3
ჯერ უმასპინძლა ორგანიზაციის საერთაშორისო წარმომადგენლებს და
ერთხელ საქართველოს ოფისს.

 აღსანიშნავია EU4JUSTICE , ევროკავშირის სისხლის სამართლის
მართლმსაჯულების მხარდაჭერის პროექტის მიერ ორგანიზებული
ტრენინგების ციკლი, რომლის ფარგლებშიც ყვარლის სასწავლო
ცენტრში სწავლება ჩაუტარდათ პროკურატურისა და შსს- ს 150 -მდე
თანამშრომელს.

 CDC (კრეატიული განვითარების ცენტრს) ის ორგანიზებით ქალთა
ეკონომიკური გაძლიერების პროგრამის ფარგლებში, 10 კომპანიის
წარმომადგენლისთვის ჩატარდა მენტორინგის ტრენინგი. პროგრამის
მიზანს წარმოადგენდა ქართულ ბიზნეს სექტორში მონიტორინგის
დანერგვა ქალთა პროფესიული წინსვლის ხელშეწყობის მიზნით.
პროგრამა განხორციელდა გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან
თანამშრომლობით
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