
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში შეიქმნა შრომითი 
ტრეფიკინგის ფაქტების გამოვლენის, პრევენციისა და აღკვეთის სამუშაო ჯგუფი, რომლის შემადგენლობაში 
შევიდნენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების წარმომადგენლები. აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის მიზანია სახელმწიფო 
უწყებების კოორდინირებული მუშაობა ტრეფიკინგთან ეფექტიანად ბრძოლის უზრუნველსაყოფად.
 
საქართველოს პროკურატურა ადამიანით მოვაჭრეების მიმართ მკაცრ პოლიტიკას ატარებს. პროაქტიურად 
ხორციელდება ტრეფიკინგის სავარაუდო მსხვერპლთა იდენტიფიცირება, ტრეფიკინგის ყველა შესაძლო ფაქტზე 
მყისიერად იწყება გამოძიება და ხორციელდება ეფექტიანი საპროცესო ხელმძღვანელობა, რაც სასამართლოში 
სახელმწიფო ბრალდების კვალიფიციური მხარდაჭერით სრულდება.
 
2020 წელს სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 4 ტრეფიკიორის მიმართ სსკ-ის 1432 მუხლით, ხოლო 
დაზარალებულად ცნობილ იქნა 3 არასრულწლოვანი ქალი.
 
2020 წლის 3 ნოემბერს, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, საქართველოს პროკურატურაში პროკურორებისთვის 
ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე ევროპის საბჭოს HELP-ის პროგრამის ახალი სასწავლო კურსი 
,,ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა და მსხვერპლთა დაცვა“ დაიწყო. აღნიშნული სასწავლო კურსი 
საქართველოში პირველად დაინერგა და მასში 22 პროკურორი მონაწილეობს. კურსი საერთაშორისო და 
ეროვნული ნაწილისგან შედგება და სამი თვე გაგრძელდება.
 

ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის 2020 წლის 25 ივნისის ანგარიშის თანახმად, 
საქართველო სრულად აკმაყოფილებს ტრეფიკინგთან 
ბრძოლის სტანდარტებს და განაგრძობს მტკიცე და 
შეუქცევად ძალისხმევას ტრეფიკინგთან ბრძოლის 
მიმართულებით, რაც განაპირობებს ქვეყნის დადებით 
შეფასებას - ოთხშკალიანი რეიტინგული სისტემის პირველ, 
უმაღლეს კალათაში ყოფნას.
 
ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო 
დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, აღმოსავლეთ 
პარტნიორობის ქვეყნებს შორის საქართველო ერთადერთია, 
რომელიც პირველ კალათაში მოხვდა. სახელმწიფო 
დეპარტამენტის შეფასება ისეთ ძირითად კომპონენტებს 
ეფუძნება, როგორიცაა: სახელმწიფოს მიერ ადამიანით 
ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) პრევენცია, ტრეფიკინგის 
მსხვერპლთა დაცვა, დამნაშავეთა სისხლისსამართლებრივი 
დევნა და ტრეფიკინგის პრევენციისა და აღკვეთის კუთხით 
პარტნიორობა მთავრობასა და სამოქალაქო საზოგადოებას 
შორის.

                           საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                                     იხილეთ ლინკზე:     https://infogram.com/2-1h9
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ნარკოტიკული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა

                         საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1h0n25yylqxvl6p?live

2020 წლის განმავლობაში, შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთად, აქტიურად მიმდინარეობდა 
ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა. პოლიციის ეფექტიანი მუშაობის შედეგად ამოღებულ იქნა დიდი 
რაოდენობით სხვადასხვა ნარკოტიკული საშუალება: 89 კგ „ჰეროინი“, 1 კგ „კოკაინი“, 7000 აბი ,,სუბოტექსი“ 
და 6,5 კგ-ზე მეტი ახალი ფსიქოაქტიური ნივთიერებები. კვლავ გაგრძელდა ბოლო წლების ტენდენცია და 
ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებელ პირთა გამოვლენაზე. 
განსაკუთრებით აქტუალური იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობის ისეთი ახალი სქემების გამოვლენა, როგორიცაა 
საკომუნიკაციო საშუალებების გამოყენებით ონლაინ ვაჭრობა. ამ ტიპის დანაშაულთან ბრძოლის 
ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შსს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში შეიქმნა 
სპეციალიზებული დანაყოფი, რომლის აქტიური მუშაობის შედეგად 2020 წელს გამოვლინდა 16 
ნარკომოვაჭრე და 13 ე.წ. ,,ინტერნეტ მაღაზია“.
 
საანგარიშო პერიოდში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო სულ 71 ნარკორეალიზატორის მიმართ. 
აღნიშნულ პირთა გამოსავლენად, პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში გამოყენებული იქნა ისეთი მეთოდები, 
როგორიცაა საკონტროლო შესყიდვა, ფარული აუდიო-ვიდეო გადაღება და სატელეფონო საუბრების 
ფარული მიყურადება. მსგავსი მიდგომა შემდგომში განაპირობებს სისხლისსამართლებრივი დევნის 
წარმატებით განხორციელებას.
 
მკაცრია ნარკორეალიზატორების მიმართ პროკურატურის მიერ გატარებული სისხლისსამართლებრივი 
პოლიტიკა. კერძოდ, 2020 წელს 71-დან 70 შემთხვევაში ნარკოტიკული საშუალებების გამსაღებელთა 
მიმართ აღკვეთის ღონისძიების სახით მოთხოვნილი და გამოყენებული იყო პატიმრობა. რაც შეეხება 
გამონაკლისს, იგი განპირობებული იყო ბრალდებულის განსაკუთრებული თანამშრომლობით (მისი 
აქტიური ქმედების შედეგად გამოვლინდა 6 რეალიზატორი).
 
