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ტრენინგი კომუნიკაციის განვითარების თემაზე
პრობაციის ეროვნული სამსახურის თანამშრომელთა კომუნიკაციის უნარის განვითარების საკითხებზე სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრში ორდღიანი ტრენინგი ჩატარდა. ლექტორებად მოწვეულმა ფსიქოლოგებმა ნინო ნიშნიანიძემ და მარიკა
ფანჯიკიძემ პრობაციის სამსახურის ცენტრალური აპარატის თანამშრომლებსა და რეგიონალური ბიუროების უფროსებს გააცნეს
ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის თავისებურებები, კონფლიქტური სიტუაციის პრევენციისა და დეესკალაციის ტაქტიკური
საშუალებები, რაც მათ პროაქტიკულ საქმიანობაში დაეხმარება. გარდა ზოგადი თემებისა განხილული იყო პირობით
მსჯავრდებულებთან ურთიერთობისას დამახასიათებელი ფსიქოლოგიური ასპექტები. აგრეთვე ისეთი სპეციფიკური საკითხები, რაც
მონაწილეებს პრობაციონერებთან კომუნიკაციის ჩამოყალიბებაში დაეხმარება და შესაბამისად, მათი რესოციალიზაციისათვის
მიმართულ ღონისძიებებს უფრო ეფექტურს გახდის. ტრენინგის ბოლოს სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ნატო გუგავამ მონაწილეებს
სერთიფიკატები გადასცა. ტრენინგი ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა
საქართველოში” ფარგლებში, ავსტრიულმა კომპანიამ "Human Dynamics" -მა განახორციელა.  
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შეხვედრა სახალხო დამცველთან 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა საქართველოს სახალხო დამცველს ბატონ
გიორგი ტუღუშსა და პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსს ქალბატონ ნათია იმნაძეს შეხვდა. შეხვედრა სახალხო
დამცველის აპარატში გაიმართა. ქალბატონმა ნატო გუგავამ სახალხო დამცველს სასწავლო ცენტრის ეგიდით გამოცემული ლიტერატურა
გადასცა. მხარეებმა ისაუბრეს 2010 წელს სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში
ურთიერთთანამშრომლობის შესახებ. სახალხო დამცველმა თანხმობა გამოთქვა სასწავლო ცენტრთან მჭიდროდ თანამშრომლობის
თაობაზე ეროვნული პრევენციის მექანიზმთან დაკავშირებით სასწავლო პროგრამების შემუშავებისა და ტრენინგების კომპონენტის
განხორციელების პროცესში.  
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შეხვედრა გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმოამდგენელთან
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) 
წარმომადგენელს ბატონ კერი ნილს შეხვდა. შეხვედრაზე, რომელიც სასწავლო ცენტრში შედგა, ძირითადად ისაუბრეს 2010 წელს
თანამშრომლობის გეგმების შესახებ. ბატონმა კერი ნილმა გაეროს ბავშვთა ფონდის სახელით მზადყოფნა გამოთქვა სასწავლო ცენტრთან
თანამშრომლობის შესახებ არა მხოლოდ სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის, არამედ სასწავლო ცენტრის იმ
პრიორიტეტების ფარგლებში, რასაც სამინისტრო 2010 წელს სასწავლო ცენტრის საქმიანობისათვის განსაზღვრავს.  
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მოწვეული  საზოგადოებრივი  ადვოკატები  ახალი  სისხლის  სამართლის  საპროცესო  კოდექსის  საკითხზე
სემინარს დაესწრნენ  

დღეს,  სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში იურიდიული დახმარების  სამსახურის მოწვეულ საზოგადოებრივ
ადვოკატთა რეესტრში რეგისტრირებული  ადვოკატებისათვის სემინარი ჩატარდა. სწავლება ახალი სისხლის სამართლის  საპროცესო
კოდექსის დეტალებს მიეძღვნა. ღონისძიება გაიმართა ამერიკის  იურისტთა ასოციაციის, იურიდიული დახმარების სამსახურისა და
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ორგანიზებით.  

სემინარს, რომელსაც უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოადგილე ზაზა მეიშვილი უძღვებოდა, თბილისისა და ქვემო ქართლის
რეგიონული რეესტრის  მოწვეული საზოგადოებრივი ადვოკატები დაესწრნენ. სწავლების ფარგლებში  განიხილეს ისეთი საკითხები, 
როგორებიცაა ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მონაწილეები, წინასასამართლო გამოძიება, საგამოძიებო მოქმედებები, 
საქმის განხილვა სასამართლოში, ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო და ა.შ.  

აღსანიშნავია,  რომ იურიდიული დახმარების სამსახური, საშტატო იურისტების პროფესიულ  განვითარებასთან ერთად, მოწვეულ
საზოგადოებრივ ადვოკატთა გადამზადებაზეც აქტიურად მუშაობს. რეესტრის ადვოკატებისათვის სხვადასხვა სასწავლო ღონისძიებები
მომავალშიც განხორციელდება.  
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პრობაციის სამსახურის ატესტაცია 

სასჯელაღსრულებისა  და პრობაციის სასწავლო ცენტრში, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და  პრობაციის ეროვნული
სამსახურის თანამშრომელთა ატესტაცია განხორციელდა და  მასში მონაწილეობა 152 მოსამსახურემ  მიიღო  (12  მა თანამშრომელმა
მიიღო უმაღლესი შეფასება, 10 - მა ვერ გადალახა  მინიმალური ზღვარი). ატეტაცია ტესტირების სახით წარიმართა, რომელიც
მოიცავდა ,,არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის შესახებ”  კანონს (ნოემბერში შეტანილი ცვლილებების
გათვალისწინებით).  

ტესტი 30 კითხვისაგან შედგებოდა და გამსველელი ქულა შედაგენდა 21-ს. ატესტაცია პრობაციის სამსახურის რეფორმის ფარგლებში
განხორცილედა. 

(იხ. სია თანდართული ქულათა მაჩვენებლებით) 

19 დეკემბერი, 2009.

არასრულწლოვან პრობაციონერებს სერტიფიკატები 
გადაეცათ  

9  არასრულწლოვან პრობაციონერს კომპიუტერული პროგრამებისა და ინგლისური  ენის შემსწავლელი კურსების წარმატებით
დასრულებისთვის სერტიფიკატები  გადაეცათ. პირობით მსჯავრდებულებს სერთიფიკატები სასჯელაღსრულების,  პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ კოკა სეფერთელაძემ გადასცა.  
პროექტი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბაზაზე ორი თვე  მიმდინარეობდა და მასში 29 პირობით
მსჯავრდებული მონაწილეობდა. მათგან 9  კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებს, ხოლო 20 ინგლისური ენის შემსწავლელ  კურსებს
გადიოდა. პროექტის დასრულების შემდეგ, მონაწილეებს ტესტირება  ჩაუტარდათ და სამს ინგლისური ენის, ხოლო ექვსს
კომპიუტერული კურსების წარმატებით ჩაბარებისათვის სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცათ. 
სწავლების გარდა, პროექტი პრობაციონერებისათვის  აქტიურ დასვენებასაც ითვალისწინებდა. არასრულწლოვან პრობაციონერთა
განკარგულებაში იყო უფასო ინტერნეტი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთის,  ფეხბურთის მინისტადიონები და სპორტული
დარბაზი.  
არასრულწლოვანი  პრობაციონერებისათვის კომპიუტერული პროგრამებისა და ინგლისური ენის  შემსწავლელი კურსები გაეროს
ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მიერ დაფინანსდა, რომელიც სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის მიერ განხორციელდა.  
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იარაღის გამოყენების V, VI, VII, VIII და IX ჯგუფების სერტიფიცირების 
შედეგები  

ჩატარდა ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების # მე5, მე6, მე7, მე8 და მე9 ჯგუფებიის სერტიფიცირება. სერტიფიცირება შედგებოდა
25 ტესტისგან საიდანაც გამსვლელი ქულა შეადგენდა 18-ს (70%) 

(იხ. მე5, მე6 და მე7 ჯგუფების შედეგები).  

(იხ. მე8 და მე9 ჯგუფების შედეგები).  
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სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა მე7 და მე8 ჯგუფების 
ტესტირება  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა მე7 
და მე8 ჯგუფების ტესტირება ჩატარდა.  სწავლების შეფასება, საპილოტო ვარიანტის სახით, ახალი სისტემის მიხედვით
განხორციელდა, რაც ”ბოლონიის პროცესის” პრინციპებს ეფუძნება და სამკომპონენტიან სისტემას მოიცავს: დასწრება (მაქსიმალური
ქულა 15),  შუალედური გამოკითხვა (მაქსიმალური ქულა 35) და ტესტირება (მაქსიმალური  ქულა 50). სერტიფიკატი გადაეცემათ

http://pptc.gov.ge/images/191209.pdf
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ტრენინგის იმ მონაწილეებს, რომლებიც სამივე კომპონენტში 100 ქულიდან ჯამურად დააგროვებენ 65 ქულას. (იხილეთ შედეგები) 

5 დეკემბერი, 2009.

