
საქართველოს პროკურატურაში მიმდინარე სიახლეები: 
მიღწევები, გამოწვევები და ამოცანები



განხორციელებული ინსტიტუციური
რეფორმები

არჩევითი მთავარი პროკურორი

პროკურორთა კონფერენცია

მთავარ პროკურორს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი 6 წლის
ვადით, საპროკურორო საბჭოს წარდგინებით

მთავარ პროკურორს ირჩევს საქართველოს პარლამენტი 6 წლის
ვადით, საპროკურორო საბჭოს წარდგინებით

საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია არის პროკურორთა და
პროკურატურის გამომძიებელთა კრება, რომლის

უფლებამოსილებაა საპროკურორო საბჭოს წევრთა არჩევა.

საქართველოს პროკურორთა კონფერენცია არის პროკურორთა და
პროკურატურის გამომძიებელთა კრება, რომლის

უფლებამოსილებაა საპროკურორო საბჭოს წევრთა არჩევა.



განხორციელებული ინსტიტუციური
რეფორმები

საბჭო 15 წევრისგან შედგება, მათშორის: 8 პროკურორი, პარლამენტის 2 წევრი, 2 
მოსამართლე, სამოქალაქო საზოგადოების 2 წარმომადგენელიდა იუსტიციის

მინისტრი

საბჭოს პროკურორებს ირჩევს სტრუქტურაში მომუშავე ყველა
პროკურორი

ამტკიცებს მთავარი პროკურორის კანდიდატურას

საპროკურორო საბჭო განიხილავს მთავარი პროკურორისა და მოადგილეების, 
ასევე, საპროკურორო საბჭოს წევრების დისციპლინურ პროცედურებს

საპროკურორო საბჭო

ამტკიცებს საგანგებო პროკურორის დასკვნას, თუ არსებობს
დასაბუთებული ვარაუდი, რომ მთავარმა პროკურორმა დანაშაული

ჩაიდინა



განხორციელებული ინსტიტუციური
რეფორმები

საკონსულტაციო საბჭო

საკონსულტაციო საბჭოს მიზანია პროკურატურის ორგანოთა
საქმიანობის კიდევ უფრო გამჭვირვალედ წარმართვა და

უწყებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების კოლეგიალური წესით
განხილვა

ერთგვაროვანი პრაქტიკის ჩამოყალიბებისა და პროკურატურის
განვითარებისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა

პროკურატურის მუშაკთა წახალისების, დაწინაურებისა და დისციპლინური
პასუხისმგებლობის საკითხთა განხილვა

პროფესიულ განვითარებასა და კარიერის მართვასთან დაკავშირებული სხვა
საკითხების განხილვა



განხორციელებული ინსტიტუციური
რეფორმები

საკონსულტაციო საბჭო

სულ ჩატარდა 19 სხდომა, 53 თანამშრომლის მიმართ
გამოყენებულიქნა დისციპლინური სახდელი, 147 

თანამშრომელი იქნა წახალისებული, 44 თანამშრომელი
იქნა დაწინაურებული



პროკურატურის სტრატეგია

პროკურატურისა და პროკურორთა დამოუკიდებლობა

ცალკეული დანაშაულების წინააღმდეგ ბრძოლის ეფექტიანობის
გაზრდა

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

ადამიანის უფლებების დაცვა

დანაშაულის პრევენცია



პროკურატურის სტრატეგია

საზოგადოების ნდობის ამაღლება

საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის ამაღლება და ერთგვაროვანი
სისხლის სამართლის პოლიტიკის ჩამოყალიბება

