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საერთაშორისო თანამშრომლობა

საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით საქართველოს პროკურატურისთვის მნიშვნელოვანი იყო 
საქართველოსა და EUROJUST-ს შორის თანამშრომლობის შეთანხმების ხელმოწერა. 2019 წლის 29 
მარტის შეთანხმების შესაბამისად, საქართველოს გენერალური პროკურორის 2020 წლის 10 მარტის №17-
გ ბრძანებით სამი წლის ვადით დაინიშნა საქართველოს გენერალური პროკურატურის მეკავშირე 
პროკურორი EUROJUST-ში.

საქართველო რეგიონში პირველი ქვეყანაა, 
რომელთანაც EUROJUST-მა თანამშრომლობის 
ხელშეკრულება გააფორმა. EUROJUST-თან შეთანხმება 
საქართველოს და ევროკავშირის ქვეყნებს 
შესაძლებლობას აძლევს უფრო სწრაფად და 
ეფექტიანად ითანამშრომლონ საერთაშორისო 
ორგანიზებული დანაშაულის გამოძიებისა და 
სისხლისსამართლებრივი დევნის პროცესში.
 
EUROJUST-ში მეკავშირე მაგისტრატით ან პროკურორით 
წარმოდგენილნი არიან ევროკავშირის წევრი ქვეყნები 
და პარტნიორი სახელმწიფოები - აშშ, ნორვეგია, 
შვეიცარია, უკრაინა, მონტენეგრო და საქართველო.

2020 წლის განმავლობაში მეკავშირე პროკურორმა დიდი ძალისხმევა გასწია კონკრეტულ სისხლის 
სამართლის საქმეებთან დაკავშირებით საერთაშორისო თანამშრომლობის ეფექტიანად წარმართვის 
კუთხით. შედეგად, საქართველოს საგამოძიებო უწყებების წარმოებაში არსებულ არაერთ მნიშვნელოვან 
სისხლის სამართლის საქმეზე მეკავშირე პროკურორის ჩართულობით, უზრუნველყოფილ იქნა უცხო 
სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოებიდან საჭირო მტკიცებულებების სწრაფად და ეფექტიანად 
მოპოვება.

საქართველოდან განხორციელებული ექსტრადიციები

სასამართლოში დასაშვებად ცნობილი ექსტრადიციების (ექსტრადიცია საქართველოდან უცხოეთში) 
რაოდენობა ბოლო 5 წლის განმავლობაში სტაბილურად იზრდებოდა. განსაკუთრებული ზრდა 2019 წელს 
დაფიქსირდა +33.4% (63 საქმე). პანდემიით გამოწვეული სირთულეების მიუხედავად, იგივე მაჩვენებელი 
შენარჩუნდა 2020 წელს (62 საქმე). აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს 
სასამართლოებში ექსტრადიციის დასაშვებობის შუამდგომლობების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 
100% იყო.  2020 წელს 7 საქმეზე შეწყდა ექსტრადიციის წარმოება (შუამდგომლობის გათხოვა, საჭირო 
დოკუმენტების წარმოუდგენლობა).

2016 წელი 2017 წელი 2018 წელი 2019 წელი 2020 წელი

24

33

41

63 62

2016-2020 წლებში დასაშვებად ცნობილი ექსტრადიციების რაოდენობა
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საქართველოში განხორციელებული ექსტრადიციები

2020 წელს უცხო სახელმწიფოებმა დააკმაყოფილეს საქართველოს გენერალური პროკურატურის 13 
ექსტრადიციის შუამდგომლობა. არ დაკმაყოფილდა მხოლოდ 1 შუამდგომლობა. 2019 და 2018 წლებში 
12-12 შუამდგომლობა იქნა დაკმაყოფილებული.

ონლაინ სერვის პროვაიდერებთან თანამშრომლობა

საქართველოს გენერალური პროკურატურა ონლაინ სერვის პროვაიდერებისგან 2016 წლიდან 
პირდაპირ იღებს ელექტრონულ მონაცემებს სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ფარგლებში.
 
2020 წელს საქართველოს პროკურატურის მოთხოვნების დაკმაყოფილების მაჩვენებელი 90%-მდე იყო, 
მაშინ, როდესაც იმავე პერიოდისთვის საშუალო გლობალური მაჩვენებელი 72% იყო.
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BENCH&BAR

მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ, პირველი Bench & Bar 2020 წლის 2 ოქტომბერს ჩატარდა ნაფიც 
მსაჯულთა სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებულ აქტუალურ საკითხებზე. მართლმსაჯულების 
საკოორდინაციო საბჭოს შეხვედრები მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.