2020 წელს ნარკორეალიზატორთა ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეები სრულდებოდა არსებითი 
განხილვით და სასამართლოს მიერ გამოიყენებოდა მკაცრი სასჯელები. საანგარიშო პერიოდში, 
გამამტყუნებელი განაჩენი სულ გამოტანილი იქნა 80 გამსაღებელი პირის მიმართ, საიდანაც საპროცესო 
შეთანხმება გაფორმდა 10 შემთხვევაში, მხოლოდ გამოძიებასთან განსაკუთრებული თანამშრომლობის 
პირობით და სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენებით.
 
2020 წელს წინა წლებისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ნარკოტიკული 
საშუალებებით ვაჭრობის შედეგად მიღებული უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტების 
შესწავლას, აქტივების მოძიებასა და მათ მიდევნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
აქტიურად დაიწყო მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე შესაბამისი პრაქტიკის დამკვიდრებაც. 2020 წელს, 
ნარკოვაჭრობის შედეგად მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის 
ლეგალიზაციის ფაქტზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 6 პირის მიმართ, ხოლო ჩამორთმევას 
დაექვემდებარა 854 848 ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება.
 
2020 წელი ასევე მნიშვნელოვანი იყო ნარკოტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხითაც. ამერიკის 
შეერთებული შტატების შესაბამის სამსახურებთან აქტიური თანამშრომლობით გამოვლენილი იქნა 110კგ. 
„ჰეროინის“ საერთაშორისო ტრანზიტის ფაქტი. აღნიშნულ საქმეზე საქართველოში წარმატებით 
განხორციელდა სისხლისსამართლებრივი დევნა ორგანიზებული ჯგუფის სამი სხვა ქვეყნის მოქალაქე 
წევრის მიმართ და გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი.2020 წლის განვმავლობაში, შინაგან საქმეთა 
სამინისტროსთან ერთად, აქტიურად მიმდინარეობდა ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა.
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პოლიციის ეფექტიანი მუშაობის შედეგად ამოღებულ იქნა დიდი რაოდენობით სხვადასხვა ნარკოტიკული 
საშუალებები: 89 კგ „ჰეროინი“, 1 კგ „კოკაინი“, 7000 აბი ,,სუბოტექსი“ და 6,5 კგ-ზე მეტი ახალი ფსიქოატიური 
ნივთიერებები. კვლავ გაგრძელდა ბოლო წლების ტენდენცია და ძირითადი აქცენტი კეთდებოდა 
ნარკოტიკული საშუალების გამსაღებელ პირთა გამოვლენაზე. განსაკუთრებით აქტუალური იყო 
ნარკოტიკებით ვაჭრობის ისეთი ახალი სქემების გამოვლენა, როგორიცაა საკომუნიკაციო საშუალებების 
გამოყენებით ონლაინ ვაჭრობა. ამ ტიპის დანაშაულთან ბრძოლის ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით, შსს 
ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტში შეიქმნა სპეციალიზებული დანაყოფი, რომლის 
აქტიური მუშაობის შედეგად 2020 წელს გამოვლინდა 16 ნარკომოვაჭრე და 13 ე.წ. ,,ინტერნეტ მაღაზია“.
 
საანგარიშო პერიოდში სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო სულ 71 ნარკორელიზატორის მიმართ. 
აღნიშნულ პირთა გამოსავლენად, პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში გამოყენებული იქნა ისეთი მეთოდები, 
როგორცაა საკონტროლო შესყიდვა, ფარული აუდიო-ვიდეო გადაღება და სატელეფონო საუბრების ფარული 
მიყურადება. მსგავსი მიდგომა შემდგომში განაპირობებს სისხლისსამართლებრივი დევნის წარმატებით 
განხორციელებას.
 
მკაცრია ნარკორეალიზატორების მიმართ პროკურატურის მიერ გატარებული სისხლისსამართლებრივი 
პოლიტიკა. კერძოდ, 2020 წელს 71-დან 70 შემთხვევაში ნარკოტიკული საშუალებების გამსაღებელთა მიმართ 
აღკვეთის ღონისძიების სახით მოთხოვნილი და გამოყენებული იყო პატიმრობა. რაც შეეხება გამონაკლისს, 
იგი განპირობებული იყო ბრალდებულის განსაკუთრებული თანამშრომლობით (მისი აქტიური ქმედების 
შედეგად გამოვლინდა 6 რეალიზატორი).
 
2020 წელს, ნარკორეალიზატორთა ბრალდების სისხლის სამართლის საქმეები სრულდებოდა არსებითი 
განხილვით და სასამართლოს მიერ გამოიყენებოდა მკაცრი სასჯელები. საანგარიშო პერიოდში, 
გამამტყუნებელი განაჩენი სულ გამოტანილი იქნა 80 გამსაღებელი პირის მიმართ, საიდანაც საპროცესო 
შეთანხმება გაფორმდა 10 შემთხვევაში, მხოლოდ გამოძიებასთან განსაკუთრებული თანამშრომლობის 
პირობით და სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის გამოყენებით.
 
2020 წელს, წინა წლებისგან განსხვავებით, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ნარკოტიკული 
საშუალებებით ვაჭრობის შედეგად მიღებული უკანონო შემოსავლის შესაძლო ლეგალიზაციის ფაქტების 
შესწავლას, აქტივების მოძიებასა და მათ მიდევნებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 
აქტიურად დაიწყო მსგავსი კატეგორიის საქმეებზე შესაბამისი პრაქტიკის დამკვიდრებაც. 2020 წელს, 
ნარკოვაჭრობის შედეგად მიღებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის 
ფაქტზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 6 პირის მიმართ, ხოლო ჩამორთმევას დაექვემდებარა 854 
848 ლარის ღირებულების უძრავ-მოძრავი ქონება.
2020 წელი ასევე მნიშვნელოვანი იყო ნარკოტრანზიტის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხითაც. ამერიკის 
შეერთებული შტატების შესაბამის სამსახურებთან აქტიური თანამშრომლობით გამოვლენილი იქნა 110 კგ 
„ჰეროინის“ საერთაშორისო ტრანზიტის ფაქტი. აღნიშნულ საქმეზე საქართველოში წარმატებით 
განხორციელდა სისხლისსამართლებრივი დევნა ორგანიზებული ჯგუფის სამი სხვა ქვეყნის მოქალაქე წევრის 
მიმართ და გამოტანილია გამამტყუნებელი განაჩენი.

