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კვლევის დიზაინი

 
 

შესავალი 

სისხლის სამართლის კუთხით სახელმწიფო პოლიტიკის პრიორიტეტები მოცემულია  
სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგიებში. საქართველოს პრეზიდენტის 2008 წლის 13 
დეკემბრის №591 ბრძანებულების საფუძველზე, შეიქმნა სისხლის სამართლის რეფორმის 
განმახორციელებელი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო. საბჭო უფლებამოსილია, 
შეიმუშავოს და განახორციელოს სისხლის სამართლის რეფორმა საერთაშორისო 
სტანდარტების გათვალისწინებით, ასევე, კოორდინაცია გაუწიოს სისხლის სამართლის 
სფეროში საუწყებათაშორისო საქმიანობას.  

საკოორდინაციო საბჭოს შემადგენლობაში შედიან როგორც სამთავრობო უწყებების, ისე 
არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დამოუკიდებელი 
ექსპერტები. საბჭოს მიერ დამტკიცებულია სისხლის სამართლის რეფორმის სტრატეგია და 
სამოქმედო გეგმა, რომლის განახლებაც ხდება ყოველწლიურად.  

წინამდებარე კვლევა განხორციელდა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის - 
“არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის განხორციელების ხელშეწყობა” 
ფარგლებში, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის 
ცენტრის (GCRT) და ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისთვის (RIVG) მიერ. 

კვლევის ფარგლებში შეფასდა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და დანაშაულის 
პრევენციის 2019-20 წლების სამოქმედო გეგმა, რაც  ერთიანი სისხლის სამართლის რეფორმის  
სამოქმედო გეგმის (მე-8 და მე-9 მიმართულება) ნაწილია. 

GCRT და RIVG იმედოვნებენ, რომ წინამდებარე ანგარიში არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართული უწყებებისა და ორგანიზაციებისთვის ღირებული 
იქნება. 

 

კვლევის დიზაინი 

კვლევის მიზანი და ამოცანები 

კვლევის მიზანია  2019-2020 წლების სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და 
განხორციელების პროცესის შემდეგი მიმართულებების შეფასება: 

ა) პერსონალის სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფროში; 
ბ) არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში; 
გ) არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია. 

 

 
 

კვლევის ამოცანებია: 

 შეფასდეს ზემოაღნიშნული მიმართულებების მიხედვით სახელწიფო პოლიტიკის 
დაგეგმვის კუთხით არსებული დადებითი და უარყოფითი ტენდენციები;  

 შეფასდეს სამოქმედო გეგმების რელევანტურობა და სტრუქტურა; 
 შემუშავდეს რეკომენდაციები სახელმწიფო პოლიტიკის დაგეგმვისა და 

განხორციელების პროცესის გაუმჯობესების მიმართულებით. 
 

კვლევის მეთოდოლოგია 

კვლევის მიზნებისთვის შეფასდა სახელმწიფო პოლიტიკის იმ დოკუმენტების (სამოქმედო 
გეგმების) რელევანტურობა, რომელიც კვლევის მიზნებში განსაზღვრულ მიმართულებებს 
ეხება. ამ მიზნით შეფასდა: 

 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის 2019-2020 წლების სამოქმედო 
გეგმა.  

 არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმა. 

სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტების შეფასებისას ძირითადი აქცენტი გაკეთდა 
სამოქმედო გეგმების ანალიზზე. გეგმები შეფასდა სამოქმედო გეგმების კომპონენტების 
სტრუქტურისა და მათი რელევანტურობის მიხედვით. 

 

ა) სამოქმედო გეგმების კომპონენტების რელევანტურობა. 

სამოქმედო გეგმების კომპონენტების რელევანტურობა შეფასდა 2019 წელს კვლევითი 
გუნდის მიერ განხორციელებული შემდეგი კვლევების მიხედვით:  

 პერსონალის სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში1; 
 არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-

რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრობაციისა და პენიტენციურ 
სისტემებში2; 

 არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენცია3; 

                                                           
1 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში, კვლევის ანგარიში, (GCRT, RIVG - თბილისი, 2020)  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/04/14/e1db81743fcd4b516dc7ff4b0c7efe81.pdf 
2 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრობაციის და პენიტენციურ სისტემებში, (GCRT, RIVG - 
თბილისი, 2020) https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/04/28/cd314b6abb997fee097633e2c7a44d83.pdf 
3 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენცია (GCRT, RIVG - თბილისი, 
2020)  https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/04/28/a470c8135c06c938f544fd663980a87a.pdf 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი

6 7
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  აღნიშნულ წყაროებზე დაყრდნობით, შეფასდა რამდენად რელევანტური იყო სამოქმედო 
გეგმებში ასახული მიზნები, ამოცანები და აქტივობები და რამდენად პასუხობდა ის 
არსებულ გამოწვევებს (კონკრეტულ საანგარიშო პერიოდში). რელევანტურობა აფასებს, 
რამდენად სწორად არის შერჩეული ინტერვენცია; რამდენად პასუხობს იგი არსებულ 
საჭიროებებს და პრიორიტეტებს; რამდენად ეფუძნება ინტერვენცია არსებულ 
მტკიცებულებებს და დადგენილ სტანდარტებს.4 
 

ბ) სამოქმედო გეგმების სტრუქტურა 

სამოქმედო გეგმების სტრუქტურა, კერძოდ ამოცანები და აქტივობები შეფასდა ე.წ. S.M.A.R.T 
პრინციპით, რაც გულისხმობს გეგმაში ასახულ შემდეგ კომპონენტებს:  S (Specific) = 
სპეციფიკური (კონკრეტული, დეტალური, კარგად განსაზღვრული); M (Measurable) = 
გაზომვადი (ციფრები, რაოდენობა); A (Achievable) = მიღწევადი (შესაძლებელი); R (Realistic) = 
რეალისტური (რესურსების გათვალისწინებით); T (Time-bound) = დროში გაწერილი (უნდა 
გააჩნდეს შესრულებისთვის განსაზღვრული ვადა, ე.წ. დედლაინი). გეგმებში ასახული 
ძირითადი ტენდენციები ამ პრინციპით შეფასდა.5 
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პერსონალის სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 

სისტემაში 

გეგმის სტრუქტურა წარმოდგენილია შემდეგი პრინციპით: მიზანი, ამოცანა, ინდიკატორი, 
ღონისძიება, აქტივობა, პასუხისმგებელი უწყება და პარტნიორი უწყება. შესაბამისად, 
კვლევაში  წარმოდგენილია კონკრეტული მიზნის ქვეშ ჩამოყალიბებული შესაბამისი 
კომპონენტები და  შეფასებულია, თუ რამდენად  რელევანტურია მიზანი, ამოცანა და ამ 
ამოცანის მიღწევის მიზნით ჩამოყალიბებული ღონისძიებები და აქტივობები. 

მიზანი 1.  არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების განხორციელებისა და აღსრულების  
დახვეწა.  

                                                           
4 მ. ტაბატაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მონიტორინგისა და შეფასების 
მეთოდური სახელმძღვანელო, (GCRT - თბილისი, 2020), გვ. 31  
https://www.rivg.ge/media/1001537/2020/04/28/e4c042f2ea619c5f90229fc96157efcc.pdf 

5 იქვე, გვ. 32; 

 
 