2020 წლის 16 ივლისს საქართველოს უზენაეს სასამართლოსთან და ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად, 
ხელი მოეწერა მემორანდუმს მართლმსაჯულების საკოორდინაციო საბჭოს (Bench & Bar) დაარსების 
შესახებ.

მემორანდუმის მიზანია ხელი შეუწყოს პროკურორებში, მოსამართლეებსა და ადვოკატებში იურიდიული 
პროფესიის გაძლიერებას, აქტუალურ სამართლებრივ საკითხებზე ერთობლივ მსჯელობას, საერთო 
ეთიკური პრინციპების დამკვიდრებას, ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებას და კანონის უზენაესობაზე 
დაფუძნებული მართლმსაჯულების სისტემის ხარისხის ამაღლებას.
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ციფრული ტრანსფორმაცია

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ელექტრონული სისტემა

საქართველოს პროკურატურისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ელექტრონული 
მმართველობის სააგენტოს“ ერთობლივი მრავალწლიანი მუშაობის შედეგად შეიქმნა სისხლის სამართლის 
საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული სისტემა, რომელიც 2019 წლის ნოემბრიდან ეტაპობრივად 
ჩაირთო და დღეისათვის უკვე მოქმედებს საქართველოს პროკურატურის ყველა სტრუქტურულ ერთეულსა 
და სხვა სამართალდამცავი ორგანოების საგამოძიებო დანაყოფებში.

საქართველოს პროკურატურისათვის სისხლის სამართლის 
საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული სისტემის დანერგვა არის 
ინოვაციური ნაბიჯი გამოძიების სრულყოფილად და ეფექტიანად 
წარმოების მიმართულებით. პროგრამას გააჩნია მთელი რიგი 
უპირატესობები, რაც ამარტივებს როგორც პროკურორის, ასევე 
გამომძიებლის მუშაობის პროცესს, ამცირებს ადამიანური რესურსის 
გამოყენების საჭიროებას და სრულყოფილს ხდის მონაცემთა 
შეგროვებას და სტატისტიკის წარმოებას.

ანალიტიკური პორტალი

ანალიტიკური პორტალი პროკურატურის ლოკალურ ქსელზე 
არსებული პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილია, რომელიც 
მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკის და ციფრული 
ტრანსფორმაციის სტრატეგიის ფარგლებში შემუშავდა.

პორტალზე განთავსებულია ინფორმაცია ანალიზების, სახელმძღვანელოების, რეკომენდაციებისა და 
კვლევების შესახებ. ანალიტიკური პროგრამული სისტემის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუნქციას 
თანამშრომელთა დატვირთვის მონიტორინგის ავტომატიზაცია წარმოადგენს. ხსენებული მექანიზმი 
პროკურორის და პროკურატურის გამომძიებლის მიერ თითოეული სამართლებრივი დოკუმენტის 
ხელმოწერას ზედმიწევნითი სიზუსტით აღრიცხავს, რის შემდეგაც პროგრამა ავტომატურად ახდენს 
თანამშრომელთა  კატეგორიზაციას ნაკლებად, საშუალოდ და ძალიან დატვირთულ თანამშრომლებად. 
ანალიტიკური პორტალი განსაზღვრავს დატვირთვის საშუალო ნიშნულს მომხმარებლისათვის საინტერესო 
საანგარიშო პერიოდთან მიმართებაში და ახდენს სტრუქტურულ დანაყოფებს შორის საშტატო ერთეულების 
ოპტიმალური გადანაწილების მოდელირებას.
 
გარდა ზემოაღნიშნულისა, ანალიტიკური პროგრამული სისტემით განხორციელდა მოწმისა და 
დაზარალებულის კოორდინატორის სამსახურის მუშაობის შედეგებთან დაკავშირებული მონაცემების 
აღრიცხვის და მათზე მონიტორინგის სისტემის სრული ავტომატიზაცია.
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ახალი სისტემა არის დაცული, სწრაფი და 
მოქნილი. შეესაბამება სისხლის სამართლის 
კოდექსის და სისხლის სამართლის 
საპროცესო კოდექსის მოთხოვნებს, 
მაქსიმალურადაა მორგებული გამომძიებლისა 
და პროკურორის მუშაობის სტანდარტებს, რაც 
ამარტივებს სისტემაში მომხმარებელთა 
მუშაობას.