                         საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1h0n25yylqxvl6p?live
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გამოძიებისა და საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლება

 

პროკურორთა შეფასება ხორციელდება რეგულარულად, კანონით დადგენილი ინტერვალების დაცვით, 
ობიექტური და სამართლიანი პროცედურის საფუძველზე, წინასწარ დადგენილი განჭვრეტადი 
კრიტერიუმების მიხედვით. პროკურორთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასებისთვის გამოყენებულია 
როგორც ხარისხობრივი, ისე რაოდენობრივი ინდიკატორები.

საქართველოს პროკურატურაში 2017 წლიდან დაინერგა პროკურორთა და პროკურატურის 
გამომძიებელთა შეფასების სისტემა. შეფასების სისტემის დანერგვა უზრუნველყოფს საპროკურორო 
საქმიანობისა და პროკურატურის სისტემაში გამოძიების ხარისხის ამაღლებას, პროკურორთა და 
პროკურატურის გამომძიებელთა რანგირების, წახალისების, დაწინაურების, დისციპლინური სახდელის 
დადების, უფრო დაბალ თანამდებობაზე გადაყვანის და დათხოვნის გამჭვირვალე სისტემის შექმნას, 
პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა მოტივაციის ამაღლებას.

შეფასების სისტემის საფუძველზე ხდება გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელების, 
საპროცესო დოკუმენტების შედგენის და სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის ხარისხის 
მონიტორინგი. საპროცესო ხელმძღვანელობის განხორციელების კომპონენტში შეფასებას ექვემდებარება 
შესაფასებელ პერიოდში პროკურორის საზედამხედველო სისხლის სამართლის საქმეები, სამართლებრივი 
წერის კომპონენტში შეფასებას ექვემდებარება - დადგენილება პირის ბრალდების შესახებ, შუამდგომლობა 
აღკვეთის ღონისძიების შეფარდების შესახებ, დადგენილება სისხლისსამართლებრივი დევნის არდაწყების 
შესახებ, დადგენილება სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ და დადგენილება გამოძიების 
შეწყვეტის შესახებ. შეფასების სისტემით დადგენილი კრიტერიუმების შესაბამისად, პროკურორთა სასამართლო 
უნარ-ჩვევების შეფასების მიზნით, შეფასებას ექვემდებარება პროკურორთა მიერ სახელმწიფო ბრალდების 
მხარდაჭერის ხარისხის შემოწმება სასამართლო მონიტორინგის განხორციელების გზით. აღნიშნული მოიცავს 
ბრალდებულის სასამართლოში პირველი წარდგენის, წინასასამართლო სხდომისა და არსებითი განხილვის 
სხდომებს.

შეფასების სისტემის საფუძველზე უკვე განხორციელდა პროკურორთა 2018-2019 წლებში შესრულებული 
საქმიანობის შეფასება, უახლოეს პერიოდში დასრულდება 2020 წლის განმავლობაში განხორციელებული 
საქმიანობის შეფასება.

                        საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1hnq41005g3wk23?live

პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა შეფასების სისტემა
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„პროკურატურის შესახებ“ ორგანული კანონისა და შეფასების სისტემის თანახმად, შეფასების შედეგები 
მხედველობაში მიიღება პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა რანგირების, წახალისების, 
დაწინაურების, დისციპლინური სახდელის დადების, უფრო დაბალ თანამდებობაზე გადაყვანისა და 
დათხოვნის საკითხების გადაწყვეტისას. როგორც წინა წლებში, ასევე 2020 წელსაც შეფასების შედეგები 
მხედველობაში იქნა მიღებული გენერალური პროკურორის მუდმივმოქმედი სათათბირო ორგანოს − 
კარიერის მართვის, ეთიკისა და წახალისების საბჭოს მიერ პროკურორის/გამომძიებლის წახალისების, 
დაწინაურების საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისას.

2019-2020 წლების განმავლობაში განხორციელებული შეფასების შედეგების საფუძველზე, გაანალიზდა 
როგორც შეფასების პროცესი, ასევე არსებული შედეგები. 2020 წელს შემუშავდა შეფასების სისტემის 
განახლებული ვერსია. შეფასების სისტემის განახლების მიზანი იყო პრაქტიკულ გამოცდილებაზე 
დაყრდნობით მომხდარიყო შეფასების სისტემის კიდევ უფრო დახვეწა, რათა იგი გამხდარიყო 
სრულყოფილი, პროგნოზირებადი, მარტივად აღქმადი და გამჭვირვალე. შეფასების არსებული სისტემის 
მოდერნიზაციის ერთ-ერთი საფუძველი „პროკურატურის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში 
შესული ცვლილებები გახდა. კერძოდ, კანონში ნორმატიულად გაიწერა, რომ პროკურორის/
პროკურატურის გამომძიებლის დაწინაურების, სხვა თანამდებობაზე გადაყვანის, სამსახურიდან 
დათხოვნის საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღებისას მხედველობაში მიიღება პროკურორის/
პროკურატურის გამომძიებლის საქმიანობის შეფასების შედეგები. ამასთან, განისაზღვრა პროკურატურის 
თანამშრომლის მინიმალური კომპეტენცია, რომელსაც შეფასების შედეგად უნდა აკმაყოფილებდეს 
პროკურორი და გამომძიებელი.