ამოცანა 1.1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის აღსრულების ხელშეწყობა 
და ხარვეზების აღმოფხვრა. 
ინდიკატორი: არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის კომენტარები; 
პასუხისმგებელ უწყებებში შექმნილი ბავშვზე მორგებული გარემო/კონცეფცია; 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში სპეციალიზაციის/გადამზადების 
ტრენინგები/სამუშაო შეხვედრები; არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში 
განზოგადებული სასამართლო პრაქტიკისა და შესაბამისი რეკომენდაციების დოკუმენტი; 
პირობით ვადამდე გათავისუფლების შეფასების ახალი სისტემის კონცეფციის დოკუმენტი. 
ღონისძიება 1.1.2. - ბავშვის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით, ბავშვზე მორგებული 
გარემოს უზრუნველყოფა. 
2019 წლის აქტივობა - ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის შესახებ კონცეფციის 
დამტკიცება; კონცეფციის პრაქტიკაში დანერგვისათვის წინასწარი ღონისძიებების გატარება; 
იმერეთის–ქუთაისის იურიდიული დახმარების ბიუროში ბავშვზე მორგებული გარემოს 
შექმნა. 
2020 წლის აქტივობა  - ბავშვზე ორიენტირებული გარემოს შექმნის შესახებ კონცეფციის 
დანერგვა; ფოთის იურიდიული დახმარების ბიუროში ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს გენერალური პროკურატურა, სასამართლო; 
იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, იურიდიული დახმარების სამსახური; შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება -UNICEF, EU. 
ღონისძიება 1.1.3. - პასუხისმგებელ უწყებებში დასაქმებულ პროფესიონალთა 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში განგრძობადი სპეციალიზაციის/გადამზადების 
უზრუნველყოფა. 
2019 წლის აქტივობა - პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში/გადამზადება საჭიროებისამებრ. 
2020 წლის აქტივობა  - პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულებაში/გადამზადება საჭიროებისამებრ. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს გენერალური პროკურატურა; სსიპ დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრი; იუსტიციის სასწავლო ცენტრი; შინაგან საქმეთა სამინისტრო; 
სასამართლო; იუსტიციის უმაღლესი სკოლა; სპეციალური პენიტენციური სამსახური; 
იურიდიული დახმარების სამსახური; განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო; სოციალური მომსახურების სააგენტო; საქართველოს ოკუპირებული 
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო; პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 
პარტნიორი უწყება - EU, UNICEF. 

რელევანტურობა - წარმოდგენილი მიზანი და ამოცანა რელევანტურია და შეესაბამება 
არსებულ საჭიროებებს. ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ღონისძიებებიც  
რელევანტურია და შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა.  
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1.1.2 ღონისძიების ფარგლებში ჩამოყალიბებული აქტივობები არის ნაწილობრივ 
რელევანტური. ბავშვზე მორგებული გარემოს თაობაზე კონცეფციის შექმნა მნიშვნელოვანია 
შემდგომი ღონისძიებების დაგეგმვის მიზნით. შესაბამისად, მისასალმებელია, რომ პირველ 
ეტაპზე განსაზღვრულია კონცეფციის შემუშავება და იურიდიული დახმარების სამსახურის 
ერთ-ერთ რეგიონულ განყოფილებაში ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნა. 2020 წლის 
აქტივობა ში კი განსაზღვრულია კონცეფციის პრაქტიკაში დანერგვა და კიდევ ერთი 
რეგიონის იურიდიული დახმარების სამსახურში ბავშვზე მორგებული გარემოს შექმნა.  

იურიდიული დახმარების სამსახურში  არსებობს ხედვა, რომ ეტაპობრივად უნდა შეიქმნას 
ბავშვზე მორგებული გარემო, თუმცა, რეკომენდებულია, რომ ასეთი გარემო იყოს არა 
მხოლოდ ორ რეგიონში, არამედ ყველგან, სადაც ამის საჭიროება იკვეთება. აღნიშნული 
კონცეფცია ეხება მართლმსაჯულების სისტემაში ჩართულ ყველა უწყებას, თუმცა, 
წარმოდგენილი აქტივობები აქცენტს აკეთებს მხოლოდ ერთ უწყებაზე და ამ ნაწილში არ 
არის ასახული, თუ როგორ უნდა მოხდეს შემუშავებული კონცეფციის აღსრულება სხვა 
უწყებებში. ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ინდიკატორები და აქტივობები ამის 
შეფასების შესაძლებლობას არ იძლევა: წარმოდგენილი აქტივობები და ინდიკატორები არ 
არის კონკრეტული და გაზომვადი. 

1.1.3 ღონისძიება რელევანტურია და შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც კვლევაში არის 
ასახული. განგრძობადი სწავლების უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სფეროში ჩართული ყველა პროფესიონალისთვის. აღნიშნული 
ღონისძიებისა და აქტივობების შესრულებაზე პასუხისმგებელ უწყებად განსაზღვრულია 
ყველა ის უწყება და ორგანიზაცია, ვინც ჩართულია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სფეროში. წარმოდგენილი ინდიკატორებით და აქტივობებით, შეუძლებელია განისაზღვროს, 
ამ ორწლიან ციკლში რომელი უწყება რამდენი თანამშრომლის გადამზადებას გეგმავს. 
წარმოდგენილი ინდიკატორები არის ძალიან ზოგადი და აბსტრაქტული. შესაბამისად, 
შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, თუ კონკრეტულად რა არის დაგეგმილი აღნიშნული 
ღონისძიების შესრულებისთვის. 

2019 წელს განხორციელებული კვლევის - “პროფესიონალთა სპეციალიზაცია 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში”  ფარგლებში გამოიკვეთა, რომ 
პარტნიორი უწყების - „გაეროს ბავშვთა ფონდის“ მხარდაჭერით პირველი ნაბიჯები 
გადაიდგა ქალაქ რუსთავში, სადაც არასრულწლოვნებისთვის ადაპტირებული 
ინფრასტრუქტურა შეიქმნა. რაც შეეხება სახელმწიფო უწყებებს და არსებულ გამოწვევებს, 
1.1.2 ღონისძიების განხორციელებაზე  პასუხისმგებელ უწყებებში ბავშვზე მოგებული გარემო 
არ არის შექმნილი. გამონაკლისია მხოლოდ ქ. რუსთავის პროკურატურა.6 

                                                           
6 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, პროფესიონალთა სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების სისტემაში, გვ. 9-10 

 
 

კვლევამ აჩვენა, რომ სამოქმედო გეგმაში 1.1.3 ღონისძიების განმახორციელებელ 
პასუხისმგებელ უწყებებში პერსონალის განგრძობადი სწავლება არ არის უზრუნველყოფილი 
და სახელმწიფო ვერ იღებს განგრძობადი გადამზადების ვალდებულებას: გადამზადებას 
ძირითადად პარტნიორი უწყებები - დონორი ორგანიზაციები აფინანსებენ. 

პროკურატურაში განგრძობადი სწავლების პროცესი რეგულირებული არ არის, რადგან 
კანონი მხოლოდ ერთჯერად გადამზადებას მოითხოვს. არსებული პრაქტიკის ანალიზმა 
აჩვენა, რომ განგრძობადი სწავლების ფარგლებში ტრენინგები ტარდება ისეთ თემატურ 
საკითხებზე, როგორიცაა: განრიდებისა და მედიაციის პროგრამა; მოწმე/დაზარალებულ 
ბავშვებთან დაკავშირებული საკითხები და სხვა. 

საერთო სასამართლოების სისტემაში განგრძობადი სწავლების მექანიზმი არ არსებობს. 
დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტების 
ფარგლებში დამატებითი გადამზადების შესაძლებლობა მხოლოდ ზოგიერთ მოსამართლეს 
ჰქონდა. 

სსიპ არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში 
მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრულ საბაზო სპეციალიზაციასთან ერთად 
ხორციელდებოდა განგრძობადი სწავლების პროცესი, ე.წ. მეორეული სპეციალიზაცია. 

განგრძობადი სწავლების ფარგლებში, სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრში 
მედიატორების გადამზადება წელიწადში ხდება რამდენჯერმე, ძირითადად, დონორი 
ორგანიზაციების მხარდაჭერით; 

დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერით, ადვოკატთა ასოციაციაში განგრძობადი 
გადამზადების შესაძლებლობა 2019 წლამდე იყო უზრუნველყოფილი. თუმცა, გადამზადება 
ადვოკატების მხოლოდ მცირე ნაწილმა გაიარა; 

შსს-ს თანამშრომელთა დიდი ნაწილის განგრძობადი სწავლება გაერო-ს ბავშვთა ფონდის 
მიერ იყო უზრუნველყოფილი.7 

 

მიზანი 4.  შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეფექტიანობის გაზრდა არასრულწლოვანთა 
მართლმსაჯულების მიმართულებით. 
ამოცანა 4.1. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროცესის გაძლიერება კვალიფიკაციის 
ამაღლებისა და ინსტრუმენტების გაუმჯობესების გზით. 
ინდიკატორი:  სპეციალიზებული საგამოძიებო დანაყოფი; დოკუმენტი/ბრძანება დიდ 
ქალაქებში მხოლოდ არასრულწლოვანთა საქმეებზე მომუშავე გამომძიებელთა გამოყოფის 
შესახებ. 