ახალ სისტემაში სრულყოფილად ხდება 
სტატისტიკის წარმოება და მინიმალურია 
ადამიანური რესურსის ჩარევის საჭიროება. 
სისტემაში ადაპტირებულია შინაარსობრივი და 
რაოდენობრივი მონაცემები, რაც აუცილებელია 
სტატისტიკის წარმოებისთვის, ანალიზების 
მოსამზადებლად, საჯარო ინფორმაციის გასაცემად 
და ა.შ.
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სამომავლო გეგმები

2021-2025 წლების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

პროკურატურა ასრულებს მუშაობას 2021-2025 წლების პროკურატურის განვითარების სტრატეგიასა და 
სამოქმედო გეგმაზე.

საქართველოს პროკურატურის 2021-2025 წლების სტრატეგიისა 
და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით, საქართველოს 
პროკურატურის ორგანოებისა და სტრუქტურული დანაყოფების 
წარმომადგენლების მონაწილეობით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. 
სტრატეგიის შემუშავების პროცესი დაიწყო ევროკავშირის 
მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით. საქართველოს პროკურატურის 
მიზანია, სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა პასუხობდეს, ერთი 
მხრივ, პროკურატურის წინაშე არსებულ ახალ გამოწვევებს, 
ხოლო მეორე მხრივ, შეესაბამებოდეს პოლიტიკის დოკუმენტების 
შემუშავების თანამედროვე სტანდარტებს. პროკურატურის ახალ 
სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმაში წარმოდგენილ იქნება 
უწყების განვითარების ხედვა, პრიორიტეტული მიმართულებები, 
მიზნები და ამოცანები. სტრატეგიის შემუშავებაში, კომპეტენციის 
ფარგლებში მონაწილეობა მიიღო პროკურატურის თითქმის 
ყველა სტრუქტურულმა ერთეულმა.

ახალი სტრატეგიის პრიორიტეტულ მიმართულებებს წარმოადგენს საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის 
ამაღლება, საპროცესო შეთანხმების ინსტიტუტის მოქნილობის და ეფექტიანობის ზრდა, საერთაშორისო 
თანამშრომლობის გაძლიერება. პრიორიტეტულ მიმართულებად რჩება კორუფციული დანაშაულის, 
კიბერდანაშაულის, ფულის გათეთრების, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ქალთა მიმართ და 
ოჯახში ძალადობის, აგრეთვე, არასრულწლოვანთა მიერ და მიმართ ჩადენილი დანაშაულის წინააღმდეგ 
ბრძოლის ეფექტიანობის ზრდა. ასევე პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს გენდერული პოლიტიკის 
გაძლიერება.

                      საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                   იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1h984woor0qkd6p?live

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ახალი დოკუმენტის შემუშავება

საქართველოს პროკურატურაში მუშავდება სისხლის სამართლის პოლიტიკის სახელმძღვანელო 
პრინციპების სრულიად განახლებული დოკუმენტი, რომელიც სრულფასოვნად ჩამოაყალიბებს 
სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელების სახელმძღვანელო პრინციპებსა და რეკომენდაციებს, 
რომელთა გათვალისწინებით პროკურორმა/პროკურატურის გამომძიებელმა უნდა განახორციელოს 
საკუთარი ფუნქციები:









დისკრეციული უფლებამოსილების ფარგლებში მიიღოს გადაწყვეტილება სისხლისსამართლებრივი 
დევნის განხორციელების შესახებ;
კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად მხარი დაუჭიროს სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდებას;
ზედამხედველობა განახორციელოს გამოძიების მიმდინარეობისას კანონის ზუსტ და ერთგვაროვან 
შესრულებაზე;
კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევებში სრული მოცულობით ჩაატაროს გამოძიება, შეამოწმოს 
თავისუფლებააღკვეთილ პირთა უფლებების დარღვევის ფაქტები;
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 კოორდინაცია გაუწიოს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლას, სამართალდამცავი ორგანოების 
ურთიერთშეთანხმებულ საქმიანობას დანაშაულის გამოვლენის, გამოძიების, გახსნის, აღკვეთისა და 
თავიდან აცილების, დანაშაულის პრევენციის, კრიმინოგენური ვითარების გაუმჯობესების, დანაშაულის 
გამომწვევი მიზეზებისა და ხელშემწყობი პირობების აღმოფხვრის მიზნით.

