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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი –სასჯელაღსრულებისა 

და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 
(2008 წელი) 

 
2005 წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს პრეზიდენტის #927 ბრძანებულებით, დაფუძნდა საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი.  

 
სასწავლო ცენტრის მიზანია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემაში 

მიმდინარე სამართლებრივი რეფორმის ხელშეწყობა და აღნიშნულ სისტემაში დასაქმებული პერსონალის და დასაქმების 
სურვილის მქონე პირთა მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება.  

 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულია 16 თანაშრომელი და ტრენერები  

ხელშეკრულებით. 
 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ შემუშავებულ და დახვეწილ იქნა შემდეგი 
სასწავლო პროგრამები: 

• საბაზისო სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის ოფიცერთა შემადგენლობისათვის (85 საათი) 
• საბაზისო სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის რიგითი შემადგენლობისათვის (67 საათი) 
• მართვის სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის ხელმძღვანელი თანამშრომლებისათვის (42 საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური მუშაკებისათვის (80 საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მომუშავე 
სოციალური მუშაკებისათვის (8 საათი) 
• საბაზისო სასწავლო პროგრამა პრობაციის ოფიცრებისათვის (53 საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის ეკონომიური ხაზის თანამშრომელთათვის (42 
საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის რეჟიმის თანამშრომელთათვის (66 საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის უსაფრთხოების თანამშრომელთათვის (30 საათი) 
• სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის კადრებისა და კანცელარიის თანამშრომელთათვის 
(42 საათი) 
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა მონაცემები, რომელთაც სასჯელაღსრულებისა 
და პრობაციის სასწავლო ცენტრში, 2008 წელს, გაიარეს სასწავლო პროგრამები და სემინარები: 
 

# sasjelaRsrulebis dawesebulebis 

dasaxeleba 

specializebuli 

saswavlo programa 

reJimis samsaxuris 

TanamSromelTaTvis  

seminari Temaze  

«sasjelis moxdis 

individualuri 

gegma»  

seminari Temaze «riskisa da 

saWiroebebis Sefaseba»  

1.  

 

rusTavis #1 saerTo da mkacri 

reJimis dawesebuleba 

 

21 

  

2.   

rusTavis #2 saerTo, mkacri da 

sapyrobilis reJimis 

sasjelaRsrulebis dawesebuleba 

 

45 

  

3.  q. Tbilisis qalTa da 

arasrulwlovanTa #5 saerTo da 

sapyrobilis reJimis dawesebuleba 

 

32 

  

4.  qsnis #7 saerTo da mkacri 

reJimis sasjelaRsrulebis 

dawesebuleba 

 

14 

  

5.  avWalia # 10 saerTo da mkacri 

reJimis sasjelaRsrulebis 

dawesebuleba  

 

16 

  

6.  tuberkuloziT daavadebul 

msjavrdebulTa samkurnalo 

dawesebuleba 

 

13 

  

7.   

msjavrdebulTa da patimarTa 

samkurnalo dawesebuleba 

(Tbilisi) 

 

28 

  

8.   

arasrulwlovanTa aRmzrdelobiT 

dawesebuleba 

 

11 
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9.  rusTavis #6 sapyrobilis, 

saerTo da mkacri reJimis 

dawesebuleba 

 

7 

 

 

30 

 

10.   

geguTis # 8 saerTo da mkacri 

reJimis sasjelaRsrulebis 

dawesebuleba 

 

17 

  

11.   

quTaisis # 2 sapyrobilis da 

mkacri reJimis dawesebuleba 

 

17 

 

  

12.   

Tbilisis # 1 sapyrobile 

 

29 

  

13.   

baTumis # 3 sapyrobile 

 

12 

  

14.   

zugdidis # 4 sapyrobile 

 

18 

  

15.   