                                                           
7 იქვე, გვ. 8-21. 
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არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

ღონისძიება 4.1.1. -  ქ. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტში არასრულწლოვანთა 
სპეციალიზებული საგამოძიებო დანაყოფის შექმნა. 
2019 წლის აქტივობა - დანაყოფის დაკომპლექტება, მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი, მათი 
დატვირთვის შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში გამომძიებელთა რაოდენობის 
ოპტიმიზაცია. 
2020 წლის აქტივობა - დანაყოფის მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი, მათი დატვირთვის 
შესწავლა და საჭიროების შემთხვევაში გამომძიებელთა რაოდენობის ოპტიმიზაცია. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სისხლის სამართლის რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოს წევრი 
სამთავრობო უწყებები, საერთაშორისო ორგანიზაციები. 
ღონისძიება 4.1.2. -  საქართველოს დიდ ქალაქებში სპეციალიზებული გამომძიებლების 
გამოყოფა, რომლებიც მხოლოდ არასრულწლოვანთა საქმეებზე იმუშავებენ. 
2019 წლის აქტივობა - მხოლოდ არასრულწლოვანთა საქმეებზე მომუშავე გამომძიებელთა 
გამოყოფა,  მათი მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი, დატვირთულობის შესწავლა და 
საჭიროების შემთხვევაში, რაოდენობის გაზრდა. 
2020 წლის აქტივობა - მხოლოდ არასრულწლოვანთა საქმეებზე მომუშავე გამომძიებელთა 
მუშაობის ხარისხის მონიტორინგი, დატვირთულობის შესწავლა და საჭიროების 
შემთხვევაში, რაოდენობის გაზრდა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - საერთაშორისო ორგანიზაციები. 

რელევანტურობა  - წარმოდგენილი მიზანი და ამოცანა რელევანტურია და შეესაბამება 
არსებულ საჭიროებებს. ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ღონისძიებები და 
აქტივობები რელევანტურია და შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც კვლევის შედეგად 
გამოიკვეთა. ვიწრო სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში და ამ 
მიზნით გამომძიებელთა გამოყოფა და გადამზადება, კვლევის ერთ-ერთი რეკომენდაცია 
იყო.  

თუმცა, გეგმის ზემოაღნიშნულ კომპონენტში, არ არის ასახული კონკრეტული აქტივობები, 
რაც ვიწრო სპეციალიზაციასთან ერთად, ამ დანაყოფების ხარისხის კონტროლის სისტემის 
ჩამოყალიბებას უკავშირდება. ხარისხის კონტროლის სისტემა უმნიშვნელოვანესი 
კომპონენტია პოლიციის შესაბამისი დანაყოფების ეფექტიანი საქმიანობის 
უზრუნველყოფისთვის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული 
კომპონენტი განისაზღვროს როგორც უწყების სამომავლო გეგმა და შესაბამის დოკუმენტშიც 
აისახოს. 

ამ საკითხზე ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 2019 წელს შსს-ში არასრულწლოვნების 
საქმეებზე მომუშავე სპეციალური დანაყოფი ჯერ კიდევ არ იყო შექმნილი. თუმცა, უწყებაში 
ხაზგასმით აღინიშნა, რომ იგეგმება დანაყოფის შექმნა, რომელიც პირველ ეტაპზე თბილისში 
იმუშავებს. გარდა ამისა, სპეციალიზებულ პოლიციელებს/გამომძიებლებს არ აქვთ 

 
 

განსხვავებული სამუშაო პირობები (ანაზღაურება, სამუშაო გარემო), რაც, შესაძლოა, 
მათთვის დემოტივაციის საფუძველი გახდეს, რადგან მოწყვლად ჯგუფთან მუშაობა მეტ 
პასუხისმგებლობას მოითხოვს.8 

 

მიზანი 5. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის ეფექტიანობის გაუმჯობესება 
საქართველოს პროკურატურის სისტემაში. 
ამოცანა 5.1. პროკურორების მუშაობის ხარისხის გაუმჯობესება. 
ინდიკატორი:  პროკურორების დატვირთულობის ამსახველი ანგარიში; შშმ პირებთან 
ეფექტიანი კომუნიკაციის თემაზე განხორციელებული ტრენინგების რაოდენობა. 
ღონისძიება 5.1.1.  - არასრულწლოვანთა პროკურორების ოპტიმიზაცია და მათი 
გადამზადება. 
2019 წლის აქტივობა - არასრულწლოვანთა საქმეებზე სპეციალიზებული პროკურორების 
დატვირთულობის შესწავლა და საჭიროებისამებრ რეაგირება შშმ პირებთან ეფექტიანი 
კომუნიკაციის თემაზე; საშუალო რგოლის მენეჯერების/პროკურორებისა და 
გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლება. 
2020 წლის აქტივობა -  არასრულწლოვანთა საქმეებზე სპეციალიზებული პროკურორების 
დატვირთულობის შესწავლა და საჭიროებისამებრ რეაგირება შშმ პირებთან ეფექტიანი 
კომუნიკაციის თემაზე; საშუალო რგოლის მენეჯერების/პროკურორებისა და 
გამომძიებლების კვალიფიკაციის ამაღლება. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს გენერალური პროკურატურა. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღული. 

რელევანტურობა  - წარმოდგენილი მიზანი და ამოცანა რელევანტურია და არსებულ 
საჭიროებებს შეესაბამება. ხარისხის კონტროლის სისტემა მნიშვნელოვანი კომპონენტია, 
რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შესაბამისი პროფესიონალების, ამ შემთხვევაში 
პროკურორების საქმიანობის ეფექტიანობა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების 
სფეროში. 

ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ღონისძიებები და აქტივობები ნაწილობრივ 
შეესაბამება იმ საჭიროებებს, რაც მიზნის და ამოცანის მიღწევისთვის მნიშვნელოვანია. 
პროკურორების ოპტიმიზაციასა და გადამზადებაში, სავარაუდოდ, იგულისხმება, 
პროკურორების ისეთი ჯგუფის გამოყოფა, რომელიც არასრულწლოვანთა საქმეებზე 
იმუშავებს. თუმცა, წარმოდგენილი აქტივობები ეხება მხოლოდ პროკურორების 
დატვირთულობის შესწავლას და შშმ პირებთან მუშაობასთან დაკავშირებით 
პროკურორების/გამომძიებლების გადამზადებას. დატვირთულობის შეფასება 
მნიშვნელოვანია, რათა გადაიდგას ნაბიჯები ვიწრო სპეციალიზაციის მიმართულებით, რაც 
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. თუმცა, სასურველია ეს ცხადად იყოს აღწერილი 

                                                           
8 იქვე, გვ. 8-9. 
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გეგმაში. გარდა ამისა, გაუგებარია რატომ სჭირდება პროკურორების დატვირთულობის 
შეფასებას ორი წელი, როცა შესაძლებელია ამის შეფასება პირველივე წელს.  შემდგომში უკვე 
შესაძლებელია გადაიდგას ნაბიჯები ვიწრო სპეციალიზაციის მიმართულებით იმ 
რეგიონებში, სადაც ამის საჭიროება გამოიკვეთება. 

გარდა ამისა, ღონისძიება და აქტივობები არ პასუხობს და ბოლომდე ვერ უზრუნველყოფს 
ხარისხის კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებას. ამ კუთხით, სასურველია გეგმაში ასახული 
იყოს აქტივობები, რომელიც უკავშირდება კონკრეტული სისტემის, მექანიზმების და 
ინსტრუმენტების ჩამოყალიბებას. 

პროკურატურიდან მიღებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, 2016-2018 წლებში 
პროკურატურაში შშმ პირებთან კომუნიკაციის თემაზე 8 ტრენინგი ჩატარდა. ტრენინგის 
ფარგლებში 143 პროკურორი და პროკურატურის გამომძიებელი გადამზადდა.9 რამდენად 
საკმარისი იყო ტრენინგების რაოდენობა, ან რამდენად ხარისხიანი, ამ ინფორმაციაში არ ჩანს. 

რაც შეეხება ხარისხის კონტროლისა და მონიტორინგის საკითხს, პროკურატურაში 
შექმნილია სისხლის სამართლის საქმეების შესწავლის ელექტრონული სისტემა. სისტემის 
მეშვეობით ხდება იმ მიმდინარე საქმეების ონლაინ მონიტორინგი, სადაც სხვადასხვა 
სტატუსით ჩართული არიან არასრულწლოვნები. აღსანიშნავია, რომ ამ ეტაპზე 
არასრულწლოვანთა საქმეების მონიტორინგს გენერალურ პროკურატურაში მხოლოდ ერთი 
პროკურორი ახორციელებს.10 

მისასალმებელია, რომ გეგმაში ასახულია შშმ პირებთან მუშაობის საკითხებზე 
პროკურორების/გამომძიებლების გადამზადება, თუმცა, წარმოდგენილი ინდიკატორით 
გაუგებარია, რამდენი პროკურორის გადამზადება იგეგმება და რა არის ამ კუთხით უწყების 
კონკრეტული გეგმა. 