 

 

შეხვედრა ჰოლანდიის საელჩოში 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა ჰოლანდიის საელჩოში მისიის
ხელმძღვანელის მოადგილეს ბატონ ჰეინო ვან ჰაუველინგენსა და საელჩოს მეორე მდივანს ქალბატონ ნადია სატუტ-ელ უადანს შეხვდა. 
შეხვედრაზე ისაუბრეს 2010 წელს თანამშრომლობის კონკრეტულ გეგმებზე. ჰოლანდიის საელჩომ მზადყოფნა გამოთქვა, მხარდაჭერა
აღმოუჩინოს სასწავლო ცენტრს ჰოლანდიაში არსებულ სასწავლო ცენტრთან პარტნიორული თანამშრომლობის პროგრამის ფარგლებში. 

3 დეკემბერი 2009

წამების აკრძალვის თემაზე სემინარების ციკლი დასრულდა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გაიმართა რიგით მესამე სემინარი თემაზე “წამების აკრძალვის საერთაშორისო
და შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი ასპექტები”. სემინარს სასწავლო ცენტრის ტრენერები – ბატონები გივი მიქანაძე და სიმონ
პაპუაშვილი უძღვებოდნენ და მას სასჯელაღსრულების სისტემის 30 თანამშრომელი ესწრებოდა. ღონისძიება სასწავლო ცენტრის
დირექტორმა ქალბატონმა ნატო გუგავამ და “ციხის საერთაშორისო რეფორმის” (PRI) რეგიონალურმა დირექტორის მოვალეობის
შემსრულებელმა ბატონმა სიმონ პაპუაშვილმა გახსნეს. 
აღნიშნული ღონისძიება ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI) ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის “წამების პრევენცია
საქართველოში” ფარგლებში დაგეგმილი მესამე სემინარია, რომელიც პრეზიდენტის 2008 წლის 12 ივნისის N301 ბრძანებულების
(“საქართველოში წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის
2008 – 2009 წწ. სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”) შესრულების მიზნით ხორციელდება. პროექტის თანადამფინანსებელია
გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისი (UNOHCHR).  
სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა წამების აკრძალვა საერთაშორისო სამართალში, 
წამების აკრძალვასთან დაკავშირებული გაეროსა და ევროპული დოკუმენტები და მათი შესრულების მექანიზმები, ასევე განხილულ
იქნა წამების თავიდან აცილების შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმები და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა ამ
მიმართულებით. პროგრამის დასასრულს მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცათ.  

30 ნოემბერი 2009 წ.

შეხვედრა ნორლაგის 
წარმომადგენლებთან  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა საქართველოში ნორვეგიის კანონის
უზენაესობის მრჩეველთა მისიის (NORLAG) ხელმძღვანელს ბატონ იონი სკოგსტადსა და მისიის ადვოკატს ბატონ ლარს კრისტიან
სუნდეს შეხვდა. შეხვედრაზე ისაუბრეს 2010 წელს თანამშრომლობის კონკრეტულ გეგმებზე. ნორლაგი თანახმაა სასწავლო ცენტრთან
ითანამშრომლოს ტრენინგებისა და სასწავლო პროგრამების მომზადების საკითხებზე არა მხოლოდ ფინანსური მხარდაჭერის, არამედ
საექსპერტო დახმარების კუთხითაც.  
 

27 ნოემბერი 2009 წ.

შეხვედრა უნგრეთის საელჩოს 
წარმომადგენლებთან  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა საქართველოში უნგრეთის საელჩოს
მისიის ხელმძღვანელის მოდგილეს ბატონ ანდრაშ ჰალაშსა და უნგრეთის საელჩოს პირველ მდივანს ბატონ ჟოლტ კოვაჩს შეხვდა. 
შეხვედრაზე, რომელიც სასწავლო ცენტრში შედგა, ძირითადად ისაუბრეს 2010 წელს უნგრეთის ანალოგიურ სასწავლო ცენტრთან
თანამშრომლობის გეგმების განხორციელების შესახებ. უნგრეთის საელჩომ სრული მზადყოფნა გამოთქვა ორ ცენტრს შორის
ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერისა და პარტნიორული თანამშრომლობის განვითარების მხარდაჭერის საქმეში, 
მათ შორის ტრენინგებისა და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზების, საგამომცემლო საქმიანობის განხორციელებისა და ცენტრისათვის
საექსპერტო დახმარების სფეროებში. შეხვედრის ბოლოს სტუმრებმა დაათვალიერეს სასწავლო ცენტრის შენობა და კმაყოფილება
გამოთქვეს ცენტრში არსებული რესურსების გამო. 

26 ნოემბერი, 2009 წ.

შეხვედრა ევროკომისიის 
წარმომადგენლობაში  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა ევროკომისიის პროექტების მენეჯერებს
ქალბატონ ევა პასტრანასა და ქალბატონ თამარ ხულორდავას შეხვდა. შეხვედრა ევროკომისიის წარმომადგენლობაში გაიმართა. 
მხარეებმა ისაუბრეს ევროკომისიასა და სასწავლო ცენტრს შორის სამომავლო თანამშრომლობის გეგმების შესახებ. ევროკომისიის
დელეგაცია მზადაა მხარი დაუჭიროს ევროკავშირის ქვეყნების ანალოგიურ სასწავლო ცენტრებთან პარტნიორული თანამშრომლობის
პროგრამების განვითარებას. 
 

http://pptc.gov.ge/images/412.pdf


25 ნოემბერი, 2009 წ.

 

შეხვედრა აშშ-ს საელჩოში
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის საწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა აშშ-ს საელჩოს პროგრამების ოფიცერს
ქალბატონ ლორა მალენასს შეხვდა. შეხვედრა აშშ-ს საელჩოში გაიმართა. მხარეებმა ისაუბრეს საელჩოსა და სასწავლო ცენტრს შორის
სამომავლო თანამშრომლობის გეგმების შესახებ. შეხვედრაზე გამოიკვეთა, რომ ამერიკის მთავრობა სასწავლო ცენტრს პრობაციის
თანამშრომელთა გადამზადების სფეროში არა მხოლოდ ფინანსურად, არამედ საექსპერტო კონსულტაციებითაც დაეხმარება.  
 

18 ნოემბერი, 2009წ.

შეხვედრა პოლონეთის საელჩოში 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა საქართველოში პოლონეთის საელჩოს
მისიის ხელმძღვანელის მოდგილეს ბატონ მაჩეი დაჩოვსკისა და პოლონეთის საელჩოს განვითარების დახმარების მდივანს ბატონ ლეხ
კონჩაკს შეხვდა. შეხვედრა პოლონეთის საელჩოში შედგა. შეხვედრაზე ძირითადად ისაუბრეს 2010 წელს კალიშეს
სასჯელაღსრულების სასწავლო ცენტრთან (პოლონეთი) თანამშრომლობის გეგმების განხორციელების შესახებ. პოლონეთის საელჩომ
სრული მზადყოფნა გამოთქვა ორ ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერისა და პარტნიორული
თანამშრომლობის განვითარების მხარდაჭერის საქმეში, მათ შორის სასჯელაღსრულების სისტემის სოციალურ მუშაკთათვის
ტრენინგებისა და სასწავლო ვიზიტების ორგანიზების, საგამომცემლო საქმიანობის განხორციელებისა და ცენტრისათვის საექსპერტო
დახმარების სფეროებში.  

17 ნოემბერი 2009.

გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით მორიგი ტრენინგი 
დაიწყო  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით დაიწყო სამდღიანი
ტრენინგი არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის არასრულწლოვან პრობაციონერებთან
მომუშავე თანამშრომელთათვის თემაზე: “რეფორმის მიმართულებები ინდივიდუალური რეინტეგრაციის სფეროში”. ღონისძიება
სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ქალაბტონმა ნატო გუგავამ, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული
სამსახურის უფროსმა ბატონმა თეიმურაზ იობიძემ და გაეროს ბავშვთა ფონდის პროგრამის კოორდინატორმა ბატონმა დავით
ღვინერიამ გახსნეს. ტრენინგი, რომელსაც პრობაციის სისტემის 10 თანამშრომელი ესწრება, საქართველოს მთავრობის, ევროკომისიისა
და გაეროს ბავშვთა ფონდის პარტნიორობის პროექტის “არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებაში სასჯელაღსრულების და
პრობაციის სისტემის რეფორმა საქართველოში” ფარგლებში მიმდინარეობს. ტრენინგს უძღვებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი
ტრენერები. ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში
რეინტეგრაციის პროგრამებს. აღნიშნული ტრენინგი 18 ნოემბერს დასრულდება.  