Tbilisis # 7 sapyrobile 

 

1 

  

16.   

gldanis # 8 sapyrobile  

 

44 

  

   

sasjelaRsrulebis sistemis 

TanamSromelTa qvejami 

 

325 

 

30 

 

 

 

arasapatimro sasjelTa 

aRsrulebisa da probaciis 

erovnuli samsaxuris oficrebi 

  

 

 

151 

 

 

 

151 

 
 
2008 წელს სასწავლო ცენტრმა მოამზადა სასჯელაღსრულების სისტემის 355 მოსამსახურე და არასაპატიმრო სასჯელთა 
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის 302 ოფიცერი. 
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ეგიდით გამოცემული სახელმძღვანელოები: 

 

1) შიდა/UNDP-ის `სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ქმედუნარიანობის განვითარების პროექტის” 
ფარგლებში გამოიცა შემდეგი სახის ლიტერატურა: 

2) სასჯელაღსრულების სფეროში მოქმედი საქართველოს ნორმატიული აქტებისა და საერთაშორისო აქტების კრებული; 

3) არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების და პრობაციის სფეროში მოქმედი საქართველოს ნორმატიული აქტების კრებული; 

4) ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციები სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სფეროში (ითარგმნა 
ინგლისურიდან ქართულ ენაზე); 

5) გივი მიქანაძე, სახელმძღვანელო პენიტენციური და პრობაციის სისტემის ტრენერთათვის (ითარგმნა ქართულიდან რუსულ 
ენაზე); 

6) ენდრიუ კოილი, ციხეების მართვა რეფორმების ხანაში (ითარგმნა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე);  

7) პრობაციის სისტემათა პალიტრა ევროგაერთიანებაში შემსვლელ ქვეყნებში (ითარგმნა ინგლისურიდან ქართულ ენაზე).  

8) მაია ხასია, პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებულ სოციალურ მუშაკთა სახელმძღვანელო;  

9) გივი მიქანაძე, არასრულწლოვან, ქალ და უვადოდ თავისუფლებააღკვეთილ პატიმრებთან მოპყრობის თავისებურებანი. 

10) საქართველოში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის (NORLAG) ფინანსური დახმარების ფარგლებში 
გამოიცა შემდეგი სახის ლიტერატურა:  

11) ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გადაწყვეტილებების კრებული, ნაწილი II (ითარგმნა ინგლისურიდან 
ქართულ ენაზე). 
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სხვა საქმიანობები: 

• სასწავლო ცენტრის ბიბლიოთეკისათვის შეძენილ იქნა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სფეროში არსებული 
ინგლისურენოვანი ლიტერატურა 
• ბიბლიოთეკის კომპიუტერიზემბული მართვის მიზნით დაიწერა სპეციალური პროგრამა 
• განხორციელდა ცენტრში კომპიუტერული ქსელის მონტაჟი 
• განხორციელდა კონდიცირების სისტემისა და სატელეფონო ქსელის მონტაჟი 
• შენობაში შემოყვანილ იქნა სასმელი წყალი  
• ცენტრის გამართული ფუნქციონირებისათვის შეძენილ იქნა საჭირო ტექნიკა (გენერატორი, პროექტორი და ტელევიზორი 
საკონფერენციო დარბაზისათვის) 
• დამონტაჟდა ვიდეოთვალი იმიტირებულ საკანზე პრაქტიკული მეცადინეობების კომპიუტერული ვერსიის ჩაწერისა და 
მისი შემდგომი განხილვის მიზნით 
• განხორციელდა ეზოს კეთილმოწყობა (გამწვანება, გარე განათების მონტაჟი და მინი-საფეხბურთო და საკალათბურთო 
სტადიონის მშენებლობა) 

 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დონორი და პარტნიორი ორგანიზაციები 

(2006 – 2008წწ) 
 
• შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (SIDA) 
• გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში (UNDP) 
• ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის მისია საქართველოში (OSCE) 
• ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია საქართველოში (NORLAG) 
• გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNIDEF) 
• ფონდი `ღია საზოგადოება – საქართველო" (OSGF) 
• ციხის საერთაშორისო რეფორმა (PRI) 
• შვედეთის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 
• ლიტვის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 
• ესტონეთის ციხის თანამშრომელთა სასწავლო აკადემია 
• საფრანგეთის პენიტენციური ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა (ENAP) 
• ნორვეგიის ციხის თანამშრომელთა სასწავლო აკადემია 
• პოლონეთის რესპუბლიკის ციხის თანამშრომელთა მომზადების ძირითადი ცენტრი 
• ინგლისის სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრი. 