დასკვნა - მისასალმებელია სამოქმედო გეგმაში ისეთი კომპონენტების ასახვა, რაც 
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სფეროში სპეციალიზაციის ხარისხის 
გაუმჯობესებას უკავშირდება. თუმცა, გაურკვეველია, რატომ არის აღნიშნულ გეგმაში ცალკე 
მიზნად გამოყოფილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მთავარ პროკურატურაში 
სპეციალიზაციის საკითხები, მაშინ, როცა სხვა უწყებებთან მიმართებაში საუბარია ზოგად 
მიზანსა და ამოცანებზე, რის გამოც რთულია იმის შეფასება, თუ რა იგეგმება კონკრეტულად 
ამ უწყებებში. 

ზოგადი შეფასების გარდა, სასურველია გეგმაში ასახული იყოს ის მნიშვნელოვანი 
საკითხები/გამოწვევები, რაც კვლევის შედეგად გამოიკვეთა. 11კერძოდ: 

                                                           
9 იქვე, გვ. 37. 
10 იქვე, გვ. 10. 
11 იქვე, გვ. 21-23. 

 
 

 ყველა უწყებას ჰქონდეს ვალდებულება, რომ ნორმატიულად განსაზღვროს 
სპეციალიზაციის მიზნით პროფესიონალთა შერჩევის კრიტერიუმები და 
განგრძობადი სწავლების ორგანიზება; 

 ყველა უწყებამ შეცვალოს და გააუმჯობესოს არსებული სასწავლო მოდულები; 
 გაიწეროს კონკრეტული ნაბიჯები, რომელიც უნდა გადაიდგას ვიწრო 

სპეციალიზაციის (საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი დანაყოფების შექმნის 
კუთხით) მიმართულებით და შესაბამისი ადაპტირებული გარემოს შესაქმნელად. 
აღნიშნულ გეგმაში შესაბამისი კომპონენტები ასახული აქვს მხოლოდ იურიდიული 
დახმარების სამსახურს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს; 

 გაიწეროს ყველა უწყების მხრიდან გადასადგმელი კონკრეტული ნაბიჯები, რაც 
სპეციალიზებულ პროფესიონალთა მოტივირების სისტემის გაუმჯობესებას 
უკავშირდება; 

 ხარისხის კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბება დაევალოს ყველა უწყებას. ასეთი 
სისტემის შესახებ ჩანაწერი ამჟამად მხოლოდ მთავარი პროკურატურის გეგმაშია; 

 ნორმატიულად განისაზღვროს უწყება, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება 
ფსიქოლოგების, საპროცესო წარმომადგენლებისა და მოწმის/დაზარალებულის 
კოორდინატორის გადამზადებაზე. ამ სუბიექტების სპეციალიზაცია ადგილობრივი 
და საერთაშორისო სტანდარტებით დადგენილი წესით მოხდეს. 

 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რეაბილიტაცია-

რესოციალიზაციის პროცესი  

მიზანი 6. არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა განმეორებითი დანაშაულის 
შემცირება. 
ამოცანა 6.1. არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა ეფექტიანი რესოციალიზაცია/ 
რეაბილიტაცია. 
ინდიკატორი: ინდივიდუალური მიდგომებითა და რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის 
პროგრამებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა; რისკებისა და საჭიროების 
შეფასების ახალი ინსტრუმენტი; შემუშავებული შემთხვევის მართვის მოდელი; ოჯახის 
ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის გეგმის პროექტი. 
ღონისძიება 6.1.1.  - არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან მიმართებით 
რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ახალი ინსტრუმენტის დანერგვა. 
2019 წლის აქტივობა - მსჯავრდებულთა რისკებისა და საჭიროების შეფასების ინსტრუმენტის 
გადახედვა და პილოტირება N11 პენიტენციურ დაწესებულებაში. 
2020 წლის აქტივობა - რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ახალი ინსტრუმენტის 
დანერგვა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 
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პარტნიორი უწყება - EU4Justice. 
ღონისძიება 6.1.2.  - შემთხვევის მართვის მოდელის დანერგვა პენიტენციურ 
დაწესებულებაში. 
2019 წლის აქტივობა - შემთხვევის მართვის მოდელის შემუშავება და მისი დანერგვა N11 
პენიტენციურ დაწესებულებაში. 
2020 წლის აქტივობა – არ არის განსაზღვრული. 
პასუხისმგებელი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 
პარტნიორი უწყება - EU4Justice. 
ღონისძიება 6.1.3. -  ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნა. 
2019 წლის აქტივობა - ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის 
მიზნით მიდგომის და გეგმის პროექტის მომზადება. 
2020 წლის აქტივობა - არასრულწლოვნებთან მიმართებით ახალი მიდგომის დანერგვა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ღონისძიება 6.1.4.  - არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის სრული ზოგადი 
განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
2019 წლის აქტივობა - ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, 
არასრულწლოვანი ბრალდებულების/მსჯავრდებულების სრული ზოგადი განათლების 
მიღების ხელმისაწვდომობით უზრუნველყოფა. 
2020 წლის აქტივობა - ინდივიდუალური საჭიროებების გათვალისწინებით, 
არასრულწლოვანი ბრალდებულების/მსჯავრდებულების სრული ზოგადი განათლების 
მიღების ხელმისაწვდომობით უზრუნველყოფა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 
ღონისძიება 6.1.5. -  არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა პროფესიული და უმაღლესი 
განათლების მიღების შესაძლებლობების განვითარება. 
2019 წლის აქტივობა - სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით დაგეგმილი,  
პროფესიული ან/და სატრენინგო  სწავლების კურსში არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა 
ჩართვა. უმაღლესი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის. 
2020 წლის აქტივობა - სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმის მიხედვით დაგეგმილი,  
პროფესიული ან/და სატრენინგო  სწავლების კურსში არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა 
ჩართვა. უმაღლესი განათლების მიღების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისათვის. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური. 
ღონისძიება 6.1.6. - შიდა და უწყებათაშორისი გარდამავალი მენეჯმენტის გამართვა.  

 
 

2019 წლის აქტივობა - დაწესებულებებსა და უწყებებს შორის ინფორმაციის გაზიარების 
უზრუნველყოფა გარდამავალი მენეჯმენტის ფარგლებში. კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
არასრულწლოვნებთან მომუშავე ყველა საჭირო აქტორის ჩართვა გათავისუფლებისთვის 
მომზადების პროგრამასა და პროცესში.  
2020 წლის აქტივობა - დაწესებულებებსა და უწყებებს შორის ინფორმაციის გაზიარების 
უზრუნველყოფა გარდამავალი მენეჯმენტის ფარგლებში. კანონთან კონფლიქტში მყოფ 
არასრულწლოვნებთან მომუშავე ყველა საჭირო აქტორის ჩართვა გათავისუფლებისთვის 
მომზადების პროგრამასა და პროცესში. 
პასუხისმგებელი უწყება - სპეციალური პენიტენციური სამსახური; სსიპ დანაშაულის 
პრევენციის ცენტრი; პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული.                              

რელევანტურობა - გეგმით განსაზღვრული მიზანი და ამოცანა რელევანტურია და სრულად 
შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რაც კვლევის პროცესში გამოიკვეთა. აღნიშნული გეგმის 
კომპონენტი ეხება პენიტენციურ სისტემაში მყოფ პირებს. არასრულწლოვნებში 
განმეორებითი დანაშაულის თავიდან აცილება სასჯელის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია და 
ამ მიზნის მისაღწევად აუცილებელია რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესის 
ეფექტიანი ორგანიზება. 

აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ღონისძიებები - რისკებისა და 
საჭიროებების შეფასების ახალი ინსტრუმენტის დანერგვა; შემთხვევის მართვის მოდელის 
დანერგვა; ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნა; სრული 
ზოგადი განათლების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; შრომითი და უმაღლესი 
განათლების მიღების შესაძლებლობების განვითარება; შიდა და უწყებათაშორისი 
გარდამავალი მენეჯმენტის გამართვა არის რელევანტური და შეესაბამება არსებულ 
გამოწვევებს. თუმცა, აღნიშნული აქტივობების დიდი ნაწილი ფოკუსირებულია მხოლოდ 
მსჯავრდებულ არასრულწლოვნებზე (გარდა სრული ზოგადი განათლების 
ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფისა, რომლიც ეხება როგორც ბრალდებულებს, ასევე 
მსჯავრდებულებს) და ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის 
მიზნით ახალი პროგრამის შემუშავებაზე, სადაც არ არის დაკონკრეტებული ბენეფიციარების 
სტატუსი. შესაბამისად, მთავარი აქცენტი კეთდება  N11 პენიტენციურ დაწესებულებაზე, 
სადაც ძირითადად განთავსებულნი არიან არასრულწლოვანი მსჯავრდებულები. 
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროგრამების ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით, 
კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნებისთვის არც ადგილობრივი 
კანონმდებლობა და არც საერთაშორისო სტანდარტები რაიმე სახის განსხვავებულ 
მიდგომებს  არ ადგენს.  

ამოცანის შეფასების მიზნით წარმოდგენილი ინდიკატორებით ნაწილობრივ არის 
შესაძლებელი იმის შეფასება, თუ რა არის კონკრეტულად დაგეგმილი. მაგალითად, 
წარმოდგენილი ინდიკატორებით - რისკებისა და საჭიროების შეფასების ახალი 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

ინსტრუმენტი და შემუშავებული შემთხვევის მართვის მოდელი, შესაძლებელია იმის 
განსაზღვრა, თუ რა შედეგი უნდა იყოს მიღწეული. ხოლო,  ინდიკატორით - 
ინდივიდუალური მიდგომებითა და რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის პროგრამებით 
უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა რაოდენობა, ბუნდოვანი და შეუძლებელია იმის 
განსაზღვრა, საანგარიშო პერიოდში რამდენი ბენეფიციარის უზრუნველყოფა იგეგმება 
პროგრამებით. ასევე, გეგმის ამ ნაწილში არ არის წარმოდგენილი ერთ-ერთი ღონისძიების  
(შიდა და უწყებათაშორისი გარდამავალი მენეჯმენტის გამართვა) შეფასების ინდიკატორი.  

გარდა ამისა, გეგმის ამ ნაწილში არ არის ასახული კონკრეტული ღონისძიებები, რომელიც 
უკავშირდება ხარისხის კონტროლის სისტემის დანერგვას და გაუმჯობესებას, რაც 
უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია როგორც რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესის 
ეფექტიანი მართვისთვის, ისე კონკრეტული სერვისების ეფექტიანობის 
უზრუნველყოფისთვის. 

კვლევის - არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრობაციის და პენიტენციურ სისტემებში 12 
თანახმად, 18 წელს მიღწეული არასრულწლოვნები, არასრულწლოვანთა სარებილიტაციო 
დაწესებულებიდან სრულწლოვანთა დაწესებულებებში გადაჰყავთ. ამ გადწყვეტილების 
გამო, ზიანი ადგება მოზარდების რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესს. არსებული 
პრაქტიკა განპირობებულია ნაწილობრივ საკანონმდებლო და ნაწილობრივ 
ინფრასტრუქტურული ხარვეზებით. კანონით დაშვებულია მოზარდის N11 
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მხოლოდ 21 წლამდე დატოვება, 
არასრულწლოვნის სასჯელის მაქსიმალური ვადა კი 12 წელია.13 

კვლევამ აჩვენა, რომ არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის პენიტენციურ 
დაწესებულებებში ხორციელდებოდა სხვადასხვა სახის პროგრამები, კერძოდ: 
სახელობო/პროფესიული სწავლება; რეკრეაციული პროგრამა; 
სატრენინგო/საგანმანათლებლო პროგრამა; კომპიუტერული სასწავლო პროგრამა; ფსიქო-
სოციალური პროგრამები; ფსიქო-სოციალური თერაპიები; კულტურული ღონისძიებები; 
ინტელექტუალური/შემეცნებითი პროგრამები/შეხვედრები; სპორტული ღონისძიებები; 
საზოგადოებასთან ურთიერთობის მხარდამჭერი პროგრამა და სხვა. აღნიშნული სერვისების 
უმრავლესობა, ძირითადად, N11 დაწესებულებაში ხორციელდებოდა.14 

                                                           
12 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, არასრულწლოვან ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროცესი საქართველოს პრობაციის და პენიტენციურ სისტემებში, (GCRT, RIVG, 
თბილისი, 2020);  
13 იქვე, გვ. 11-12. 
14 იქვე, გვ. 40-45. 

 
 

კვლევამ ასევე გამოკვეთა ხარვეზები სერვისების ხარისხის კონტროლის სისტემასთან15 და  
სერვისების მიმღებთა დაბალ მოტივაციასთან დაკავშირებით, რაც ძირითადად კრიმინალურ 
სუბკულტურასთან კავშირითაა გამოწვეული. 

კვლევამ ცხადჰყო, რომ ადგილობრივი კანონმდებლობა, რომელიც არასრულწლოვანი 
მსჯავრდებულების გათავისუფლებისთვის მომზადების პროცესს ეხება, სრულად 
შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს, თუმცა, ჩამოყალიბებული პრაქტიკა და 
შესაბამისი რეგულაციები მსჯავრდებულის გათავისუფლებისთვის მომზადების პროცესის 
ეფექტიან განხორციელებას ვერ უზრუნველყოფს.16  

 

ამოცანა 6.2. არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა ეფექტიანი რესოციალიზაცია/ 
რეაბილიტაცია და საზოგადოებაში ინტეგრაცია პრობაციის სისტემაში. 
ინდიკატორი: ინდივიდუალური მიდგომებითა და რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის 
პროგრამებით უზრუნველყოფილ ბენეფიციართა პროცენტული მაჩვენებელი. 
ღონისძიება 6.2.1.  - კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირებთან  მიმართებაში ინდივიდუალური 
მიდგომების გაუმჯობესება. 
2019 წლის აქტივობა - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების/21 წლამდე 
პირების   რისკისა და საჭიროების შეფასების განახლებული ფორმა დანერგილია. ყველა 
არასრულწლოვანი მსჯავრდებული ჩართულია სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური 
დაგეგმვის პროცესში. ყველა არასრულწლოვანი  პ/მსჯავრდებულისთვის შემუშავებულია 
ინდივიდუალური გეგმა. 
2020 წლის აქტივობა - კანონთან კონფლიქტში მყოფი არასრულწლოვნების/21 წლამდე 
პირების   რისკისა და საჭიროების შეფასების განახლებული ფორმა ეფექტიანად გამოიყენება 
პრაქტიკაში. ყველა არასრულწლოვანი მსჯავრდებული ჩართულია სასჯელის მოხდის 
ინდივიდუალური დაგეგმვის პროცესში. ყველა არასრულწლოვანი  პ/მსჯავრდებულისთვის 
შემუშავებულია ინდივიდუალური გეგმა. 
პასუხისმგებელი უწყება - პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 
პარტნიორი უწყება - EU4Justice, Unicef, PRI. 
ღონისძიება 6.2.2.  - არასრულწლოვანი პირობით მსჯავრდებულებისათვის  
სარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტიანად განხორციელება. 
2019 წლის აქტივობა - პირობით მსჯავრდებულთა ჩართვა ძირითად და დამხმარე 
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ინდივიდუალური გეგმის დახმარებით. 
2020 წლის აქტივობა - პირობით მსჯავრდებულთა ჩართვა ძირითად და დამხმარე 
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ინდივიდუალური გეგმის დახმარებით. 
პასუხისმგებელი უწყება - პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 
პარტნიორი უწყება  - არ არის განსაზღვრული. 
                                                           
15 იქვე, გვ. 34-36. 
16 იქვე, გვ. 46-51. 
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ღონისძიება 6.2.3. -  კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვებისთვის გაწეული სერვისების 
ხარისხის  მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება. 
2019 წლის აქტივობა - გაუმჯობესებულია/ მონიტორინგის და ხარისხის ზედამხედველობის 
მექანიზმების გაძლიერება. 
2020 წლის აქტივობა - გაუმჯობესებულია/ მონიტორინგის და ხარისხის ზედამხედველობის 
მექანიზმების გაძლიერება. 
პასუხისმგებელი უწყება - პრობაციის ეროვნული სააგენტო. 
პარტნიორი უწყება - UNICEF. 