შეფასების სისტემის განახლება განაპირობა აგრეთვე შეფასების პროცესში განხორციელებულმა 
მიგნებებმა და შეფასების სისტემის კიდევ უფრო დახვეწის საჭიროებამ. კერძოდ, ახალი შეფასების 
სისტემის ფარგლებში კიდევ უფრო დეტალურად გაიწერა პროკურორთა და გამომძიებელთა შეფასების 
კრიტერიუმები, რაც უზრუნველყოფს შემფასებელთა მხრიდან (როგორც საპროკურორო საქმიანობაზე 
ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის, ასევე უშუალო ხელმძღვანელის 
მიერ) მაქსიმალურად ობიექტურ და სამართლიან მიდგომებს, ასევე პროკურორებს და გამომძიებლებს 
აწვდის ინფორმაციას, თუ რა სტანდარტებს და მოთხოვნებს ეფუძნება მათი საქმიანობის ხარისხის 
შეფასება.

2020 წლის 9 ოქტომბერს საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში პროკურორთა და 
გამომძიებელთა ახალი შეფასების სისტემის და რანგირების სისტემის პრეზენტაცია გაიმართა. ახალი 
შეფასების სისტემისა და რანგირების სისტემის გაცნობის მიზნით დისტანციური შეხვედრები გაიმართა 
ასევე საოლქო და რაიონული პროკურატურის თანამშრომლებთან. პრეზენტაციების ფარგლებში 
პროკურატურის თანამშრომლებს მიეწოდათ ინფორმაცია შეფასების სისტემით გათვალისწინებულ 
ძირითადი სიახლეების თაობაზე. პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა შეფასების ახალი 
სისტემა განხილვის მიზნით წარედგინა ასევე გენერალური პროკურორის მუდმივმოქმედ სათათბირო 
ორგანოს – კარიერის მართვის, ეთიკისა და წახალისების საბჭოს. მსჯელობის შემდეგ, საბჭოს წევრებმა 
ერთხმად მიიღეს ახალი შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ რეკომენდაცია.

პროკურორთა საქმიანობის პროცესში გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრის მიზნით, 2020 წელს 
მომზადდა მონიტორინგის ანგარიში და შემუშავდა სახელმძღვანელო მითითებები, რომელშიც აისახა 
საპროცესო დოკუმენტების შედგენისა და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერისას გამოვლენილი 
ხარვეზები. სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავების მიზანია ხელი შეუწყოს საპროკურორო 
საქმიანობის ხარისხის კიდევ უფრო ამაღლებასა და არსებული ხარვეზების აღმოფხვრას. 
სახელმძღვანელო მითითებების შემუშავება და მათში არსებული მიდგომების გათვალისწინება 
მაქსიმალურად უწყობს ხელს პროკურორთა პროფესიონალიზმის ამაღლებას, საპროცესო 
ხელმძღვანელობის და სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის ეფექტიანობის გაზრდას.
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დღემდე მოქმედი შეფასების სისტემისგან განსხვავებით, პროკურორთა და პროკურატურის 
გამომძიებელთა ახალ შეფასების სისტემას ნორმატიული აქტის სახე აქვს. კერძოდ, 2020 წლის 10 
დეკემბერს საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ვებგვერდზე გამოქვეყნდა და იმავე დღეს 
ამოქმედდა საქართველოს გენერალური პროკურორის № 047 ბრძანება „პროკურორთა და 
პროკურატურის გამომძიებელთა შეფასების სისტემის დამტკიცების შესახებ“.
ახალი შეფასების სისტემა უზრუნველყოფს შეფასების პროცესში სამართლიანი მიდგომების 
დანერგვას. ორიენტირებულია პროგრესზე და პასუხობს პროკურატურის წინაშე არსებულ გამოწვევებს.
აქვე აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მუშაობა შეფასების სისტემის ელექტრონული 
მოდულის შექმნაზე. შეფასების ელექტრონული მოდულის დანერგვა გააუმჯობესებს მონაცემების 
შეგროვებას, დამუშავებას და დაცვას. შესაძლებლობას მოგვცემს დინამიკაში დავაკვირდეთ 
პროკურორისა და გამომძიებლის საქმიანობის შედეგებს. ელექტრონული მოდული უფრო მოქნილს და 
კომფორტულს გახდის შეფასების განმახორციელებელი პირების მუშაობას.

2020 წლის განმავლობაში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტის მიერ აქტიურად მიმდინარეობდა მუშაობა სახელმძღვანელო მითითებების 
შემუშავების მიმართულებით. მომზადდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით 
ჩადენილ დანაშაულთა ანალიზი. ამ მიზნით შესწავლილი იქნა ყველა ის სისხლის სამართლის საქმე, 
რომელზეც 2019 წელს დაიწყო გამოძიება. საქმეთა შესწავლის პროცესში იდენტიფიცირებული 
გამოწვევების დაძლევის მიზნით შემუშავდა „სახელმძღვანელო მითითება 140-ე მუხლით 
გათვალისწინებულ დანაშაულებზე“.
 
2020 წლის განმავლობაში საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული 
განვითარების დეპარტამენტის მიერ შესწავლილი იქნა ყველა ის სისხლის სამართლის საქმე, რომელზეც 
2019 წლის განმავლობაში სასამართლომ უარი თქვა ბრალდებულის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების 
გამოყენებაზე. ანალიზის შედეგად მომზადდა სახელმძღვანელო მითითება „აღკვეთის ღონისძიების 
დასაბუთების და აღკვეთის ღონისძიების გამოყენებაზე უარის თქმის განჩინების გასაჩივრების 
საკითხებთან დაკავშირებით“. აღნიშნული სახელმძღვანელო მითითება გაეგზავნა პროკურატურის ყველა 
სტრუქტურულ დანაყოფს. როგორც სახელმძღვანელო მითითებაში, ასევე ზოგადად აღკვეთის 
ღონისძიების შუამდგომლობათა დასაბუთების პროცესში იდენტიფიცირებული ხარვეზების შესახებ 
პროკურორებს ინფორმაცია მიეწოდათ დეპარტამენტის წარმომადგენლის მიერ ტრენინგის ფარგლებში, 
აღკვეთის ღონისძიების დასაბუთების პრობლემურ საკითხებზე მსჯელობისას.
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საპროკურორო ზედამხედველობა და ანალიტიკური საქმიანობა
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2020 წლის განმავლობაში, გამოძიებისა და საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლების მიზნით, 
გაანალიზდა 2020 წლის პირველი 6 თვის განმავლობაში გამოტანილი განჩინებები და გამამართლებელი 
განაჩენები. იდენტიფიცირდა სასამართლოს გადაწყვეტილებების საფუძველზე გამოვლენილი, გამოძიების 
მიმდინარეობისას დაშვებული შეცდომები.

