
 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სასწავლო ცენტრი 

 
(2009 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.  

 
2009 წლის 30 იანვარის საქართველოს მთავრობის #8 დადგენილებით, სსიპ – სასჯელაღსრულებისა და 

პრობაციის სასწავლო ცენტრი, გადავიდა საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული 
დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში.  

 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიზანია საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე სამართლებრივი 
რეფორმის ხელშეწყობა, სამინისტროს სისტემაში დასაქმებული საჯარო მოხელეების, პერსონალის ან 
დასაქმების სურვილის მქონე პირთა მომზადება, გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება. 

 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დასაქმებულია 11 შტატის, 6 შტატგარეშე 

თანაშრომელი და ტრენერები ხელშეკრულებით. 
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში განახლდა, დაიხვეწა და შეიქმნა 
შემდეგი სასწავლო პროგრამები 

 
ძირითადი სასწავლო პროგრამები: 

 საბაზისო სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის ოფიცერთა შემადგენლობისათვის (72 საათი) 
 მართვის სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის ხელმძღვანელი თანამშრომლებისათვის (54 საათი) 
 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალური მუშაკებისათვის (66 საათი) 
 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მომუშავე 

სოციალური მუშაკებისათვის (78 საათი) 
 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომელთათვის 

(36 საათი) 
 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის სამდივნოსა და კადრების განყოფილების 

თანამშრომელთათვის (36 საათი) 
 სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციალური აღრიცხვის სამსახურის 

თანამშრომელთათვის (30 საათი) 
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამა (36 საათი) 
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ბადრაგირების სამსახურის თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამა (27 საათი) 
 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სწრაფი რეაგირების სპეციალური დანიშნულების სამსახურის თანამშრომელთა 

სასწავლო პროგრამა (26 საათი) 
 

 სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სამედიცინო პერსონალის სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა (63 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) 
 საბაზისო სასწავლო პროგრამა პრობაციის ოფიცრებისათვის (42 საათი) 

 
დამატებითი სასწავლო პროგრამები: 

 ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამა  (18 საათი) 
 ემოციური აგრესიის მართვის სასწავლო პროგრამა  (18 საათი) 
 კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესების  სასწავლო პროგრამა  (18 საათი) 
 სტრესის მართვის სასწავლო პროგრამა  (18 საათი) 
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სსაასსჯჯეელლააღღსსრრუულლეებბიისსაა  დდაა  პპრროობბააცციიიისს  სსაასსწწაავვლლოო  ცცეენნტტრრიისს  სსტტრრუუქქტტუურრაა  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 3



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომელთა  მონაცემები, რომელთაც 2009 
წელს  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გაიარეს სასწავლო პროგრამები: 

 
სსაასსჯჯეელლააღღსსრრუულლეებბიისს  დდეეპპაარრტტაამმეენნტტიი  

 
რეჟიმის 

სამსახურის 
თანამშრომელთა 

სასწავლო 
პროგრამა 

სპეციალური 
აღრიცხვის  
სამსახურის 

თანამშრომელთა 
სასწავლო 
პროგრამა 

სოციალურ 
მუშაკთა 

სპეციალიზებული 
სასწავლო 
პროგრამა 

ცეცხლსასროლი 
იარაღის 

გამოყენების 
საცეცხლე 
მომზადება 

სემინარი თემაზე 
,,რეფორმის 

მიმართულებები 
ინდივიდუალური 
რეინტეგრაციის 

სფეროში” 

სემინარი თემაზე 
,,წამების აკრძალვის 
საერთაშორისო და 

შიდასამართლებრივი
ასპექტები 

პროგრამა 
,,ატლანტისის” 

ინსტიტუციონალ
იზაცია 

 
214 

 
16 

 
61 

 
131 

 
55 

 
76 

 
7 

 
2009 წელს სასწავლო ცენტრმა მოამზადა სასჯელაღსრულების სისტემის 560 მოსამსახურე  

 
არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახური 

 
ტრენინგი 

,,სპეციალიზებული 
სასწავლო პროგრამის 

მიხედვით” 

ტრენინგი 
,,საბაზისო 
სასწავლო 
პროგრამის 
მიხედვით” 

სემინარი თემაზე 
,,რეფორმის მიმართულებები 

ინდივიდუალური 
რეინტეგრაციის 

სფეროში” 

ატესტაცია 
,,არასაპატიმრო სასჯელთა 

აღსრულებისწესისა  და პრობაციის 
შესახებ ” - საქართველოს კანონის 

მიხედვით 

ეფექტური 
კომუნიკაციის უნარის 

გაუმჯობესების 
პროგრამა 

 
 