16 ნოემბერი 2009.

არასრულწლოვან პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამა 
დასრულდა  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში არასრულწლოვან პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო სასწავლო პროგრამის
მორიგი ეტაპი დასრულდა. პროგრამა, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) პროექტის ფარგლებში განხორციელდა, 
არასრულწლოვან პრობაციონერთათვის ინგლისური ენისა და კომპიუტერული პროგრამების შესწავლის ორთვიან კურსს
ითვალისწინებდა. 
სწავლების დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება, რომელსაც სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროდან, ადგილობრივ ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამმართველო უფროსი -
ნათია ანასტასიადი და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამმართველო უფროსი - გიორგი გულუა დაესწრნენ. წარმატებით
ტესტირებაგავლილ მონაწილეებს გადაეცემათ სერტიფიკატები.  

13 ნოემბერი 2009 წ.

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო კურსების მორიგი ეტაპი 
დაიწყო  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის სამდღიანი სასწავლო
კურსი დაიწყო, რომელიც სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ქალბატონმა ნატო გუგავამ გახსნა. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით სწავლებას სისტემის 42 თანამშრომელი 2 ჯგუფად გაივლის. მონაწილეებს
გადაეცათ მასალები მოქმედ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით. სწავლების დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდებათ
ტესტირება. მხოლოდ წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი.  

13 ნოემბერი, 2009.
 

 

სპეციალური აღრიცხვის თანამშრომელთა ტრენინგი დასრულდა



სასჯელაღსრულებისა  და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა  სწავლების მორიგი ეტაპი
დასრულდა. ხუთდღიანი სასწავლო კურსი სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით სპეციალური აღრიცხვის სამსახურის 19-
მა თანამშრომელმა გაიარა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება, რომელიც წარმატებით გაიარა
14  მონაწილემ. წარმატებულ მონაწილეებს შესაბამისი სასწავლო პროგრამის გავლის  დამადასტურებელი სერტიფიკატი გადაეცემათ. 
შედეგების გასაჩივრების ბოლო ვადაა 25 ნოემბერი. 

(იხილეთ პირველადი და განმეორებითი ტესტირების შედეგები) 

12 ნოემბერი, 2009.

 

შეხვედრა საფრანგეთის საელჩოში 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს
წარმომადგენლებს, ბატონ იუბერ დიუოსა და  ქალბატონ ევა სერგოს შეხვდა. შეხვედრაზე ძირითადად ისაუბრეს 2010 წელს
საფრანგეთის სასჯელაღსრულების ადმინისტრაციის ეროვნულ აკადემიასთან (ENAP) თანამშრომლობის პირობების შესახებ. 2010 წლის
პირველ კვარტალში იგეგმება ენაპსა და სასწავლო ცენტრს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის ხელმოწერა თბილისში. 
მემორანდუმი ითვალისწინებს თანამშრომლობას  ტრენინგების, სასწავლო ვიზიტების, საგამომცემლო საქმიანობისა და  საექსპერტო
დახმარების სფეროებში. საფრანგეთის საელჩომ სრული მზადყოფნა  გამოთქვა ორ ცენტრს შორის პარტნიორული თანამშრომლობის
მხარდაჭერის საქმეში.  

12 ნოემბერი, 2009.

შეხვედრა ნორლაგში

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა  საქართველოში ნორვეგიის კანონის
უზენაესობის მრჩეველთა მისიის  წარმომადგენლებს (NORLAG) შეხვდა. შეხვედრაზე ძირითადად ისაუბრეს 2010  წელს სასწავლო
ცენტრის მიერ განსახორციელებელ საქმიანობებზე. მიღწეულია  წინასწარი შეთანხმება სასწავლო ცენტრის საქმიანობის მთელი რიგი
სფეროების,  მათ შორის, სასწავლო პროგრამების განახლება-შემუშავების, ტრენინგების,  ნორვეგიის ანალოგიურ სასწავლო ცენტრთან
პარტნიორული ურთიერთობის დამყარებისა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსების შესახებ.  

10 ნოემბერი, 2009წ.

რეჟიმის სამსახურის თანამშრომელთათვის ტრენინგი 
გრძელდება  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის სარეჟიმო  სამსახურის თანამშრომელთათვის
ტრენინგის მორიგი ეტაპი დაიწყო. სწავლება  რეჟიმის სამსახურის თანამშრომელთათვის 66 საათიანი სპეციალიზებული  სასწავლო
პროგრამის მიხედვით მიმდინარეობს და მას სასჯელაღსრულების  სისტემის 67 თანამშრომელი 2 ჯგუფად გაივლის. სასწავლო
პროცესის  მონაწილეებს გადაეცათ „სასჯელაღსრულების სფეროში მოქმედი ადგილობრივი და  საერთაშორისო დოკუმენტების
კრებული“, რომელიც სასწავლო ცენტრის ეგიდით  შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (SIDA) დაფინანსებითა და
გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) ხელშეწყობით დაიბეჭდა. სასწავლო  პროგრამის ფარგლებში მონაწილეები იმ საკითხებს
გაეცნობიან, რომლის ცოდნაც  სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომლებს, სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე,  აუცილებლად
ესაჭიროებათ.  

სწავლების შეფასება, საპილოტო ვარიანტის სახით, ახალი სისტემის მიხედვით  განხორციელდება, რაც ”ბოლონიის პროცესის” 
პრინციპებს ეფუძნება და  სამკომპონენტიან სისტემას მოიცავს: დასწრების, შუალედური გამოკითხვის და  ტესტირების შეფასებას. 
სერტიფიკატი გადაეცემათ ტრენინგის იმ მონაწილეებს,  რომლებიც სამივე კომპონენტში 100 ქულიდან ჯამურად დააგროვებენ 65 
ქულას.  შეფასების ახალი სისტემის წარმატებით განხორციელების შემთხვევაში, მოხდება  სასწავლო პროცესში მისი დანერგვა, რაც
მნიშვნელოვანწილად წაახალისებს მონაწილეთა დამოკიდებულებას სწავლების პროცესისადმი და სწავლების სისტემას უფრო მეტად
შედეგიანს გახდის.  

9 ნოემბერი, 2009.

http://pptc.gov.ge/images/1911.pdf


შეხვედრა გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის 
ფონდში  

სასჯელაღსრულებისა  და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა გერმანიის  საერთაშორისო
სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) კოორდინატორს  საქართველოში ბატონ სულხან გამყრელიძეს შეხვდა. მხარეებმა
ისაუბრეს 2010  წელს განსახორციელებელ გეგმებზე. მიღწეულია პრინციპული შეთანხმება  სასწავლო ცენტრის საქმიანობის მთელი
რიგი სფეროების, მათ შორის, ტრენინგების, გერმანიის ანალოგიურ სასწავლო ცენტრთან პარტნიორული ურთიერთობის დამყარების,
სასწავლო ვიზიტებისა და საგამომცემლო საქმიანობის დაფინანსების შესახებ. 

9 ნოემბერი, 2009.

 

 

პრობაციის ეროვნული სამსახურის თანამშრომელთა და სტაჟიორთა მეორე და მესამე ჯგუფების
ტესტირების შედეგები  

ჩატარდა არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული  სამსახურის თანამშრომელთა და სტაჟიორთა II და III 
ჯგუფების (პირველადი და  განმეორებითი) სერტიფიცირება. სერტიფიცირება შედგებოდა 75 ტესტისგან  საიდანაც გამსვლელი ქულა
შეადგენდა 53-ს (70%)  

(იხ. სია თანდართული ქულათა მაჩვენებლებით).  
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დიპლომატები სასწავლო ცენტრს ეწვივნენ  

სასაჯელაღსრულების,  პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის დიმიტრი შაშკინის  ინიციატივით, 
საქართველოში მოქმედი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საელჩოების წარმომადგენლები სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი
სტრუქტურების საქმიანობისა და მიმდინარე რეფორმების პროცესს ეცნობიან. ამჯერად, იაპონიის ელჩი, უნგრეთისა და საფრანგეთის
საელჩოების ატაშეები და ევროგაერთიანების წარმომადგენლები სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს ესტუმრნენ.  
მიღებაზე სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ნატო გუგავამ ცენტრში სწავლების სპეციფიკაზე და იქ მიმდინარე სასწავლო პროგრამებზე
ისაუბრა. უცხოელი  სტუმრები დაესწრნენ ლექციებს, სადაც პრობაციის ეროვნული სამსახურის  ოფიცრები და სტაჟიორები, ასევე
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის სპეციალური  აღრიცხვის სამსახურის თანამშრომლები ინტენსიურ სწავლების კურსს გადიან.
მათ დაათვალიერეს ბიბლიოთეკა, ადმინისტრაციული ნაწილი, დასასვენებელი  ოთახი, სპორტული კომპლექსი. სტუმრებმა ასევე
მოინახულეს ცენტრში არსებული  იმიტირებული საკანი, სადაც სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელები  ეცნობიან
პატიმრებთან მუშაობის სპეციფიკას. სტუმრებმა კმაყოფილება გამოთქვეს ცენტრში არსებული სასწავლო რესურსების გამო.  