 
კვლევის ფარგლებში განზოგადდა საპროცესო ხარვეზები და მიზეზები, რაც საფუძვლად დაედო 
სასამართლოს მიერ შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღებას. გამოკვეთილი ტენდენციები და 
პრობლემები გაზიარებულ იქნება საქართველოს პროკურატურის ყველა რგოლთან, რათა მომავალში 
მაქსიმალურად თავიდან იქნეს აცილებული მსგავსი შემთხვევები, შემცირდეს გამოძიების პროცესში 
დაშვებული შეცდომები და გაიზარდოს გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის ხარისხი.

საქმეთა შესწავლის მიზანი იყო შეფასებულიყო გამოძიების ჩატარების და საპროცესო ხელმძღვანელობის 
განხორციელების ხარისხი და ამ მიმართულებით რეკომენდაციების შემუშავების საჭიროება, ასევე 
გაანალიზებულიყო კრიმინოლოგიური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხები.

საქმეთა შესწავლის გზით გაანალიზდა სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე (მკვლელობა ), 109-ე 
(მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში), 115-ე (თვითმკვლელობამდე ან თვითმკვლელობის ცდამდე 
მიყვანა) და 116-ე მუხლებით (სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობა) გამოძიებადაწყებული სისხლის 
სამართლის საქმეები.
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გაანალიზდა სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ბრალდებულის დაკავებიდან 
გათავისუფლების, გადაუდებელი აუცილებლობით ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედების უკანონოდ 
ცნობის, საპროცესო შეთანხმების დამტკიცებაზე უარის თქმის, წინასასამართლო სხდომაზე ბრალდების 
მხარის მტკიცებულებების დაუშვებლად ცნობისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის შეწყვეტის შესახებ, 
აგრეთვე განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის საქმეებზე კვალიფიკაციის შეცვლის შესახებ.

 
 

 

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილების 
პრაქტიკაში იმპლემენტაციის, პროკურორებისა და კოორდინატორების ეფექტიანი 
ურთიერთთანამშრომლობის უზრუნველყოფის მიზნით 2020 წელს შემუშავდა სახელმძღვანელო მითითება 
„სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 50-ე მუხლის მე-5 ნაწილის გამოყენების შესახებ“, რომელიც 
კიდევ უფრო ეფექტიანს გახდის ოჯახური დანაშაულის წინააღმდეგ პროკურატურის მუშაობას, 
გააუმჯობესებს სისხლისსამართლებრივი დევნის საბოლოო შედეგებს, უზრუნველყოფს პროკურატურის 
სისტემაში ერთგვაროვანი, სწორი მიდგომების დანერგვასა და განხორციელებას.
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გარდა ანალიტიკური საქმიანობისა, რომელიც მიმართულია მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სისხლის 
სამართლის პოლიტიკის განხორციელებაზე, პროკურატურისთვის მნიშვნელოვანია კვლევითი საქმიანობა. 
მათ შორის, შიდა კვლევების ჩატარება, რომელიც საშუალებას იძლევა შევიტყოთ თანამშრომელთა აზრი 
სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე.

 
 

 

2020 წელს ჩატარდა „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის კომენტარების 
საჭიროების დისტანციური კვლევა“, რომლის მიზანი იყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 
კერძო ნაწილის პრობლემური მუხლების იდენტიფიცირება და მათზე კომენტარების შემუშავების 
საჭიროების განსაზღვრა. პრობლემურ და აქტუალურ მუხლებზე კომენტარების შემუშავება ხელს შეუწყობს 
პროკურორებს პრაქტიკულ საქმიანობაში და უზრუნველყოფს  ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას.

 
 

 

2020 წლის ოქტომბერში ჩატარდა „საქართველოს პროკურატურის თანამშრომელთა დამოკიდებულების 
კვლევა“, რომლის მიზანი იყო თანამშრომელთა მოსაზრებებისა და დამოკიდებულებების შესწავლა 
პროკურატურის სისტემისთვის აქტუალურ სხვადასხვა საკითხზე.
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126

სასწავლო აქტივობა

1205

მონაწილე

2020 წლის განმავლობაში საქართველოს 
პროკურატურის თანამშრომელთა გადამზადების 
მიზნით, შიდა რესურსის გამოყენებითა და დონორი 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით, სულ განხორციელდა 
126 სასწავლო აქტივობა, რომელშიც ჩართული იყო 
1205 მონაწილე (მენეჯერი, პროკურორი, 
გამომძიებელი, მრჩეველი, სპეციალისტი, მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორი).

პროკურატურის თანამშრომელთა გადამზადება და კვალიფიკაციის ამაღლება

დისკრიმინაციისა და შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილი დანაშაულების 

წინააღმდეგ ბრძოლა

 შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე სპეციალიზაციის სამი სასწავლო კურსი 
განხორციელდა, რომელშიც ჩართული იყო 46 პროკურორი. 

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, საქართველოს პროკურატურის, შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და 
სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებისთვის, თემაზე „სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულთან 
ბრძოლა“ განხორციელდა HELP-ის პროგრამის სასწავლო კურსი, რომლის მიზანი იყო პროკურორების, 
მოსამართლეებისა და გამომძიებლების უნარების გაუმჯობესება სიძულვილით მოტივირებულ 
დანაშაულებთან ბრძოლაში, რათა კურსის მონაწილეებმა უკეთ შეძლონ დანაშაულზე ეფექტიანი 
რეაგირება, სიძულვილის მოტივის გამოკვეთა, სისხლისსამართლებრივი დევნა და მსჯავრდება. სწავლება 
მოიცავდა შემდეგ 3 ეტაპს: სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის გამოძიება, 
სისხლისსამართლებრივი დევნა და სასამართლო გადაწყვეტილების გამოტანა. კურსში მონაწილეობა 
მიიღო თხუთმეტმა სპეციალიზებულმა პროკურორმა.