15 
 

56 
 

10 
 

142 
 

15 

 
2009 წელს სასწავლო ცენტრმა მოამზადა არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის  სისტემის 238 

მოსამსახურე  
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იიუურრიიდდიიუულლიი  დდაახხმმაარრეებბიისს  სსაამმსსაახხუურრიი  
 

მოწვეულ საზოგადოებრივ 
ადვოკატთა საორიენტაციო 

ტრენინგი 

ტრენინგი 
’’ადვოკატთა ეთიკის 

კოდექსი” 

ტრენინგი 
,,სასამართლო უნარ-ჩვევების 

განვითარება” 

ახალი სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსი 

  

 
38 

 
37 

 
26 

 
23 

 
2009 წელს სასწავლო ცენტრმა მოამზადა იურიდიული დახმარების სამსახურის 124 მოსამსახურე  

 
 

სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელებული საქმიანობები: 
 

 გამოიცა სახელმძღვანელო ,,დამნაშავის რესოციალიზაცია” -  ავტორი გიორგი არსოშვილი; 

 მომზადდა სასწავლო ცენტრის ვებ-გვერდი -  www.pptc.gov.ge 

 შექმნა შემთვევითი შერჩევის პრინციპზე აგებული  სპეციალური კომპიუტერული პროგრამა ტესტირების გამჭვირველედ 

და ეფექტურად ჩატარებისათვის; 

 დაინერგა ,,ბოლონიის პროცესის” პრინციპებზე აგებული სამკომპონენტიანი შეფასების სიტემა; 

 გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდთან, სასჯელაღსრულების, პრობაციის და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროსთან ერთად განხორციელდა პრობაციონერებისათვის საოფისე კომპიუტერული პროგრამის სწავლებისა და 

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები (19- კომპიუტერები,  20- ენის კურსები); 

 გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის პროექტთან თანამშრომლობის ფარგლებში 

სასწავლო ცენტრის ორმა ტრენერმა მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო კონფერენციაში თემაზე: “პრობაციის სამსახური და 

პენიტენციური სისტემა: სტაბილურობა გარდამავალ პირობებში. გერმანული და ევროპული გამოცდილება”; 

 მომზადდა 12 წუთიანი ფილმი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის საქმიანობის შესახებ ; 

 5
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სსაასსწწაავვლლოო  ცცეენნტტრრიისს  მმიიეერრ  22000099  წწეელლსს  მმიიღღეებბუულლიი  დდააფფიინნაანნსსეებბეებბიი::  
 
 
 
 

 ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისია (NORLAG) – 43 208 ლარი 

 არსებული სასწავლო პროგრამების განახლება და ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავება 

 ტრენინგები სოციალური მუშაკებისათვის სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით 

 წიგნის - ”დამნაშავის რესოციალიზაცია” გამოცემა 

 

 

 გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF) –  33 846 ლარი 

 ტრენერთა ტრენინგი “რეფორმის მიმართულებები ინდივიდუალური რეინტეგრაციის სფეროში” – 10 610 ლარი 

 ტრენინგი პრობაციის სისტემის თანამშრომელთათვის - 1 897 ლარი  

 კომპიუტერისა და ინგლისურის ენის შემსწავლელი კურსები არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის - 21 339  

ლარი 
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სასწავლო ცენტრის 
დონორი და პარტნიორი ორგანიზაციები (2006 – 2009 წწ) 

 
 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 (UNICEF) 
 ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო"  
 ამერიკის ადვოკატთა ასოციაცია (ABA) 
 ციხის საერთაშორისო რეფორმა (PRI) 
 ევროკავშირი (EU) 
 გერმანიის სამართლებრივი განვითარების ფონდი (IRZ) 
 პოლონეთის საელჩო 
 უნგრეთის საელჩო 
 დიდი ბრიტანეთის საელჩო 
 ჰოლანდიის საელჩო 
 ჩეხეთის საელჩო 
 შვედეთის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამსახური (Kriminalvarden) 
 ლიტვის სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი 
 ესტონეთის ციხის თანამშრომელთა სასწავლო აკადემია 
 საფრანგეთის პენიტენციური ადმინისტრაციის ეროვნული სკოლა (ENAP) 
 ნორვეგიის ციხის თანამშრომელთა სასწავლო აკადემია 
 კალიშეს ციხის თანამშრომელთა მომზადების ძირითადი ცენტრი (პოლონეთი) 
 ინგლისის სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრი. 

  