 
 

ახალი დოკუმენტის თანახმად, პროკურორის მიერ მიღებული ყველა გადაწყვეტილება დაეფუძნება 
სისხლისსამართლებრივი პოლიტიკის პრინციპებს, რაც დევნის და საპროცესო ხელმძღვანელობის 
განხორციელების პროცესს მოაქცევს გარკვეულ ჩარჩოებში, გახდის უფრო თანმიმდევრულსა და 
გამჭვირვალეს, უზრუნველყოფს სისხლისსამართლებრივი სისტემის მოქნილობასა და 
ეფექტურობას, ყოველი კონკრეტული საქმისადმი ინდივიდუალურ მიდგომასა და სამართლიანი 
გადაწყვეტილების მიღებას.

დოკუმენტში განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა მაღალი სტანდარტების დანერგვასა და ეფექტურ 
თანამშრომლობას პროკურატურის ისეთი მნიშვნელოვანი როლის განხორციელებისას, როგორიცაა 
დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის კოორდინაცია, სამართალდამცავი ორგანოების 
ურთიერთშეთანხმებული საქმიანობის უზრუნველყოფა დანაშაულის გამოვლენის, გამოძიების, გახსნის, 
აღკვეთისა და თავიდან აცილების, დანაშაულის პრევენციის, კრიმინოგენური ვითარების გაუმჯობესების, 
დანაშაულის მიზეზებისა და ხელშემწყობი პირობების აღმოფხვრის მიზნით. ხსენებული ფუნქციის 
განხორციელებისას ეფექტურად იქნება დაგეგმილი და განხორციელებული:







კონკრეტული კვლევების ჩატარება და ანალიზის შედეგებზე დაფუძნებული პოლიტიკის განხორციელება;
ერთიანი ანალიტიკური მოდულის საფუძველზე მიღებული მონაცემების დამუშავება, გაუმჯობესება და 
გამოყენება;
ერთგვაროვანი პრაქტიკის გატარების, გამოძიების ხარისხის ამაღლებისა და კონკრეტული 
დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის გზების შემუშავებაზე სამართალდამცავი უწყებების ერთობლივი 
შეხვედრების ორგანიზება და მართვა, კვლევების ჩატარება, სასწავლო მოდულების შემუშავება, 
მიზნობრივი ტრენინგების ჩატარება, კვლევების შედეგების პრაქტიკაში იმპლემენტაციის ორგანიზება და 
მენეჯმენტი;

სისხლის სამართლის პოლიტიკის ახალმა დოკუმენტმა უნდა უზრუნველყოს პროკურატურის მეშვეობით 
სახელმწიფოს შესაბამისი სტრუქტურების კარგად ორგანიზებული და მიზანმიმართული საქმიანობა, 
რომელიც გულისხმობს დანაშაულის დონის შემცირებისა და მოქალაქეთა უფლებების დაცვის 
გაძლიერებისაკენ მიმართულ ღონისძიებათა ერთობლიობას.

მტკიცებულებაზე დაფუძნებული პოლიტიკა

საქართველოს პროკურატურის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას მტკიცებულებაზე დაფუძნებული 
პოლიტიკა წარმოადგენს, რომლის ძირითადი არსი პოლიტიკის განსაზღვრაზე პასუხისმგებელი პირების 
მხრიდან ინფორმირებულ გადაწყვეტილებათა მიღების იდეას ეფუძნება.
 
საქართველოს პროკურატურა აღნიშნული მიმართულებით მომავალშიც აქტიურად აპირებს რიგი 
მიმართულებების ოპტიმიზაციას. კერძოდ, მოხდება:

სამართლებრივ ანალიტიკას დაქვემდებარებული საკითხების გადახალისება

გაიზრდება სისტემაში ციფრული ტრანსფორმაციის არსებული ნიშნული

გააქტიურდება სოციოლოგიური კვლევების მიმართულება

დაიხვეწება სტატისტიკურ მონაცემებთან მუშაობის მეთოდიკა

                      საქართველოს გენერალური პროკურორის ანგარიში                                                   იხილეთ ლინკზე: https://infogram.com/--1h984woor0qkd6p?live
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ციფრული ტრანსფორმაცია

საქართველოს პროკურატურისთვის ერთ-ერთ ყველაზე ინოვაციურ და საინტერესო გამოწვევას ციფრული 
ტრანსფორმაცია წარმოადგეს, რომელიც, მოცემული ეტაპისთვის, 4 ძირითადი მიმართულების 
ავტომატიზაციას მოიაზრებს.