4 ნოემბერი 2009წ.

აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის 
ვიზიტი  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის
უფროსი ბატონი თეიმურაზ იობიძე ამერიკის  სახელმწიფო დეპარტამენტის სასჯელაღსრულების უფროს მრჩეველს ბატონ დონ
სტოლვორზის შეხვდნენ. შეხვედრაზე ნატო გუგავამ ისაუბრა სასწავლო ცენტრის  საქმიანობების ძირითად მიმართულებებზე
პრობაციის სამსახურთან თანამშრომლობის კუთხით და აგრეთვე იმ სფეროებზე, რომელშიც ცენტრი განსაკუთრებულად საჭიროებს
დონორებისგან მხარდაჭერას. შეხვედრის დასასრულს  სტუმარმა დაათვალიერა სასწავლო ცენტრის შენობა, კმაყოფილება გამოთქვა
ინფრასტრუქტურის მიმართ და სასწავლო ცენტრს სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობაში დახმარებას დაპირდა.  

3 ნოემბერი 2009.
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სასწავლო ცენტრის ტრენერებმა სწავლების კურსი გაიარეს

დაბა გუდაურში დასრულდა ხუთდღიანი ტრენერთა ტრენინგი სასწავლო ცენტრის  ტრენერებისათვის, რომელსაც ქართველი
ექსპერტები - ქალბატონი მაია (ზოია) ხასია, ქალბატონი ელისო ამირეჯიბი და ბატონი ავთანდილ მიქანაძე უძღვებოდნენ. ევროკავშირის
მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” ფარგლებში სპეციალური მომზადება  სასწავლო
ცენტრის 15-მა პრობაციის მიმართულების ტრენერმა გაიარა.  

სემინარის დასასრულს სასწავლო ცენტრის დირექტორმა ქალბატონმა ნატო გუგავამ მონაწილეებს კვალიფიკაციის დამადასტურებელი
სერტიფიკატები გადასცა. ღონისძიება ავსტრიულმა კომპანიამ Human Dynamics-მა და სასწავლო ცენტრმა ერთობლივად განახორციელეს. 
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გუდაურში ტრენერთა გადამზადება 
დაიწყო  

დაბა გუდაურში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერებისათვის ხუთდღიანი ტრენერთა ტრენინგი დაიწყო. 
ღონისძიება სასწავლო  ცენტრის დირექტორმა ქალბატონმა ნატო გუგავამ და ღონისძიების მხარდამჭერი  პროექტის ჯგუფის
ხემძღვანელმა ბატონმა ანთთი რუოთსალაინენმა გახსნეს.  ტრენინგში, რომელიც სწავლების სპეციფიკასა და მეთოდოლოგიას ეხება,
სასწავლო ცენტრის პრობაციის მიმართულების 15 ტრენერი მონაწილეობს.  ტრენერთა ტრენინგს უძღვებიან სასწავლო ცენტრის
ტრენერები მაია (ზოია) ხასია, ელისო ამირეჯიბი და ავთანდილ მიქანაძე.  

ღონისძიება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის ,,კანონის  უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” ფარგლებში
მიმდინარეობს. პროექტს ახორციელებს ავსტრიული კომპანია Human Dynamics. ტრენერთა ტრენინგი 16 ოქტომბერს დასრულდება და
მონაწილეებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცემათ.  

12 ოქტომბერი, 2009 წ.

საზოგადოებრივი ადვოკატების სწავლება 
გრძელდება  

ადვოკატთა პროფესიული ეთიკის შესახებ კასკადური ტრენინგები გრძელდება. ორდღიანი სწავლება დღეს სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრში საზოგადოებრივი ადვოკატების მეორე ნაკადმა დაიწყო.  

ტრენინგს თბილისის, მცხეთა-მთიანეთისა და ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროების ადვოკატები ესწრებიან. სწავლებას
უძღვება ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროს უფროსი გიორგი ჭვინაშვილი, რომელმაც, ამერიკის იურისტთა ასოციაციის
ორგანიზებით, პროფესიული ეთიკის საკითხებში ტრენერის მოსამზადებელი კურსი გაირა.  

10 ოქტომბერი, 2009 წ.

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებმა სწავლების კურსი 
გაიარეს  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების  სისტემის სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა
გადამზადების მესამე ეტაპი  დასრულდა. თერთმეტდღიანი სასწავლო კურსი სპეციალიზებული სასწავლო  პროგრამის მიხედვით
სასჯელაღსრულების სისტემის 70-მა თანამშრომელმა 2  ჯგუფად გაიარა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს
ჩაუტარდათ ტესტირება. წარმატებულ მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცემათ. 
(იხილეთ შედეგები) 

9 ოქტომბერი, 2009 წ.
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საზოგადოებრივი ადვოკატები პროფესიული ეთიკის საკითხებს განიხილავენ 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში საზოგადოებრივი ადვოკატებისათვის ორდღიანი ტრენინგი დაიწყო. სწავლება
ადვოკატთა  პროფესიული ეთიკის საკითხებს ეხება. ღონისძიება გახსნეს სასჯელაღსრულების  და პრობაციის სასწავლო ცენტრის
დირექტორმა - ნატო გუგავამ და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორმა ირაკლი კობიძემ. ტრენინგს თბილისის, მცხეთა-
მთიანეთისა და ქვემო ქართლის იურიდიული დახმარების ბიუროების  ადვოკატები ესწრებიან. სწავლებას უძღვება ქვემო ქართლის
იურიდიული დახმარების ბიუროს უფროსი გიორგი ჭვინაშვილი.  

განსახილველ საკითხებს შორისაა ადვოკატის პროფესიის მარეგულირებელი  კანონმდებლობა და კონტროლის მექანიზმები; 
დამოუკიდებლობის, ნდობისა და  კონფიდენციალობის პრინციპები; კოლეგიალობა; ადვოკატის ურთიერთობა  სასამართლოსთან; 
ადვოკატის ვალდებულებები; ადვოკატის საქმიანობა, ანაზღაურება და კლიენტის მოზიდვა; კოდექსის მოქმედების ფარგლები და სხვა.  

იურიდიული  დახმარების სამსახური და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი  საზოგადოებრივი ადვოკატების
პროფესიული განვითარების საკითხში თანამშრომლობას მომავალშიც გააგრძელებენ.  

3 ოქტომბერი, 2009 წ.

 სასწავლო ცენტრს შვედეთის საელჩოს წარმომადგენელი ეწვია

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს შვედეთის საელჩოს  განვითარების თანამშრომლობის სამსახურის
ხელმძღვანელი ბატონი ალფ ელიასონი  ესტუმრა. სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა ვრცლად  ესაუბრა
სასწავლო ცენტრის საქმიანობისა და იმ დახმარების შესახებ, რაც  შვედეთის მთავრობამ შვედეთის საერთაშორისო განვითარების
სააგენტოს (SIDA) მიერ დაფინანსებული ორწლიანი პროექტით სასწავლო ცენტრის დაფუძნების საქმეში გასწია. შეხვედრის ბოლოს
ბატონმა ალფ ელიასონმა დაათვალიერა ცენტრის შენობა, კმაყოფილება გამოთქვა ცენტრის მუშაობის შედეგების გამო და  აღნიშნა, 
რომ შვედეთის მთავრობის მიერ 2006 წელს მიღებული გადაწყვეტილება  სასწავლო ცენტრის დახმარების თაობაზე მნიშვნელოვანი
იყო, რამდენადაც საწავლო ცენტრი წარმატებით აგრძელებს ფუნქციონირებას და ვითარდება.  

1 ოქტომბერი, 2009 წ.

ტრენინგი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით 
დასრულდა  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა გადამზადების მორიგი 
ეტაპი დასრულდა. სამდღიანი სასწავლო კურსი ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის 
მიხედვით 26 თანამშრომელმა 2 ჯგუფად გაიარა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება, 
რომელიც წარმატებით გაიარა 21 მონაწილემ. წარმატებულ მონაწილეებს შესაბამისი სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი
სერთიფიკატი გადაეცათ. (ტესტირების შედეგები) 

30 სექტემბერი, 2009 წ.