                                საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                                    იხილეთ ლინკზე:https://infogram.com/--1hnq41005g3wk23?live

 შეუწყნარებლობის მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე დამატებით განხორციელდა მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორების სპეციალიზაციის სასწავლო კურსი, რომლის ფარგლებშიც 
სწავლება გაიარა აღნიშნული სამსახურის ცხრამეტმა წარმომადგენელმა.
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დისკრიმინაციის აკრძალვის ევროპული სტანდარტების თემაზე სტაჟიორებისთვის 3 დისტანციური 
ტრენინგი განხორციელდა, რომლის ფარგლებშიც ჩართული იყო 37 სტაჟიორი.

გაეროს განვითარების პროგრამის მხარდაჭერით მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორებისთვის 
ჩატარდა 2 დისტანციური ტრენინგი ძალადობისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე. სწავლება ერთობლივი 
ფორმატის იყო და მასში პროკურატურის მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორის 18 
წარმომადგენელთან ერთად შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოწმისა და დაზარალებულის 
კოორდინატორებიც იყვნენ ჩართული.

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე (შშმ) პირებთან კომუნიკაციის თემაზე ჩატარდა 1 სასწავლო აქტივობა. 
სწავლებაში ჩართული იყო 11 მსმენელი (საშუალო რგოლის მენეჯერი).

ოჯახში ძალადობისა და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლა

ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, სპეციალიზებული პროკურორებისთვის HELP-ის პლატფორმის 
გამოყენებით განხორციელდა სამთვიანი დისტანციური სასწავლო კურსი - ქალთა მიმართ ძალადობის და 
ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე, რომლის ფარგლებშიც სწავლება გაიარა 20-მა 
მსმენელმა.

                         საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                                    იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1hnq41005g3wk23?live

 საქართველოს პროკურატურისა და თანასწორობის მოძრაობის ერთობლივი თანამშრომლობის 
ფარგლებში ჩატარდა 2 ტრენინგი თემაზე - სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის პრაქტიკული 
ასპექტები და სიძულვილის მოტივის იდენტიფიცირების მნიშვნელობა სისხლის სამართლის საქმეებში. 
სასწავლო კურსის ფარგლებში ჩართული იყო 39 მსმენელი (პროკურორი/საშუალო რგოლის მენეჯერი).

 ევროკავშირისა და ევროსაბჭოს ერთობლივი პროექტის მხარდაჭერით, ჩატარდა სემინარების სერია 
თემაზე „მტკიცებულებების, ინფორმაციისა და სტატისტიკური მონაცემების გაუმჯობესება 
დისკრიმინაციის, სიძულვილის ენისა და სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების აღქმისა და მათზე 
რეაგირებისთვის“. სულ განხორციელდა 5 სემინარი, რომლის ფარგლებშიც ჩართული იყო 6 მსმენელი 
(პროკურორი).
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სქესობრივი დანაშაულების გამოძიებისა და დევნის საერთაშორისო სტანდარტების თემაზე
პროკურორებისთვის დისტანციური ტრენინგი ჩატარდა. სწავლებაში ჩართული იყო ოჯახში

ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის კუთხით სპეციალიზებული 15 პროკურორი. სწავლებას 
საერთაშორისო და ეროვნული ექსპერტები უძღვებოდნენ. სასწავლო კურსი არასამთავრობო
ორგანიზაცია ,,საფარისა“ და პროკურატურის ერთობლივი თანამშრომლობით განხორციელდა. 
ტრენინგი დაფინანსდა ნიდერლანდების საელჩოს მიერ საქართველოში.

ასევე, დამატებით განხორციელდა სასწავლო აქტივობები სექსუალური 
შევიწროების პრევენციის, გენდერულად მგრძნობიარე დასაქმების და 
კიბერძალადობის თემებზე, რომლის ფარგლებშიც ჩართული იყო 
პროკურატურის 5 თანამშრომელი.

ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, ქალებისათვის მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის 
თემაზე მენტორინგის პროგრამა დაინერგა. კურსი რვა თვის მანძილზე გრძელდებოდა. მენტორინგის 
პროგრამაში ჩართული იყო ორი მენტორი და ოჯახში ძალადობისა და ოჯახური დანაშაულის თემაზე 
სპეციალიზებული ექვსი პროკურორი. პროგრამის დანერგვას წინ უძღოდა მენტორინგის 
სახელმძღვანელოს შექმნა და მენტორების გადამზადება.

აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით, ოჯახში ძალადობის თემაზე სპეციალიზებული პროკურორებისთვის 
განხორციელდა დისტანციური ტრენინგი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 19 პროკურორი. ტრენინგი 
ერთობლივი ფორმატის იყო და მასში პროკურორებთან ერთად მონაწილეობას იღებდნენ 
მოსამართლეები და პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტoს წარმომადგენელი.

აღკვეთის ღონისძიების დასაბუთების ევროპული სტანდარტები

აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების სტანდარტების თემაზე პროკურორებისთვის ჩატარდა 2-ეტაპიანი 
ტრენერთა ტრენინგი, რომლის ფარგლებშიც ევროპის საბჭოს ექსპერტებმა თეორიულ სწავლებასთან 
ერთად მსმენელებს გაუზიარეს თავისი პრაქტიკული გამოცდილება. პილოტური ტრენინგის ფარგლებში 
გადამზადდა 12 პროკურორი. ტრენინგები ევროპის საბჭოსა და ევროკავშირის ერთობლივი პროექტის 
ფარგლებში ხორციელდება.
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წამება და არასათანადო მოპყრობა

საქართველოს      პროკურატურის სხვადასხვა სტრუქტურული ერთეულების თანამშრომლებისთვის 
ჩატარდა 2      დისტანციური ტრენინგი თემაზე „წამებისა      და არასათანადო მოპყრობის კვალიფიკაციისა 
და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების      აქტუალური საკითხები ეროვნული კანონმდებლობის 
მიხედვით.” სასწავლო პროგრამაში      ჩართული იყო სულ 22 თანამშრომელი (პროკურორი და 
პროკურატურის გამომძიებელი).

სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტები

სამართლიანი სასამართლოს სტანდარტების თემაზე ჩატარდა 3 დისტანციური ტრენინგი, რომლის 
ფარგლებშიც გადამზადდა 37 სტაჟიორი.

დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა

 

პროკურორებისთვის ჩატარდა 2 დისტანციური 
ტრენინგი თემაზე: „საქართველოს 

საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა 
ნარკოტიკულ დანაშაულთა და სასჯელთა 

კონსტიტუციურობა“. სწავლებაში 
მონაწილეობას იღებდნენ პროკურატურის 
სხვადასხვა ტერიტორიული ორგანოებისა და 
სტრუქტურული დანაყოფების მენეჯერები და 

პროკურორები, სულ 29 მსმენელი.

ამასთან, სინთეტური ნარკოტიკების წარმოების და გავრცელების მეთოდების ახალი ტენდენციების თემაზე 
განხორციელდა სასწავლო ვიზიტი უნგრეთში, ქ. ბუდაპეშტში, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 
პროკურატურის 2 წარმომადგენელი.

ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე ჩატარდა ერთობლივი სამუშაო შეხვედრა, რომლის 
ფარგლებში სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს არსებულ გამოწვევებსა და მათი გადაჭრის 
გზებზე. შეხვედრაში მონაწილეობას იღებდა პროკურატურის 16 წარმომადგენელი.
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ნარკოტრეფიკინგის თემაზე ჩატარდა ვებინარი, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 5-მა პროკურორმა. 
სწავლებას ესპანელი ექსპერტი უძღვებოდა, რომელმაც მსმენელებთან ერთად განიხილა 
ნარკოტრეფიკინგის პრაქტიკული საკითხები და ესპანეთის საუკეთესო პრაქტიკა.
ასევე, ჩატარდა ერთობლივი კონფერენცია წამალდამოკიდებულ პირთა რეაბილიტაციის საკითხებზე, 
რომელშიც ჩართული იყო პროკურატურის 2 წარმომადგენელი.

კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე განხორციელდა 20 სასწავლო აქტივობა, რომლის 
ფარგლებშიც გადამზადება გაიარა 95-მა მსმენელმა (პროკურორი/პროკურატურის გამომძიებელი). მათ 
შორის, აშშ-ს საელჩოს მხარდაჭერით კრიპტოვალუტის დანაშაულებრივად გამოყენების გამოძიების თემაზე 
პროკურატურის თანამშრომლებისთვის (პროკურორი/პროკურატურის გამომძიებელი) განხორციელდა 
სასწავლო ვიზიტი ბუდაპეშტში, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, 
ფინანსთა სამინისტროს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები.

კორუფციული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხებზე განხორციელდა 7 სასწავლო აქტივობა, 
რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 68 მსმენელი (პროკურორი, გამომძიებელი). მათ შორის 3 ტრენინგი 
იყო ერთობლივი ფორმატის და მასში პროკურატურის თანამშრომლებთან ერთად მონაწილეობას 
იღებდნენ იუსტიციის სამინისტროსა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლები, ასევე 
მოსამართლეები.

 

ევროკავშირის და ევროპის საბჭოს ერთობლივი 
პროექტის მხარდაჭერით, საერთაშორისო 
თანამშრომლობის თემაზე HELP-ის დისტანციური 
სასწავლო კურსი განხორციელდა, რომელიც 
საქართველოს პროკურატურისა და იუსტიციის 
სამინისტროს თანამშრომლებმა გაიარეს.  
ორთვიან სწავლებას ევროპის საბჭოს ექსპერტები 
უძღვებოდნენ და მასში მონაწილეობას იღებდა 
პროკურატურის 16 წარმომადგენელი.

საერთაშორისო თანამშრომლობის თემაზე პროკურატურის თანამშრომლებისთვის დამატებით 
განხორციელდა 1 სასწავლო აქტივობა, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა 14 მსმენელი (პროკურორი/
პროკურატურის გამომძიებელი).

საერთაშორისო თანამშრომლობის გაძლიერების მიზნით, ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა 2 
ტრენინგი EUROJUST-ის როლისა და მანდატის შესახებ. სწავლებაში ჩართული იყო 27 მსმენელი 
(პროკურორი, პროკურატურის გამომძიებელი, სპეციალისტი).
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ბავშვთა მიმართ ჩადენილი დანაშაულის თემაზე განხორციელდა 6 სასწავლო აქტივობა, რომლის 
ფარგლებშიც გადამზადება გაიარა 18-მა მსმენელმა (პროკურორი/პროკურატურის გამომძიებელი).

IOM-თან თანამშრომლობით, მოწმისა და დაზარალებულის კოორდინატორებისთვის ჩატარდა ადამიანით 
ვაჭრობის/ტრეფიკინგის მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური მხარდაჭერისა და ფსიქოლოგიური 
კონსულტაციის საორიენტაციო ტრენინგი. სწავლებაში მონაწილეობას იღებდა 14 მსმენელი. სწავლება 
ერთობლივი ფორმატის იყო და სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდნენ ზრუნვის სააგენტოს ფსიქოლოგები და 
სოციალური მუშაკები, ასევე, შსს-ს და პროკურატურის მოწმის და დაზარალებულის კოორდინატორები.