მოტივაციური მენეჯმენტის განვითარების მიზნით, დაგეგმილია პროკურორთა და პროკურატურის 
გამომძიებელთა შეფასების სისტემის გაციფროვნება. აღნიშნული სისტემა გულისხმობს 
ზემოხსენებულ თანამშრომელთა მრავალკომპონენტიან შეფასებას, როგორც რაოდენობრივი, 
ასევე ხარისხობრივი კომპონენტების მხედველობაში მიღებით. შეფასების სისტემის პროგრამული 
უზრუნველყოფა მორგებული იქნება ამ პროცესში ჩართულ ყველა უფლებამოსილ სუბიექტზე, 
რომელთაც, შესაბამისი ტექნოლოგიური ხელსაწყოების გამოყენებით, მონაცემთა სწრაფი და 
ეფექტიანი დამუშავების საფუძველზე, შეეძლებათ მიიღონ მათთვის საჭირო და საინტერესო 
ინფორმაცია და შეძლონ შეუფერხებელი უკუკავშირი შეფასების სისტემის მეტად დახვეწისა და 
მოდერნიზების მიზნით.
 
აღნიშნული პროგრამა ხელს შეუწყობს თანამშრომელთა პროფესიულ და კარიერულ 
განვითარებას და უზრუნველყოფს მძლავრ საინფორმაციო მხარდაჭერას თანამშრომელთა 
რანგირების სისტემის სამართლიანად და შეუფერხებლად ფუნქციონირების თვალსაზრისით.

ციფრული ტრანსფორმაციის სტრატეგიის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია HR პორტალის შექმნა, 
სადაც ადამიანური რესურსების მინიმალური ჩართულობითა და ავტომატიზაციასთან 
დაკავშირებული ტექნოლოგიური პროცესების მაღალი ინტენსიობით მოხდება ყველა იმ 
შინაარსობრივი და რაოდენობრივი მონაცემების დამუშავება, რომელიც დაკავშირებულია 
პროკურატურის თანამშრომელთა როტაციასთან, კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით 
განხორციელებულ აქტივობებთან, წახალისება-დისციპლინირების საკითხებთან და ა.შ. ამავე 
პორტალზე შესაძლებელი იქნება შეიქმნას ინოვაციური პროდუქტი - პროკურატურის თითოეული 
თანამშრომლის შედეგების ამსახველი ციფრული პორტფოლიოს სახით.
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გარდა ზემოაღნიშნულისა, სისხლის სამართლის საქმისწარმოების ახალი ელექტრონული სისტემის 
დახვეწისა და ფუნქციონალური გაუმჯობესების მიზნით, იგეგმება დამატებითი გარე სერვისების 
ინტეგრაცია საერთო სასამართლოების პროგრამულ უზრუნველყოფასთან, რაც პროკურორებს საშუალებას 
მისცემს სასამართლოში წარსადგენი ნებისმიერი დოკუმენტაცია ციფრული სახით გადააგზავნონ და ასევე 
ელექტრონულად მიიღონ სასამართლოს გადაწყვეტილებები.
 