სასწავლო ცენტრს ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის (NORLAG) ექსპერტები ეწვივნენ  

დღეს სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა საქართველოში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის (NORLAG) 
ახალდანიშნულ ექსპერტებს -  ქ-ნ მარიტ ჰოლანდს (მოსამართლე), ქ-ნ სარა ბროქ-უტნეს (ექსპერტი ციხისა და  პრობაციის
საკითხებში), ბატონ სტაინ ვალესა (პროკურორი) და ბ-ნ ლარს  კრისტიან სუნდეს (ადვოკატი) შეხვდა. ნატო გუგავამ ისაუბრა
ნორლაგის  ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების შესახებ. გამოიკვეთა  სამომავლო თანამშრომლობის
კონკრეტული გეგმები.  

შეხვედრის ბოლოს სტუმრებმა დაათვალიერეს სასწავლო ცენტრის შენობა და კმაყოფილება გამოთქვეს სასწავლო ცენტრში არსებული
რესურსების გამო.  

http://pptc.gov.ge/images/3009.pdf
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  ახალი წიგნი სასჯელაღსრულების სისტემის 
თანამშრომელთათვის  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრმა სასჯელაღსრულების  სისტემის თანამშრომელთათვის წიგნი ”დამნაშავის
რესოციალიზაცია” გამოსცა. წიგნის ავტორია სასწავლო ცენტრის სასწავლო ნაწილის უფროსი გიორგი არსოშვილი. აღსანიშნავია, რომ
წიგნი მისი სალექციო და სამუშაო პრაქტიკის საფუძველზე შეიქმნა.  

წიგნის გამოცემა განპირობებული იყო იმ მიზეზით, რომ კიდევ ერთხელ  გამოკვეთილიყო დამნაშავის რესოციალიზაციის გზები
სასჯელაღსრულების  სისტემაში. წიგნში მოცემული თემატიკა ხელს შეუწყობს სასჯელაღსრულების  სისტემის თანამშრომლებს, 
საფუძვლიანად შეისწავლონ დამნაშავის  რესოციალიზაციის ძირითადი გზები, სოციალური სამსახურის მნიშვნელობა, დამნაშავის
პიროვნების თავისებურებანი, სახელმწიფოს, საზოგადოებისა და  ოჯახის განსაკუთრებული როლი დამნაშავის რესოციალიზაციის
პროცესში და მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის პროცესის სპეციფიკიდან გამომდინარე სხვა აქტუალური საკითხები.  

წიგნი მომზადდა და გამოიცა ”ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიის” (NORLAG) ფინანსური მხარდაჭერით. სასწავლო
ცენტრი წიგნს სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა გადამზადებისას გამოიყენებს.  

28 სექტემბერი, 2009 წ.

 

 

დონორების საკოორდინაციო კონფერენცია
დღეს, სასტუმრო “თბილისი მარიოტში”, სისხლის სამართლის სფეროს რეფორმაში ჩართულმა სახელმწიფო, საერთაშორისო და
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა საკოორდინაციო კონფერენცია გამართეს. ღონისძიება გახსნეს
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა და იუსტიციის მინისტრის
პირველმა მოადგილემ თინა ბურჯალიანმა. 
დიმიტრი შაშკინმა მადლობა გადაუხადა დონორებს და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში კანონის უზენაესობის დამკვიდრებისა და სისხლის
სამართლის რეფორმირების რთულ გზაზე უკვე ბევრი გაკეთდა და ბევრი კეთდება ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების
მხარდაჭერით.  
კონფერენციის პარალელურად გაიმართა სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა შემდეგ საკითხებზე: სისხლის სამართლის საპროცესო
კანონმდებლობა, კანონმდებლობა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა შესახებ, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება, 
პენიტენციალური სისტემის რეფორმა, პრობაცია, იურიდიული დახმარება, პროკურატურა, სასამართლო ხელისუფლება, პოლიცია, 
იურიდიული განათლება, სახალხო დამცველის ოფისი. თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით ჯგუფებმა დეტალურად განიხილეს
სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა.  

25 სექტემბერი, 2009 წ.

   
ტრენინგი სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარების შესახებ
სასწავლო ცენტრში იურიდიული სამსახურის ადვოკატებისათვის დაიწყო სამდღიანი ტრენინგი, რომელიც სასამართლო უნარ-ჩვევების
განვითარებას ეხება. ღონისძიება სასწავლო ნაწილის უფროსმა ბატონმა გიორგი არსოშვილმა და იურიდიული სამსახურის
დირექტორმა ბატონმა ირაკლი კობიძემ გახსნეს.  
ტრენინგზე ყურადღება ეთმობა ისეთ საკითხებს, როგორიცაა მსჯულთა შერჩევა, შესავალი სიტყვა, პირდაპირი და ჯვარედინი
დაკითხვა, მოწმის იმპიჩმენტი, დასკვნითი სიტყვა და სხვა.  
ღონისძიება, რომელსაც 26 ადვოკატი ესწრება, ამერიკის იურისტთა ასოციაციის (ABA) ”კანონის უზენაესობის ინიციატივის” 
ფარგლებში ხორციელდება და 27 სექტემბერს დასრულდება.  

25 სექტემბერი, 2009 წ.

   
მორიგი სემინარი წამების აკრძალვის თემაზე
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გაიმართა რიგით მეორე სემინარი თემაზე “წამების აკრძალვის საერთაშორისო
და შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი ასპექტები”. სემინარს სასწავლო ცენტრის ტრენერები – ბატონები გივი მიქანაძე და სიმონ
პაპუაშვილი უძღვებოდნენ და მას სასჯელაღსრულების სისტემის 28 თანამშრომელი ესწრებოდა. ღონისძიება სასწავლო ნაწილის
უფროსმა ბატონმა გიორგი არსოშვილმა და “ციხის საერთაშორისო რეფორმის” (PRI) რეგიონალურმა დირექტორის მოადგილემ ბატონმა
სიმონ პაპუაშვილმა გახსნეს. 
აღნიშნული ღონისძიება ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “წამების პრევენცია
საქართველოში” ფარგლებში დაგეგმილი მეორე სემინარია, რომელიც პრეზიდენტის 2008 წლის 12 ივნისის N301 ბრძანებულების



(“საქართველოში წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის
2008 – 2009 წწ. სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”) შესრულების მიზნით ხორციელდება. პროექტის თანადამფინანსებელია
გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისი (UNOHCHR). წელს ამავე პროექტის ფარგლებში იგეგმება მესამე სემინარის ჩატარება.  
სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისეთ საკითხებს, როგორიცაა წამების აკრძალვა საერთაშორისო სამართალში, წამების
აკრძალვასთან დაკავშირებული გაეროსა და ევროპული დოკუმენტები და მათი შესრულების მექანიზმები, ასევე განხილულ იქნა 
წამების თავიდან აცილების შიდასახელმწიფოებრივი მექანიზმები და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა ამ 
მიმართულებით. პროგრამის დასასრულს მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცათ.  

25 სექტემბერი, 2009 წ.

   
შეხვედრა გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის 
წარმომადგენელთან  
დღეს იუსტიციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა და სასწავლო
ნაწილის უფროსი გიორგი არსოშვილი გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის (IRZ) პროექტების
მენეჯერს ქალბატონ ბრიტა შვარცს შეხვდნენ. მხარეებმა ისაუბრეს სამომავლო ურთიერთთანამშრომლობის გეგმებზე და გერმანიის
ანალოგიურ სასწავლო ცენტრში ვიზიტის განხორციელების კონკრეტულ საკითხებზე.  

24 სექტემბერი, 2009 წ.