რელევანტურობა - აღნიშნული ამოცანა რელევანტურია და სრულად შეესაბამება იმ 
გამოწვევებს, რაც კვლევის პროცესში გამოიკვეთა. ამოცანის ფარგლებში განსაზღვრული 
ღონისძიებები: ინდივიდუალური მიდგომების გაუმჯობესება; პირობით 
მსჯავრდებულებისათვის  სარეაბილიტაციო პროცესის ეფექტიანად განხორციელება და 
გაწეული სერვისების ხარისხის მონიტორინგის მეთოდოლოგიის შემუშავება რელევანტურია 
და შეესაბამება არსებულ გამოწვევებს. გეგმის ეს კომპონენტი პრობაციის ეროვნული 
სააგენტოს რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროგრამებთან არის დაკავშირებული.  

ინდიკატორებით - 6.2.1 და 6.2.2 წამოდგენილი ღონისძიებების და ამ ღონისძიების 
ფარგლებში ჩამოყალიბებული აქტივობების მხოლოდ ზოგადი შეფასება შეიძლება. 
ინდიკატორით, სადაც ზოგადი პროცენტული მაჩვენებელია მითითებული და არ ჩანს, რას 
ნიშნავს ეს პროცენტული მაჩვენებელი და როგორ უნდა მოხდეს მისი გამოთვლა, რთულია 
იმის შეფასება, ამ მიმართულებით კონკრეტულად რა არის დაგეგემილი.  

გეგმაში წარმოდგენილი ღონისძიება, რომელიც უკავშირდება სერვისების ხარისხის 
მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბებას, მნიშვნელოვანია რეაბილიტაცია-
რესოციალიზაციის პროგრამების ეფექტიანობის უზრუნველსაყოფად, თუმცა, არ არის 
კონკრეტულად განსაზღვრული აღნიშნული კომპონენტის შეფასების ინდიკატორები. 

ამ საკითხთან დაკავშირებით განხორციელებული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში მიწოდებული სერვისების შინაარსი  იყო საკმაოდ 
მრავალფეროვანი17, თუმცა, ამ სერვისების რაოდენობა წლების მიხედვით იკლებდა, რაც, 
შესაძლოა, დაკავშირებული იყოს განრიდების მექანიზმის აქტიურ გამოყენებასთან. 
სერვისების ძირითადი მიმწოდებლები (დაახლოებით 70%) არიან უშუალოდ პრობაციის 
ეროვნული სააგენტოს სოციალური მუშაკები და ფსიქოლოგები. არის გამოწვევები 
პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში (ამჟამად უკვე „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო 
სასჯელის აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო“) ადამიანურ რესურსთან 
დაკავშირებით. კერძოდ, არის რეგიონები, სადაც ფსიქოლოგი/სოციალური მუშაკი საერთოდ 
არ ჰყავთ. 

                                                           
17 იქვე, გვ. 57. 

 
 

კვლევამ აჩვენა, რომ პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში საგანმანათლებლო-სარეაბილიტაციო 
პროგრამებში ჩართვის პროცესი აგებულია მსჯავრდებულის რისკებისა და საჭიროებების 
შეფასებისა და სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვის სისტემაზე.18 

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ სააგენტოში არსებობს ხარისხის კონტროლის სისტემა, რაც 
თანამშრომლებზე პროფესიულ ზედამხედველობას გულისხმობს. თუმცა, გარედან 
მიწოდებული სერვისების ხარისხის კონტროლი ვერ ხორციელდება, რადგან სერვისის 
მიმწოდებლები დონორებთან არიან ანგარიშვალდებულნი და არა სამინისტროსთან.19 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში 2019 წლის 
ბოლომდე ფუნქციონირებდა სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“, რომლის ბაზაზეც 
მიმდინარეობდა „ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა“. ამ 
სტრუქტურულ ერთეულს ჰქონდა გარკვეული ფუნქცია როგორც გათავისუფლებისათვის 
მომზადების პროცესში, ისე გათავისუფლების შემდგომი ზრუნვის ნაწილში. კვლევის 
თანახმად,  ერთადერთი სერვისი, რომელსაც წლების განმავლობაში ცენტრი ბენეფიციარებს 
აწვდიდა, ე.წ ტატუს მოშორების პროგრამა იყო. პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და 
დანაშაულის პრევენციის ცენტრის შერწყმისა და შესაბამისი საკანონმდებლო რეგულაციების 
ჩამოყალიბების შემდეგ შესაძლებელი იქნება ვიმსჯელოთ იმაზე, თუ კონკრეტულად რა 
ფორმით ჩამოყალიბდება არასრულწლოვანი ყოფილი პატიმრების ე.წ ზრუნვის შემდგომი 
სისტემა (After Care). აღნიშნული კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ასეთი სახის სისტემა ამ 
ეტაპზე, ფაქტობრივად, არ არსებობს.20 

დასკვნა - მისასალმებელია, რომ სამოქმედო გეგმაში აღნიშნულია მთელი რიგი საკითხები, 
რომლებიც არასრულწლოვან პირთა რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის პროცესთან არის 
დაკავშირებული.  

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა სხვადასხვა სახის გამოწვევები, რაც სასურველია, რომ 
მომავალში სამოქმედო გეგმაში აისახოს: 

 საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელების ვალდებულება, რომლის 
მიხედვითაც 18 წლის ასაკის მიღწევის შემდეგ N11 დაწესებულებაში 
მსჯავრდებულის დატოვება იქნება დაწესებულების დირექტორის დისკრეციული 
უფლებამოსილება, რისთვისაც მსჯავრდებულის პირადი განცხადება აუცილებელი 
პირობა  არ უნდა იყოს; 

 პენიტენციურ სისტემაში ჩამოყალიბდეს სერვისების მიწოდების ხარისხის 
კონტროლის სისტემა; 

 იუსტიციის სამინისტრომ გაზარდოს სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების 
რაოდენობა (სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელის აღსრულებისა 

                                                           
18 იქვე, გვ. 52-57. 
19 იქვე, გვ. 14. 
20 იქვე, გვ. 15. 
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და პრობაციის ეროვნულ სააგენტოში) იმ რეგიონებში, სადაც ყველაზე მეტად არის 
ამის საჭიროება; 

 იუსტიციის სამინისტრომ ისეთი სერვისები, რომ უზრუნველყოს თანამშრომელთა 
„პროფესიული გადაწვის“ პრევენცია; 

 იუსტიციის სამინისტრომ გააძლიეროს, გააფართოვოს და წაახალისოს ბიზნეს 
სექტორის ინიციატივები იმისთვის, რომ მსჯავრდებულთა დასაქმება უფრო 
ხელმისაწვდომი გახდეს; 

 იუსტიციის სამინისტრომ შეიმუშავოს პენიტენციური დაწესებულებების 
ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კრიმინალური სუბკულტურის დაძლევის 
გრძელვადიანი და მოკლევადიანი გეგმები (აღნიშნული კომპონენტები, შესაძლოა, 
სხვა გეგმის ნაწილიც იყოს). 
 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის 
პრევენცია 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის 
რელევანტურობის შეფასება 

 
ა) შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იუსტიციის სამინისტრო (სსიპ 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრი), გენერალური პროკურატურა. 

მიზანი 1. დანაშაულის პირველი დონის პრევენცია 
ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება. 
ღონისძიება 1.2.1  - ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრებისა და  სასწავლო ვიზიტების 
ორგანიზება. 
2019 წლის აქტივობა - სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება შესაბამის დაწესებულებებში. 
2020 წლის აქტივობა - სასწავლო ვიზიტების ორგანიზება შესაბამის დაწესებულებებში. 
ინდიკატორი:  უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“; შინაგან საქმეთა 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სსიპ "საქართველოს ეროვნული არქივი". 