სამუშაო გარემოს გაუმჯობესება

თანამშრომელთა პროფესიონალიზმისა და კვალიფიკაციის
ამაღლება

საერთაშორისო თანამშრომლობა



შეფასების სისტემა

საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის შეფასება

ხელმძღვანელის შეფასება

პროკურორის ტრენინგებში მონაწილეობა

პრევენციულღონისძიებებში და სხვა აქტივობებში მონაწილეობა

წახალისება, დისციპლინური სახდელი



საპროკურორო საქმიანობის
ხარისხის შეფასება

 საპროცესო ხელმძღვანელობის ხარისხი

 პროკურორის მიერ დაყენებული შუამდგომლობების დაკმაყოფილების 
მდგომარეობა

 საპროკურორო დოკუმენტების დასაბუთებულობისა და სამართლებრივი წერის 
ხარისხი

 სისხლის სამართლის საქმის წარმოების ელექტრონულ პროგრამაში მუშაობის 
ხარისხი

 სასამართლოში სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერის ხარისხი

 პროკურორის დატვირთვა



მულტისექტორული სამუშაო
ჯგუფი

პროკურატურასა და არასამთავრობო სექტორს
შორის მჭიდროდა კოორდინირებული

თანამშრომლობის ფორმატი

დანაშაულის
წინააღმდეგ
ბრძოლა

დანაშაულის
პრევენცია

ადამიანის
უფლებათა

დაცვა



მულტისექტორული სამუშაო
ჯგუფი

ოჯახური დანაშაული

სხვა სენსიტიური კატეგორიის საქმეებისხვა სენსიტიური კატეგორიის საქმეები

პროკურატურის სისხლის სამართლის
პოლიტიკა

პროკურატურის სისხლის სამართლის
პოლიტიკა

დანაშაულის პრევენციადანაშაულის პრევენცია

პროკურორთა კვალიფიკაციის ამაღლებაპროკურორთა კვალიფიკაციის ამაღლება

არასამთავრობო ორგანიზაციის
ინიციატივები

არასამთავრობო ორგანიზაციის
ინიციატივები

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება

სიძულვილით მოტივირებული
დანაშაულები

ქალთა მიმართ ძალადობა

დანაშაული სქესობრივი თავისუფლებისა და
ხელშეუხებლობის წინააღმდეგ



ოჯახური დანაშაული

მიზნები

 ძალადობის ფაქტების გამოვლენის მექანიზმის გაუმჯობესება

 საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

 ეფექტიანი გამოძიების წარმოება

 ძალადობის ფაქტების შემცირება

 პროკურორთა და კოორდინატორთა კვალიფიკაციის ამაღლება

 სხვა უწყებებთან ურთიერთობის გაღრმავება



ოჯახური დანაშაული

მიმართულებები

• ეფექტიანი სისხლისსამართლებრივი დევნა

• დაზარალებულთა მეორეული ვიქტიმიზაციის რისკების შემცირება

• პროკურორთა კვალიფიკაციის ამაღლება

• სხვა უწყებებთან და არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობა

• დანაშაულის პრევენცია

• საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება

სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნების იმპლემენტაცია სისხლის
სამართლის კანონმდებლობაში



ოჯახური დანაშაული

საპროკურორო საქმიანობის ხარისხის
გაუმჯობესება

საქმეთა
მუდმივი

მონოტორინგი

განახლებული
რეკომენდაცია
პროკურორებს

ყოველწლიური
ანალიზის
მომზადება

სპეციალიზებუ
ლი

პროკურორები



სიძულვილით მოტივირებული
დანაშაულები

ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით შემუშავდა რეკომენდაცია
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულების გამოძიების თემაზე

რეკომენდაციის შემდეგ დაიწყო სიძულვილით მოტივირებული
დანაშაულების სტატისტიკის აღრიცხვა და პროაქტიული გამოქვეყნება

საქართველოს პროკურატურის ვებ-გვერდზე აქტიურად ქვეყნდება ინფორმაცია
შეუწყნარებლობის ნიშნით ჩადენილდანაშაულებზე განხორციელებული

რეაგირების შესახებ

2016 წელს, პროკურატურასა და ეუთოს დემოკრატიული
ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისს (OSCE ODHIR) 

შორის გაფორმდა მემორანდუმი სიძულვილით
მოტივირებულიდანაშაულებზე პროკურორთათვის

სპეციალური ტრენინგ-პროგრამის დანერგვის მიზნით. 



არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება

განხორციელდა პროკურორების და პროკურატურის გამომძიებლების
სპეციალიზაცია

შემუშავდა სახელმძღვანელო არასრულწლოვანთა სპეციალიზებული
პროკურორებისთვის და დაინერგა არასრულწლოვანთა საქმეების

მონიტორინგის სისტემა

გაიზარდა განრიდების გამოყენების მაჩვენებელი (2016-2017 წლებში
არასრულწლოვანთა განრიდების მაჩვენებელი 60%-ს აღემატება, 
სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყებასთან მიმართებით)

2010-2016 წლებში განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ
განმეორებითი დანაშულის ჩადენის მაჩვენებელი მხოლოდ 9%-ია

ჩამოყალიბდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში ჩართულ
პროფესიონალთა მულტიდისციპლინური ჯგუფები



სასწავლო აქტივობები

HELP-ის დისტანციური სწავლების პლატფორმა დისკრიმინაციის თემაზე და
ოჯახში ძალადობის თემაზე

2016 წელს დაწყებული გადამზადების პროცესი ყველა პროკურორის, 
გამომძიებლის, მენეჯერისთვის, დისკრიმინაციის აკრძალვის თემაზე

ევროპის საბჭოს რეგიონული პროექტი ქალთა უფლებების დაცვისა და
ოჯახში ძალადობის თემაზე - სახელმძღვანელოდა სასწავლო მოდული



გ მ ადლობთ
ყურ ადღე ბ ი სთვ ი ს !