   
 
 
 
პრობაციონერებისათვის სარეაბილიტაციო პროგრამა ამოქმედდა
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა დიმიტრი შაშკინმა არასრულწლოვანი
პრობაციონერებისთვის სარეაბილიტაციო სასწავლო პროგრამა გახნა. პრობაციონერთა სარეაბილიტაციო პროგრამის ფარგლებში
არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის კომპიუტერული პროგრამებისა და ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები ამოქმედდა. 
ორთვიანი პროექტი სასწავლო ცენტრის ბაზაზე 9 პრობაციონერის კომპიუტერულ პროგრამებში მომზადებასა და 20 
პრობაციონერისათვის ინგლისური ენის კურსების ჩატარებას ითვალისწინებს. 
პროექტის დასრულების შემდეგ 9 პრობაციონერი საოფისე კომპიუტერულ პროგრამებში საბაზისო ცოდნას, ხოლო 20 - ინგლისური
ენის საწყის საფუძვლებს დაეუფლება. ამავე პროექტის ფარგლებში, პრობაციონერებისათვის გათვალისწინებულია აქტიური დასვენება. 
მათ განკარგულებაში იქნება უფასო ინტერნეტი, მაგიდის ჩოგბურთი, კალათბურთისა და ფეხბურთის მინისტადიონი და სპორტული
დარბაზი. საქართველოს მთავრობასა და გაეროს ბავშვთა ფონდს (UNICEF) შორის დადებულ სამოქმედო გეგმას, საქართველოს
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი სსიპ -
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი ახორციელებს.  
“ამ პროექტის განხორციელებით, ერთის მხრივ, ჩვენ საზოგადოების უსაფრთხოებას უზრუნველვყოფთ, რადგან დანაშაულის
პრევენციაზე ვმუშაობთ და ბავშვებს დანაშაულის ჩადენის ნაკლები ცდუნება ექნებათ, მეორე მხრივ, ბავშვებს შანსს ვაძლევთ, რომ
საზოგადოებაში თავიანთი ადგილი იპოვონ”, - განაცხადა მინისტრმა. აღნიშნული საპილოტე პროექტის წარმატებით განხორციელების
შემთხვევაში, შესაძლოა, დონორის მიერ უფრო გრძელვადიანი სარეაბილიტაციო პროგრამების დაფინანსება.  

22 სექტემბერი, 2009 წ.
 

 

ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო კურსების მორიგი ეტაპი დაიწყო 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის სამდღიანი სასწავლო 
კურსი დაიწყო. ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით სწავლებას სისტემის 28 
თანამშრომელი 2 ჯგუფად გაივლის. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება. წარმატებულ 
მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერთიფიკატი გადაეცემათ.  

22 სექტემბერი, 2009 წ.

   
შეხვედრა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებთან
დღეს სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა ამერიკის იურისტთა ასოციაციის (ABA) სამართლის ექსპერტს ბატონ რონალდ
ვოლფსონსა და უფროს იურისტს ბატონ მამუკა მამაცაშვილს შეხვდა. შეხვედრაზე განიხილეს მ/წ 25-27 სექტემბერს დაგეგმილი
”სასამართლო უნარ-ჩვევების განვითარების ტრენინგის” განხორციელების ორგანიზაციული საკითხები, რომელიც სასწავლო ცენტრსა
და ამერიკის იურისტთა ასოციაციას შორის ”კანონის უზენაესობის ინიციატივის” ფარგლებში ხორციელდება.  
სტუმრებმა დაათვალიერეს სასწავლო ცენტრის შენობა და მზადყოფნა გამოთქვეს სასწავლო ცენტრთან მჭიდრო თანამშრომლობის 
თაობაზე  



16 სექტემბერი, 2009 წ.

   
სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადების მორიგი ეტაპი დაიწყო 
სასჯელაღსრულების სისტემის სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა გადამზადების მორიგი ეტაპი დაიწყო. ღონისძიება სასწავლო
ცენტრის დირექტორმა ნატო გუგავამ გახსნა. სწავლებას, რომელიც სასწავლო ცენტრის შესაბამისი სპეციალიზებული სასწავლო
პროგრამის მიხედვით ხორციელდება და 11-დღიან სასწავლო კურსს მოიცავს, სარეჟიმო სამსახურის 70 ოფიცერი 2 ჯგუფად გაივლის. 
სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეები ტესტირებას გაივლიან და მხოლოდ წარმატებული კანდიდატები მიიღებენ
შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელ სერტიფიკატს.  

15 სექტემბერი, 2009 წ.

   
მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროექტის ჯგუფთან
სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა
საქართველოში” ექსპერტს პრობაციის დარგში ბატონ რაიტ ქუსსა და ექსპერტს იურიდიული დახმარების დარგში ქალბატონ ვალერი
ვატენბერგს შეხვდა. შეხვედრაზე დეტალურად განიხილეს 2009 წელს განსახორციელებელი ღონისძიებები. ორივე მხრიდან გამოითქვა
მზადყოფნა სამუშაო შეხვედრის ფორმატში სრული თანამშრომლობის თაობაზე.  
 

14 სექტემბერი, 2009 წ.

   
 
სასწავლო ცენტრს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია ეწვია 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრს ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაცია ეწვია, რომელსაც
ხელმძღვანელობდა თავისუფლების მხარდაჭერის აქტის ფონდის დირექტორი ქ-ნი მარია ლონგი. სტუმართა შორის იყვნენ ბიუჯეტისა
და ოფისის მართვის წარმომადგენელი ქ-ნი ქეით ააბი და ევრაზია/საქართველოს პროგრამის წარმომადგენელი ქ-ნი სონატა კოულტერი
და აშშ-ს საელჩოს პროგრამების ოფიცერი ქ-ნი ლორა მალენასი.  
შეხვედრას ესწრებოდნენ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე ბატონი
გიორგი ჩახნაშვილი, პრობაციის ეროვნული სამსახურის თავმჯდომარე ბატონი თეიმურაზ იობიძე,სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრის დირექტორი ქალბატონი ნატო გუგავა, და სასწავლო ცენტრის სხვა წარმომადგენლები. სტუმრები
გაეცნენ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროსა და სასწავლო ცენტრის საქმიანობის
პრიორიტეტულ მიმართულებებს. სტუმართა მხრიდან გამოითქვა მზადყოფნა სამინისტროსა და სასწავლო ცენტრისათვის დახმარების
გაწევის თაობაზე. 
შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუმრებმა დაათვალიერეს სასწავლო ცენტრის შენობა და კმაყოფილება გამოთქვეს სასწავლო
ცენტრში არსებული რესურსების გამო.  

11 სექტემბერი, 2009 წ.
 

 

სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსი დაიწყო
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს მიერ გამოცხადებული სტაჟიორთა შესარჩევი კონკურსის ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს. კონკურსი ტარდება
გასაუბრების ფორმით, რომლის მიზანია სტაჟირების თემატიკით განსაზღვრულ მოთხოვნებთან სტაჟიორობის კანდიდატის
შესაბამისობისა და თეორიული ცოდნის შეფასება. კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, კონკურსში მონაწილე პირები ოთხი თვის
ვადით სტაჟიორებად დაინიშნებიან საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა
სამინისტროს სტრუქტურულ ქვედანაყოფებსა და სამინისტროს სისტემაში შემავალ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნულ სამსახურში.  

7 სექტემბერი, 2009 წ.

   
შეხვედრა აშშ-ს საელჩოს წარმომადგენლებთან
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელობა შეხვდა საქართველოში აშშ-ს საელჩოს წარმომადგენლებს: 
სახელმწიფო ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს პროგრამების ოფიცერს
ქალბატონ ლორა მალენასსა და ბიუროს უფროს მრჩეველს ბატონ მაიკლ ტერნერს. შეხვედრაზე ისაუბრეს სასწავლო ცენტრსა და აშშ-ს
საელჩოს შორის მომავალი თანამშრომლობის კონკრეტულ საკითხებზე და დაიგეგმა სამომავლო შეხვედრები. საელჩოს მხრიდან
გამოითქვა მზადყოფნა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სფეროს მიკუთვნებულ პროგრამებში მჭიდრო თანამშრომლობის თაობაზე. 
შეხვედრის ბოლოს საელჩოს თანამშრომლებმა დაათვალიერეს სასწავლო ცენტრის შენობა და კმაყოფილება გამოთქვეს ცენტრში 
არსებული სასწავლო რესურსების გამო.  

31 აგვისტო, 2009 წ



მორიგი შეხვედრა სასწავლო 
ცენტრში  
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელობა შეხვდა ევროკავშირის დაფინანსებული პროექტის ”კანონის
უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” წარმომადგენლებს. შეხვედრაზე განხილულ იქნა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში
სასწავლო ცენტრსა და იურიდიულ სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის საკითხები. სასწავლო ცენტრის დირექტორმა, 
ქალბატონმა ნატო გუგავამ სრული მზადყოფნა გამოხატა იურიდიული სამსახურის წარმომადგენლთა პროფესიული განვითარების
პროგრამებში თანამშრომლობისა და კოორდინაციის შესახებ.  
 

27 აგვისტო, 2009 წ
 

 

შეხვედრა სასწავლო ცენტრში

სასწავლო ცენტრის ხელმძღვანელობა შეხვდა პროექტ “კანონის უზენაესობის მხარდაჭერა საქართველოში” პრობაციის დარგში წამყვან
ექსპერტს ბ-ნ რაიტ კუუსესა და პროექტის მენეჯერს ლალი ჩხეტიას. შეხვედრაზე განისაზღვრა სასწავლო ცენტრის პრიორიტეტები და
პროექტის ფარგლებში 2009 წელს განსახორციელებელი ტრენინგები პრობაციის სისტემის თანამშრომლებისათვის. აღნიშნული პროექტი
რომელიც დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ახორციელებს "Human Dynamics"  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან იგი
ეფუძნება ქართველ და უცხოელ პარტნიორების მჭიდრო თანამშრომლობას პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სფეროებში.  