რელევანტურობა - მოზარდებში ცნობიერების ამაღლება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია 
კომპონენტია არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციის თვალსაზრისით. კვლევაში 
აღნიშნულია, რომ ამ მიმართულებით შინაგან საქმეთა სამინისტრო გარკვეული სახის 
აქტივობებს ატარებდა. თუმცა, წარმოდგენილი ღონისძიებების და აქტივობების ანალიზით 
შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, კონკრეტულად რომელ სასწავლო დაწესებულებებში, 

 
 

რომელ რეგიონებში და რა ოდენობის აქტივობების განხორციელება იგეგმება. 
წარმოდგენილი ინდიკატორი არის ძალიან ზოგადი და მასზე დაყრდნობით შეუძლებელია 
დაგეგმილი ღონისძიებების მასშტაბის შეფასება. გარდა ამისა, პასუხისმგებელ უწყებად 
მითითებულია ორი უწყება და აღნიშნული ღონისძიების განხორციელების პროცესში 
თითოეული მათგანის  წილი და პასუხისმგებლობა გამიჯნულიარ არის. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ არასრულწლოვნებში დანაშაულის ადრეული პრევენცია 
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძირითადი ფუნქცია არ არის. თუმცა, კვლევამ აჩვენა, რომ 
არასრულწლოვანთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტრო, 
მართალია მცირე რაოდენობით,  მაგრამ მაინც ატარებდა შეხვედრებს სკოლებში (შეხვედრა 
ჩატარდა 60-მდე სკოლაში). სასურველია, აღნიშნული ღონისძიებები განხორციელდეს უფრო 
მეტი ინტენსივობით და მოიცვას რაც შეიძლება მეტი სკოლა. გარდა ამისა, კვლევამ აჩვენა, 
რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრმა განახორციელა სხვადასხვა სახის პროგრამები, 
რომლის ბენეფიციარებიც სკოლის მოსწავლეები იყვნენ.21 

 

ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება. 
ღონისძიება 1.2.3 - უწყებების მიმართ ნდობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა. 
2019 წლის აქტივობა - პროგრამის  - „წერილები ჯარისკაცებს“ განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა  - პროგრამის - „წერილები ჯარისკაცებს“ განხორციელება. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, განხორციელებულ ღონისძიებათა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი". 
პარტნიორი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო; საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო. 

რელევანტურობა - სამართლებრივი ცნობიერების ამაღლება დანაშაულის პრევენციის 
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი აქტივობაა, თუმცა, უცნაურია, რომ აქტივობად მხოლოდ 
მოსწავლეების მხრიდან ჯარისკაცებთან მიმოწერის ორგანიზებაა განსაზღვრული. 
პრევენციისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იქნებოდა, რომ ბავშვებს მეტი კავშირი ჰქონოდათ 
მართლწესრიგის ოფიცრებთან და პოლიციელებთან. მხოლოდ ეს ღონისძიება და მასში 
მონაწილეთა რაოდენობა ვერ უზრუნველყოფს განსაზღვრული ამოცანის მიღწევას. 
აღნიშნული აქტივობის ორგანიზებაზე პასუხისმგებელი უწყება  დანაშაულის პრევენციის 
ცენტრია, განათლების სამინისტრო კი მხოლოდ პარტნიორ უწყებად არის მითითებული. 
მნიშვნელოვანია შეფასდეს, თუ რამდენად იქნა შესწავლილი აქტივობის მნიშვნელობა, 
ეფექტიანობა და ისიც, რატომ შეირჩა სკოლებისთვის კონკრეტულად ეს ღონისძიება. 

                                                           
21 ა. ქელბაქიანი, ნ. ცაგარელი, არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია (GCRT, RIVG, თბილისი, 
2020)  გვ. 8-9. 
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წარმოდგენილი ღონისძიების, აქტივობების და ინდიკატორის მეშვეობით შეუძლებელია იმის 
განსაზღვრა, თუ რა რაოდენობის შეხვედრებისგამართვა იგეგმებოდა.  

ამ საკითხზე ჩატარებულმა  კვლევამ აჩვენა, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 
ახორციელებდა სხვადასხვა სახის პრევენციულ პროგრამებს 2014-2018 წლების 
განმავლობაში. თუმცა, მსგავსი ტიპის პროგრამა, რაც გეგმის ამ ნაწილშია ასახული,  
მოწოდებული საჯარო ინფორმაციის თანახმად, მათ არ განუხორციელებიათ.22 

 

ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება. 
ღონისძიება  1.2.4 - საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება 
2019 წლის აქტივობა - პატრულ-ინსპექტორების ვიზიტი სკოლებში - პროგრამის „სკოლა, 
პოლიცია და ბავშვების“ ფარგლებში; „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის 
პრევენციის პროგრამის განხორციელება“; შსს-ს თანამშრომელთა, მათ შორის 
მართლწესრიგის ოფიცრების საინფორმაციო შეხვედრები ბავშვებთან/სკოლის 
მოსწავლეებთან სხვადასხვა პრევენციული პროგრამის ფარგლებში. 
2020 წლის აქტივობა - პატრულ-ინსპექტორების ვიზიტი სკოლებში პროგრამის -  „სკოლა, 
პოლიცია და ბავშვების“ ფარგლებში; „მართლწესრიგის უზრუნველყოფისა და დანაშაულის 
პრევენციის პროგრამის განხორციელება“; შსს-ს თანამშრომელთა, მათ შორის 
მართლწესრიგის ოფიცრების საინფორმაციო შეხვედრები ბავშვებთან/სკოლის 
მოსწავლეებთან სხვადასხვა პრევენციული პროგრამის ფარგლებში. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - PH INTERNATIONAL, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის სამინისტრო. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა. 

რელევანტურობა - კვლევამ ცხადყო, რომ სკოლებს არ აქვთ ინფორმაცია მართლწესრიგის 
ოფიცრების როლსა და მნიშვნელობაზე. უფრო მეტიც, ხშირად თავად მართლწესრიგის 
ოფიცრებიც ვერაფერს ამბობენ საგანამანთლებლო დაწესებულებასთან მათი 
თანამშრომლობის გზებსა და მათ როლზე სასკოლო ცხოვრებაში. შესაბამისად, დანაშაულის 
პრევენციის თვალსაზრისით ბავშვებთან მათი შეხვედრები საჭირო და მნიშვნელოვანია. რაც 
შეეხება ინდიკატორებს, ისინი ზოგადია და არ კონკრეტდება, რამდენი ღონისძიების 
ჩატარება და უნიკალურ მონაწილეთა რა რაოდენობა ჩაითვლება სამართლებრივი 
ცნობიერების მიზნის მიღწევად. 

კვლევამ აჩვენა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, კერძოდ მართლწესრიგის ოფიცრებმა, ამ 
ინსტიტუტის ჩამოყალიბების შემდეგ, მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლების მიზნით 
დაახლოებით 60 სკოლაში ჩაატარეს შეხვედრა. თუმცა, რთულია იმის შეფასება, რამდენად 
                                                           
22 იქვე, გვ. 38-43. 

 
 

არის შეხვედრების ეს რაოდენობა  საკმარისი  იმისთვის, რომ დასახული ამოცანა  
შესრულებულად ჩაითვალოს.23 

 
ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება. 
ღონისძიება 1.2.5 - არაფორმალური განათლების გაძლიერება სამართლის მიმართულებით. 
2019 წლის აქტივობა - იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვა სკოლის 
მოსწავლეთა მონაწილეობით; ახალგაზრდული კლუბების ჩამოყალიბება და განვითარება. 
2020 წლის აქტივობა - იმიტირებული სასამართლო პროცესების გამართვა სკოლის 
მოსწავლეთა მონაწილეობით; ახალგაზრდული კლუბების ჩამოყალიბება და განვითარება. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, განხორციელებულ ღონისძიებათა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი.“ 
პარტნიორი უწყება - საქართველოს გენერალური პროკურატურა. 

რელევანტურობა - არაფორმალური განათლების კომპონენტის გაძლიერება 
უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია არასრულწლოვნებში ცნობიერების ამაღლების 
თვალსაზრისით. წარმოდგენილი აქტივობები (იმიტირებული სასამართლო პროცესების 
გამართვა სკოლის მოსწავლეთა მონაწილეობით; ახალგაზრდული კლუბების ჩამოყალიბება 
და განვითარება), შესაძლოა, ემსახურებოდეს აღნიშნული მიზნის მიღწევას. თუმცა, 
წარმოდგენილი აქტივობების და ინდიკატორების მეშვეობით შეუძლებელია იმის 
განსაზღვრა, თუ რა რაოდენობის ღონისძიების გარმართვა იგეგმება, რომელ რეგიონებში და 
რამდენ სკოლაში. წარმოდგენილი გეგმის თანახმად, 1 აქტივობის ჩატარებაც კი, შესაძლოა,  
ღონისძიების შესრულებად ჩაითვალოს. 