 

პროკურორების ჩართულობით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: „ტრეფიკინგის მსხვერპლი სისხლის 
სამართლის პროცესში“. ტრენინგში მონაწილეობა მიიღო 10-მა პროკურორმა.


 

მტკიცებულებათა დასაშვებობისა და ცალკეული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ ჩატარდა 3 
დისტანციური ტრენინგი, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა პროკურატურის 37 სტაჟიორი.

ამერიკის იუსტიციის დეპარტამენტის მხარდაჭერით, არჩევნებთან დაკავშირებული დანაშაულის 
გამოძიებისა და სისხლისსამართლებრივი დევნის საკითხებზე განხორციელდა დისტანციური სწავლება, 
რომელშიც მონაწილეობას 23 მსმენელი იღებდა (მენეჯერი/ პროკურორი/გამომძიებელი).

ევროკავშირის მხარდაჭერით თაღლითობის თემაზე განხორციელდა 1 სასწავლო აქტივობა, რომელშიც 
მონაწილეობას იღებდა 12 პროკურორი.


 


 


 

სისტემური ტრენინგები და ერთიანი სტანდარტების დანერგვა

ნაფიც მსაჯულთა განსჯადობის არეალის გაფართოების პარალელურად, ნაფიც მსაჯულთა 
სასამართლო უნარების თემაზე მიმდინარეობს პროკურორების გადამზადების პროცესი. 
აღნიშნული მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა 2 დისტანციური ტრენინგი, 
რომლის ფარგლებშიც მონაწილეობას იღებდა 37 პროკურორი. სწავლება აშშ-ის იუსტიციის 
დეპარტამენტთან (DOJ) თანამშრომლობით განხორციელდა;

აშშ-ის საელჩოს მხარდაჭერით, პროფესიული ეთიკისა და ინტერესთა შეუთავსებლობის 
საკითხებზე, საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორებთან 2 დისტანციური შეხვედრა 
გაიმართა, რომელშიც ჩართული იყო 37 სტაჟიორი.

საქართველოს პროკურატურის საშუალო რგოლის მენეჯერებისთვის პერსონალური 
მონაცემების დაცვის თემაზე 2 დისტანციური ტრენინგი ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობა 
მიიღო 25-მა მსმენელმა. სწავლება ევროკავშირის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების 
მხარდაჭერის პროექტის ხელშეწყობით განხორციელდა. დამატებით, პერსონალური 
მონაცემების დაცვის თემაზე პროკურატურის თანამშრომლებისთვის (მრჩეველი, სპეციალისტი) 
განხორციელდა სწავლება, რომელშიც 20 მსმენელი იღებდა მონაწილეობას.
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 საპროკურორო ეთიკის საკითხებზე საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლებისთვის 2 
დისტანციური შეხვედრა ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობას იღებდა 30 მსმენელი (პროკურორი/
პროკურატურის გამომძიებელი).
 

საქართველოს პროკურატურის სტაჟიორების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და პროფესიული 
განვითარების მიზნით, სამართლებრივი მართლწერის პრაქტიკული საკითხების თემაზე 3 ტრენინგი 
გაიმართა, რომელშიც 37 სტაჟიორი მონაწილეობდა.

პროკურატურის თანამშრომლებისთვის ჩატარდა ტრენინგი სისხლის სამართლის საქმისწარმოების 
ახალი ელექტრონული პროგრამის შესახებ, რომელშიც პროკურატურის გამომძიებლებთან ერთად 
მონაწილეობდნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისა და იუსტიციის სამინისტროს 
წარმომადგენლები. აღნიშნულ თემაზე დამატებით ჩატარდა 8 ტრენინგი. სწავლება სულ გაიარა 47-მა 
მსმენელმა (პროკურორი/პროკურატურის გამომძიებელი).

სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის კანცელარიის 7-მა თანამშრომელმა გაიარა
ტრენინგი მოქალაქეებთან კომუნიკაციის ტექნიკების თემაზე.

საქართველოს პროკურატურის საგამოძიებო დანაყოფების გამომძიებლებისთვის სამხრე კამერების 
გამოყენების თემაზე განხორციელდა 6 ტრენინგი, რომლის ფარგლებშიც გადამზადდა პროკურატურის 76 
გამომძიებელი.

საქართველოს პროკურატურის 2-მა თანამშრომელმა გაიარა III და IV რანგის საჯარო მოხელეთა 
საბაზისო/სავალდებულო აკრედიტებული პროგრამის - პიროვნული და პროფესიული კომპეტენციების 
განვითარების კურსი.

გენერალური პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის 5 თანამშრომლის ჩართულობით

განხორციელდა 2 ტრენინგი თემაზე - საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვა საერთაშორისო 
სტანდარტების (IPSAS) მიხედვით.

საქართველოს პროკურატურის შესაძლებლობების გაძლიერება

საქართველოს პროკურატურის სტრატეგიის ახალი დოკუმენტის შემუშავებასთან დაკავშირებით 
პროკურატურის თანამშრომლებისთვის 2 ეტაპიანი სწავლება განხორციელდა.
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ევროკავშირის მხარდაჭერით ადამიანური რესურსების მართვის თემაზე ტრენინგი ჩატარდა, 
რომელშიც გენერალური პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების 
დეპარტამენტის 8 თანამშრომელი იღებდა მონაწილეობას.

დოკუმენტბრუნვის ელექტრონული სისტემის თემაზე პროკურატურის კანცელარიის თანამშრომლებისთვის 
ტრენინგი ჩატარდა, რომელშიც 16 პირი იყო ჩართული.

ევროკავშირის მხარდაჭერით მონაცემთა ვიზუალიზაციის თემაზე ტრენინგი ჩატარდა, რომელშიც 
13 პროკურორი იღებდა მონაწილეობას.

პროკურატურის თანამშრომელთა შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით ზოგადი და იურიდიული 
ინგლისურის სწავლებას გადის 5 ჯგუფი, რომელშიც ჩართულია პროკურატურის 54 თანამშრომელი.
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