სისხლის სამართალწარმოების პროცესის მაქსიმალური გაციფროვნების მიზნით, ასევე დაგეგმილია 
სპეციალური ელექტრონული პლატფორმის შექმნა, რომლის საშუალებითაც მოხდება პირველ ეტაპზე 
იურიდიული დახმარების სამსახურის ადვოკატებთან, ხოლო შემდეგ სრულიად საადვოკატო კორპუსთან 
მტკიცებულებების ელექტრონულად გაცვლა. საქართველოს პროკურატურის მიერ ციფრული 
ტრანსფორმაციის კურსის ფარგლებში ასევე იგეგმება ისეთი ელექტრონული პლატფორმების შემუშავება 
და დანერგვა, რომელიც უზრუნველყოფს სისხლის სამართლის პროცესში მონაწილე მაქსიმალურად 
ყველა სუბიექტის ინტეგრაციას ციფრულ გარემოში.
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შედეგები, რომელიც არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში აღდგენითი მართლმსაჯულების დანერგვამ 
მოიტანა, შემდეგია: დანაშაულის გაცნობიერება, კანონთან კონფლიქტში მყოფ ბავშვებში 
პასუხისმგებლობის გრძნობის გაზრდა, დაზარალებულის საჭიროებების გათვალისწინება, დანაშაულის 
ჩამდენსა და დაზარალებულს შორის დიალოგი. სწორედ აღნიშნულიდან გამომდინარე, პროკურატურა 
მხარს უჭერს აღდგენითი მართლმსაჯულების დანერგვას განრიდება-მედიაციის პროგრამის მიღმა. ამ 
მიმართულებით იგეგმება კონკრეტული ღონისძიებები - პრაქტიკის ანალიზი, მედიაციის ცენტრთან 
მულტიდისციპლინური სამუშაო შეხვედრები, საკანონმდებლო ინიციატივების და რეკომენდაციების 
შემუშავება, რაც აღდგენითი მართლმსაჯულების კიდევ უფრო განვითარებისთვის მნიშვნელოვან 
საფუძველს შექმნის.

საერთაშორისო კონფერენცია მართლმსაჯულების სისტემაზე კოვიდ 19-ის გავლენებისა და 

კიბერდანაშაულის თემაზე

საქართველოს გენერალური პროკურატურა 2021 წლის სექტემბრის თვეში უმასპინძლებს პროკურორთა 
საერთაშორისო ასოციაციის 26-ე ყოველწლიურ კონფერენციას და გენერალურ შეხვედრას 
მართლმსაჯულების სისტემაზე კოვიდ 19-ის გავლენებისა და კიბერდანაშაულის თემაზე.
 
აღნიშნული პრივილეგია საქართველოს პროკურატურამ 2018 წელს მოიპოვა საქართველოს სახელით, 
როდესაც სხვა ქვეყნებთან მაღალი კონკურენციის მიუხედავად იგი ასოციაციის აღმასრულებელმა 
კომიტეტმა 2021 წლისათვის ღონისძიების მასპინძელ უწყებად დაამტკიცა.
 
ასოციაციის ყოველწლიური კონფერენცია და გენერალური შეხვედრა წარმოადგენს მსოფლიო 
საპროკურორო საზოგადოების ყველაზე მასშტაბურ ღონისძიებას, რომლის ფარგლებშიც ერთმანეთს 
გამოცდილებას უზიარებენ  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის საპროკურორო უწყებების ხელმძღვანელი 
პირები, სისხლის სამართლის სფეროს ექსპერტები და რიგითი პროკურორები (500-მდე მონაწილე).
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აღდგენითი მართლმსაჯულების მხარდაჭერა

არასრულწლოვანთა და 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირთა განრიდების 
პროგრამის შედეგების და განრიდების პროგრამაში მედიაციის პროცესის 
განსაკუთრებული მნიშვნელობის გათვალისწინებით, საქართველოს 
პროკურატურა, აღდგენითი მართლმსაჯულების განვითარების მიზნით, 
აქტიურად თანამშრომლობს ევროკავშირის სასამართლოს მხარდაჭერის 
პროექტთან. 

პროკურატურის თანამშრომელთა სოციალური გარანტიები

საქართველოს პროკურატურის ამოცანების და ფუნქციების გათვალისწინებით, თანამშრომელთა 
დატვირთული და სტრესული სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, თანამშრომელთა მოტივაციის 
ამაღლების და მაღალკვალიფიციური თანამშრომლების შენარჩუნების მიზნით, აუცილებელია 
სოციალური დაცვის გარანტიების სრულყოფა. ამ მიზნით, პროკურატურაში აქტიურად მიმდინარეობს 
მუშაობა როგორც კონცეფციის ჩამოყალიბების, ასევე შესაბამისი საკანონმდებლო პაკეტის შემუშავების 
დონეზე, იმ მიზნით, რომ პროკურორთა და პროკურატურის გამომძიებელთა სახელმწიფო კომპენსაციის 
ოდენობა მაქსიმალურად დაუახლოვდეს საერთაშორისოდ აპრობირებულ სტანდარტებს.
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