19 აგვისტო, 2009 წ

არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის სემინარი გამართა

დღეს, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა  მინისტრის პირველმა მოადგილემ აკაკი
სეფერთელაძემ არასრულწლოვანი  პრობაციონერებისათვის ორგანიზებული სემინარი გახსნა. ღონისძიება  სასჯელაღსრულებისა და
პრობაციის სასწავლო ცენტრში ჩატარდა. სემინარს იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
ირაკლი კობიძე უძღვებოდა. ღონისძიება ჩატარდა პრობაციის ეროვნული  სამსახურისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის
ერთობლივი ინციატივის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს არასრულწლოვან პრობაციონერებში დანაშაულის პრევენციას.  

 17 აგვისტო, 2009 წ

საცეცხლე მომზადების 
კურსი  

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა გადამზადების მორიგი ეტაპი
დასრულდა. სამდღიანი  სასწავლო კურსი სპეციალური სასწავლო პროგრამის მიხედვით ცეცხლსასროლი  იარაღის გამოყენებასთან
დაკავშირებით 35 თანამშრომელმა 2 ჯგუფად გაიარა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება.
წარმატებულ მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერთიფიკატი გადაეცემათ.  

15 აგვისტო, 2009 წ

   

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლებმა სწავლების კურსი გაიარეს 

დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების სისტემის სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა
გადამზადების მორიგი ეტაპი  დასრულდა. თერთმეტდღიანი სასწავლო კურსი სპეციალიზებული სასწავლო  პროგრამის მიხედვით
სასჯელაღსრულების სისტემის 70-მა თანამშრომელმა 2  ჯგუფად გაიარა. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს
ჩაუტარდათ  ტესტირება, რომელიც მეტი გამჭვირვალეობის მიზნით შემთხვევითი პრინციპით  საგამოცდო ტესტების შერჩევის
კომპიუტერული პროგრამით წარიმართა.  წარმატებულ მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი  სერტიფიკატი



გადაეცემათ. (იხ. თანდართული  სია)  

7 აგვისტო, 2009 წ

თერაპიის ინსტრუქტორთა ტრენინგი 
დასრულდა  

დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დასრულდა ხუთდღიანი  ტრენინგი ქიმიურ ნივთიერებაზე
დამოკიდებულების მქონე მსჯავრდებულთა  თერაპიის ინსტრუქტორებისათვის. თბილისის ქალთა და არასრულწლოვანთა №5 ,
რუსთავის №6 და ქუთაისის №2 საპყრობილისა და მკაცრი რეჟიმის სასჯელაღსრულების დაწესებულებების შვიდმა თანამშრომელმა
წარმატებით  გაიარა  სასწავლო მომზადების კურსი, რის შემდეგაც ისინი აღნიშნულ დაწესებულებებში  გახსნილ სამკურნალო-
სარეაბილიტაციო ცენტრ ”ატლანტისში” შეუდგებიან  მუშაობას. აქ კი არამედიკამენტოზური ფსიქო-სოციალური სარეაბილიტაციო
პროგრამის ფარგლებში დამოკიდებულების მქონე მსჯავრდებულებს საშუალება  ეძლევათ, დაძლიონ ნარკოტიკის მოხმარების
სურვილი და ჯანმრთელი ცხოვრების  წესს დაუბრუნდნენ. პროექტი ევროკომისიის ”პრობაციისა და პენიტენციური  სისტემის
რეფორმის” პროექტისა და პოლონეთის მთავრობის დახმარების  პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა. სასწავლო კურსის
დასრულების შემდეგ მონაწილეებს შესაბამისი კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატები გადაეცათ.  

31 ივლისი 2009

 

 
 
 
ახალ სასწავლო პროგრამების მომზადებაზე მუშაობა დასრულდა
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დღეს ახალი სასწავლო პროგრამების მომზადებაზე მომუშავე ჯგუფის
დასკვნითი სხდომა გაიმართა, რომელსაც სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა უძღვებოდა. სამუშაო ჯგუფი ორი თვის
განმავლობაში მუშაობდა და დასკვნით შეხვედრაზე სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრისათვის რვა ახალი სასწავლო
პროგრამა წარმოადგინა. კერძოდ, სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამები სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო სამსახურის, 
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის, ბადრაგირების სამსახურისა და სწრაფი რეაგირების სპეციალური დანიშნულების სამსახურის
თანამშრომელთათვის, სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების სასწავლო პროგრამა
და სამი პროგრამა ფსიქოლოგიურ საკითხებთან დაკავშირებით (ემოციური აგრესიის მართვის, კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესებისა
და სტრესის მართვის სასწავლო პროგრამები). სხდომაზე დეტალურად იქნა განხილული ახალი სასწავლო პროგრამები. სხდომის
მონაწილეთა შენიშვნების გაზიარებით მიღებულ იქნა სასწავლო პროგრამების საბოლოო ვარიანტი, რითაც ცენტრი სასწავლო პროცესს
წარმართავს. სამუშაო ჯგუფის საქმიანობა საქართველოში ნორვეგიის კანონისა უზენაესობის მრჩეველთა მისიის (NORALG) ფინანსური
მხარდაჭერით განხორციელდა. 
  

23 ივლისი 2009 წ

პრობაციონერებმა კომპიუტერული პროგრამები 
შეისწავლეს  
სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროში დღეს კომპიუტერული პროგრამების
კურსგავლილ არასრუწლოვან პრობაციონერებს შესაბამისი ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატები გადაეცათ. ცერემონიას
არასაპარიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის სამსახურის უფროსი თეიმურაზ იობიძე და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრის დირექტორი ნატო გუგავა დაესწრნენ. პრობაციონერებმა სწავლება სამინისტროს ინიციატივით, 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ბაზაზე გაიარეს. კომპიუტერულ საოფისე პროგრამებში ჯგუფურ მეცადინეობას
სამინისტროს ტექნოლოგიური უზრუნველყოფის სამმართველოს თანამშრომელი ერთი თვის მანძილზე ატარებდა. სწავლების ბოლოს კი
მონაწილეებს ტესტირება ჩაუტარდათ. სასწავლო ცენტრის დირექტორის ნატო გუგავას განცხადებით, სასწავლო ცენტრი კვლავაც მხარს
დაუჭერს ანალოგიური სასწავლო კურსების განხორციელებას არასრულწლოვანი პრობაციონერებისათვის.  

12 ივლისი 2009 წ

სემინარი თემაზე: წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი 
მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლა  
დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში გაიმართა სემინარი “წამების აკრძალვის საერთაშორისო და
შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი ასპექტების თაობაზე”. სემინარს სასწავლო ცენტრის ტრენერები – ბატონები გივი მიქანაძე და
სიმონ პაპუაშვილი უძღვებოდნენ და მას სასჯელაღსრულების სისტემის 24 თანამშრომელი დაესწრო. სემინარი სასწავლო ცენტრის
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დირექტორმა ქალბატონმა ნატო გუგავამ და “ციხის საერთაშორისო რეფორმის” (PRI) რეგიონალურმა დირექტორმა ბატონმა რაით ქუსმა
გახსნეს. ღონისძიებას სასწავლო ცენტრი საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 12 ივნისის N301 ბრძანებულების (“საქართველოში
წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ ბრძოლის 2008 – 2009 წწ. 
სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”) შესრულების მიზნით ახორციელებს. სემინარზე განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ისეთ
საკითხებს, როგორიცაა წამების აკრძალვა საერთაშორისო სამართალში, წამების აკრძალვასთან დაკავშირებული გაეროსა და ევროპული
დოკუმენტები და მათი შესრულების მექანიზმები, ასევე განხილულ იქნა წამების თავიდან აცილების შიდასახელმწიფოებრივი
მექანიზმები და ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს პრაქტიკა ამ მიმართულებით. ღონისძიება ციხის საერთაშორისო
რეფორმის (PRI) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის “წამების პრევენცია საქართველოში” ფარგლებში და გაეროს ადამიანის
უფელებათა კომისრის ოფისის (UNOHCHR) თანადაფინანსებით განხორციელდა. ამავე პროექტის ფარგლებში იგეგმება კიდევ ორი
ანალოგიური სემინარის ჩატარება. პროგრამის დასასრულს მონაწილეებს შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ.  

10 ივლისი 2009 წ

 

პრობაციის თანამშრომელთა ტრენინგი დასრულდა

დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში პრობაციის  თანამშრომელთა ტრენინგი დასრულდა. ღონისძიება
საბაზისო სასწავლო პროგრამის  მიხედვით მიმდინარეობდა და სწავლების დასასრულს მონაწილეებს ტესტირება  ჩაუტარდათ. 
მონაწილეთაგან ყველამ გადალახა სერტიფიკატის მისაღებად დადგენილი ზღვრული საგამოცდო ბარიერი.  (იხ. სია თანდართული
ქულათა მაჩვენებლებით).  

7 ივლისი 2009 წ

 

 

სოციალური მუშაკებისა და რეჟიმის თანამშრომელთა ტრენინგები დასრულდა 

დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების  დეპარტამენტის სოციალური მუშაკებისა და
რეჟიმის სამსახურის თანამშრომელთათვის ტრენინგები დასრულდა. სასწავლო კურსი თითოეული სამსახურის თანამშრომელთათვის 2 
ჯგუფად მიმდინარეობდა. სასწავლო პროგრამის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს ჩაუტარდათ ტესტირება, რომელიც სპეციალური
კომპიუტერული პროგრამით წარიმართა. აღნიშნული პროგრამა შეიქმნა სასწავლო  ცენტრისათვის და უზრუნველყოფს
მონაწილეთათვის შემთხვევითი პრინციპით საგამოცდო ტესტების შერჩევას. ამ მეთოდით სერტიფიცირების წარმართვა ხელს უწყობს
საგამოცდო პროცესის უფრო მეტად ეფექტურობასა და გამჭვირვალეობას. გამოცდა წარმატებით გაიარა 61-მა სოციალურმა მუშაკმა და
რეჟიმის სამსახურის 51-მა თანამშრომელმა. (იხ. თანდართული სია).  

2 ივლისი 2009 წ

  

 

სამუშაო ჯგუფმა ახალი სასწავლო პროგრამების შემუშავებაზე მუშაობა დაიწყო 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ნორვეგიის კანონის უზენაესობის მრჩეველთა მისიასთან (NORLAG) 
თანამშრომლობის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის
თანამშრომელთათვის ახალ სასწავლო პროგრამებს შეიმუშავებს. კერძოდ, სპეციალიზებულ სასწავლო პროგრამას სასჯელაღსრულების
დეპარტამენტის თანამშრომელთათვის, სასჯელაღსრულების სისტემის საბადრაგო სამსახურის თანამშრომელთათვის, 
სასჯელაღსრულების სისტემის სამედიცინო სამსახურის მუშაკებისათვისა და სხვადასხვა სახის ფსიქოლოგიური პროგრამებს. სამუშაო
ჯგუფში მონაწილეობას იღებენ სასწავლო ცენტრის ტრენერები, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სისტემის თანამშრომლები, 
ქართველი და უცხოელი ექსპერტები. 

5 ივნისი 2009 წ

სამუშაო ჯგუფმა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის პროგრამების
განახლებაზე მუშაობა დაასრულა  
29 მაისს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასწავლო პროგრამების განახლებაზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის
შემაჯამებელი სხდომა გაიმართა. სხდომაში მონაწილეობა მიიღეს სამუშაო ჯგუფის წევრებმა და ნორვეგიის კანონის უზენაესობის
მრჩეველთა მისიის (NORLAG) ექსპერტებმა. სხდომის მიზანი იყო სამუშაო ჯგუფის მიერ გაწეული ორთვიანი მუშაობის შედეგების
შეჯამება და სასწავლო პროგრამის საბოლოო ვარიანტის მიღება. სხდომაზე დეტალურად იქნა განხილული სასწავლო პროგრამების
განახლებული ვერსიები. სხდომის მონაწილეთა შენიშვნების გათვალისწინებით მიღებულ იქნა სასწავლო პროგრამების საბოლოო
ვარიანტი, რითაც სასწავლო ცენტრი სწავლების პროცესს გააგრძელებს. სამუშაო ჯგუფმა მუშაობა დაასრულა. სამუშაო ჯგუფის
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საქმიანობა NORLAG-ის ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.  
29 მაისი 2009 წ

სასწავლო ცენტრში საზოგადოებრივი ადვოკატების ტრენინგი 
მიმდინარეობს  
დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების
საკითხთა სამინისტროს სსიპ – იურიდიული დახმარების სამსახურის მოწვეულ საზოგადოებრივ ადვოკატთათვის ორი საორიენტაციო
ტრენინგი დაიწყო. ტრენინგი ორ ჯგუფად ჩატარდება და 16 მაისს დასრულდება. აღნიშნულ ტრენინგს 38 მოწვეული საზოგადოებრივი
ადვოკატი გაივლის.  

13 მაისი 2009 წ

გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით ტრენინგი 
დასრულდა  
დღეს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დასრულდა ტრენინგი, რომელიც გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) 
თანამშრომლობითა და “არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებაში სასჯელაღსრულების და პრობაციის სისტემის რეფორმის” 
პროექტის ფარგლებში 16 აპრილს დაიწყო. არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის
პროგრამებთან დაკავშირებით სპეციალური მომზადება სასჯელაღსრულების სისტემის 55 თანამშრომელმა გაიარა, რომლებიც ოთხ
ჯგუფში იყვნენ განაწილებული. ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცათ შესაბამისი სერტიფიკატები.  

2 მაისი 2009 წ

 

ქ. თბილისის ბიუროს ოფიცერთა მომზადების კურსი დასრულდა
დღეს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის ქ. თბილისის ბიუროს მოქმედ ოფიცერთა
ტრენინგი დასრულდა. ათდღიანი ღონისძიება სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით თბილისის ბიუროს 15-მა ოფიცერმა
გაიარა. სასწავლო კურსს უძღვებოდნენ სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ტრენერები. ტრენინგის დასასრულს
ტესტირება წარმატებით გაიარა ყველა მონაწილემ, რის საფუძველზეც მათ შესაბამისი სასწავლო პროგრამის გავლის დამადასტურებელი
სერტიფიკატები გადაეცათ.  

30 აპრილი 2009 წ

სამეცნიერო კონფერენციში მონაწილეობას სასწავლო ცენტრის ტრენერები იღებენ 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრისა და გერმანიის საერთაშორისო სამართლებრივი თანამშრომლობის ფონდის
პროექტთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სასწავლო ცენტრის ტრენერები ანტონ ქელბაქიანი და ირაკლი ჩხარტიშვილი იმყოფებიან
ქ. ბინცში (გერმანია), სადაც გაიმართება სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: “პრობაციის სამსახური და პენიტენციური სისტემა: 
სტაბილურობა გარდამავალ პირობებში. გერმანული და ევროპული გამოცდილება”. სამეცნიერო კონფერენცია 30 აპრილს
დასრულდება.  

28 აპრილი 2009 წ

   
პრობაციის თბილისის ბიუროს ოფიცერთათვის ტრენინგი დაიწყო
დღეს არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სამსახურის თბილისის ბიუროში ტრენინგი დაიწყო. 
სასწავლო კურსს სპეციალიზებული სასწავლო პროგრამის მიხედვით თბილისის ბიუროს 15 მოქმედი თანამშრომელი გაივლის. 
ტრენინგის მონაწილეებს, ტესტირების წარმატებით გავლის შემთხვევაში, შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცემათ. სწავლება 30 
აპრილს დასრულდება.  

21 აპრილი 2009 წ

   
 
გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით ტრენინგი დაიწყო 
საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სსიპ - სასჯელაღსრულებისა
და პრობაციის სასწავლო ცენტრში დღეს გაეროს ბავშვთა ფონდთან (UNICEF) თანამშრომლობით დაიწყო ტრენერთა ტრენინგი
სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ქალთა და არასრულწლოვანთა #5 საერთო და საპყრობილის რეჟიმის დაწესებულებისა და
არასრულწლოვანთა აღმზრდელობითი დაწესებულების (მცხეთა) თანამშრომელთათვის თემაზე: “რეფორმის მიმართულებები
ინდივიდუალური რეინტეგრაციის სფეროში”. ტრენინგი საქართველოს მთავრობის, ევროკომისიისა და გაეროს ბავშვთა ფონდის
პარტნიორობის პროექტის “არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მიმართებაში სასჯელაღსრულების და პრობაციის სისტემის
რეფორმა საქართველოში” ფარგლებში მიმდინარეობს. ტრენინგს უძღვებიან საერთაშორისო და ადგილობრივი ტრენერები. ტრენინგის
მონაწილეები გაეცნობიან არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციისა და საზოგადოებაში რეინტეგრაციის პროგრამებს. 
აღნიშნული ტრენინგი 2 მაისს დასრულდება.  

16 აპრილი 2009 წ
 



 