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ კვლევის პერიოდში, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 
არაფორმალური განათლების გაძლიერების მიმართულებით სხვადასხვა სახის პროგრამებს 
ახორციელებდა. კერძოდ, დანაშაულის ქცევის გააზრება; ანტისოციალური ქცევის პრევენცია; 
ახალი ელექტრონული ანთოლოგია მოზარდებს; ერთად ვიზრუნოთ გარემოზე; ჯანსაღი 
ცხოვრება; კონფლიქტების მართვა; კინოს საღამოები და სხვა.  თუმცა, არსებული 
საჭიროებების გათვალისწინებით აღნიშნული პროგრამები არ იყო საკმარისი.24 

კვლევამ ასევე აჩვენა, რომ არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენცია არ წარმოადგენს 
გენერალური პროკურატურის მთავარ ფუნქციას. მიუხედავად ამისა, უწყება ახორციელებს 
ორ პროექტს, რომელიც უშუალოდ დანაშაულის პრევენციაზეა მიმართული.  კერძოდ, ეს 
პროექტებია: „საზოგადოებრივი პროკურატურა“ და მულტიდისციპლინური სამუშაო 
ჯგუფების მუშაობის კოორდინაცია. 25 

                                                           
23 იქვე, გვ. 30-36. 
24 იქვე, გვ. 38-43. 
25 იქვე, გვ. 38-43. 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი

24 25

არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

 

ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება. 
ღონისძიება 1.2.6 - საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღების 
პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის ამაღლება. 
2019 წლის აქტივობა - გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 
მნიშვნელობის თემატიკაზე ორიენტირებული საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. 
2020 წლის აქტივობა - გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობის 
მნიშვნელობის თემატიკაზე ორიენტირებული საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარება. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, განხორციელებულ ღონისძიებათა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“. 
პარტნიორი უწყება - განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; 
ადგილობრივი თვითმმართველობები. 
რელევანტურობა - გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოქალაქეთა ჩართულობა და 
მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. რა ფორმით უკავშირდება ეს ფაქტი 
არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციას და ან რატომ განიხილება განათლების 
სამინისტრო პარტნიორ უწყებად, გაურკვეველია. გარდა ამისა, აქტივობები და ინდიკატორი 
არის ზოგადი და შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, რამდენი აქტივობის განხორციელება 
იგეგემება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ 
ხორციელდებოდა სხვადასხვა პროგრამები. შესაძლოა, ზოგიერთი პროგრამა უკავშირდებოდა 
მოქალაქეთა ჩართულობის გაზრდას.26 

 

ამოცანა 1.4. მოხალისეობის განვითარება/გაძლიერება. 
ღონისძიება 1.4.1 - მოხალისეობრივი პროგრამებისა და საინფორმაციო შეხვედრების 
გამართვა. 
2019 წლის აქტივობა - მოხალისეობრივი პროგრამების: „მოხალისე“; „ორი თაობა“, 
„საქართველოს მოხალისე“ და სხვა აქტივობების, მათ შორის, საინფორმაციო შეხვედრების 
გამართვა. 
2020 წლის აქტივობა - მოხალისეობრივი პროგრამების: „მოხალისე“; „ორი თაობა“, 
„საქართველოს მოხალისე“ და სხვა აქტივობების გამართვა. 
ინდიკატორი: უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“, საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 

                                                           
26 იქვე, გვ. 38-43. 

 
 

რელევანტურობა - მოხალისეობრივი პროგრამების განხორციელება, შესაძლოა, მართლაც 
იყოს არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციის პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი, თუ 
კი ის რაიმე მტკიცებულებას ეფუძნება. გაურკვეველია, რა მტკიცებულებებზე დაყრდნობით 
იქნა შერჩეული მითითებული პროგრამები და რამდენად ემსახურება ისინი 
არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციას. გარდა ამისა, აქტივობებში მითითებულია 
„და სხვა აქტივობები“, რაც ძალიან ბუნდოვანია. ამ ტერმინის ქვეშ, შესაძლოა, 
მოიაზრებოდეს ერთი ან ძალიან ბევრი სხვა პროგრამა.  ასევე, ამ ნაწილში  აქტივობის სახით 
მითითებულია - საინფორმაციო შეხვედრები, რომელიც გეგმის სხვა ნაწილშიც გვხვდება და 
გაუგებარია რატომ გახდა საჭირო ამ კომპონენტის გეგმის ამ ნაწილში ასახვა წარმოდგენილი 
აქტივობებისა და ინდიკატორების მეშვეობით, შეუძლებელია იმის განსაზღვრა, რამდენი 
ღონისძიების ჩატარება იგეგმებოდა. 

 

ამოცანა 1.5. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება. 
ღონისძიება 1.5.1 - ემოციური მდგომარეობის მართვის უნარების გაუმჯობესება. 
2019 წლის აქტივობა - პროგრამების: არტ-თერაპია და ზღაპარ-თერაპია განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა - პროგრამების: არტ-თერაპია და ზღაპარ-თერაპია განხორციელება. 
ინდიკატორი: უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული პროგრამები/  
ღონისძიებები. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“,  
პარტნიორი უწყება - ადგილობრივი თვითმმართველობა (საბავშვო ბაგა-ბაღების 
გაერთიანება). 
რელევანტურობა - არაფორმალური განათლება შეიძლება დადებითად აისახოს 
არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციაზე. თუმცა,  ნებისმიერი აქტივობა უნდა 
ეფუძნებოდეს მტკიცებულებებს. ბუნდოვანია, რა მტკიცებულებებს ეფუძნება „ზღაპარ 
თერაპიის“ განხორციელება და რა კავშირი აქვს მას დანაშაულის პრევენციასთან. ამ 
შემთხვევაშიც რთულია იმის გასაზღვრა, რამდენი აქტივობის გამართვა იყო დაგეგმილი. 
წარმოდენილი აქტივობები და ინდიკატორები ძალიან ზოგადია და არ იძლევა ასეთი 
შეფასების შესაძლებლობას. 

კვლევამ აჩვენა, რომ საანგარიშო პერიოდში დანაშაულის პრევენციის ცენტრი სხვადასხვა 
პროგრამებს ახორციელებდა. მათ შორის იყო ზღაპარ-თერაპია და არტ-თერაპია. გარდა იმისა, 
რომ ამ პროგრამების ეფექტიანობა ცალკე შეფასების საგანია, უნდა აღინიშნოს, რომ  
არსებული საჭიროებების გათვალისწინებით აღნიშნული პროგრამები არ იყო საკმარისი.27 

 

მიზანი 2. დანაშაულის მეორე დონის პრევენცია 
                                                           
27 იქვე, გვ. 38-43. 
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

ამოცანა 2.1. დელინქვენტური ქცევისა და ადიქციის პრევენცია. 
ღონისძიება 2.1.1 -  ემოციური მდგომარეობის მართვის უნარების გაუმჯობესება. 
2019 წლის აქტივობა - პროგრამების: არტ-თერაპია, ზღაპარ-თერაპია  და სხვა პროგრამების 
განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა  - პროგრამების: არტ-თერაპია და ზღაპარ-თერაპია განხორციელება. 
ინდიკატორი:  ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, უნიკალურ ბენეფიციართა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 

რელევანტურობა - ამ ღონისძიებაში ასახულია ის აქტივობები, რაც წარმოდგენილი იყო 1.5.1 
ღონისძიების ფარგლებში. შესაბამისად, აღნიშნული ნაწილის შეფასება იხილეთ ზემოთ.  

 

ამოცანა 2.1. დელინქვენტური ქცევისა და ადიქციის პრევენცია. 
ღონისძიება 2.1.2 -  სასიცოცხლო უნარების განვითარება. 
2019 წლის აქტივობა - სასიცოცხლო უნარების განვითარების შესაბამისი პროგრამების 
განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა  - სასიცოცხლო უნარების განვითარების შესაბამისი პროგრამების 
განხორციელება. 
ინდიკატორი:  ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, უნიკალურ ბენეფიციართა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 

რელევანტურობა - ზემოთ აღნიშნული ამოცანის ფარგლებში ჩამოყალიბებული ღონისძიება 
და აქტივობები თავისი შინაარსით, შესაძლოა, უკავშირდებოდეს არასრულწლოვნებში 
დანაშაულის პრევენციას. თუმცა, წარმოდგენილი აქტივობები და ინდიკატორი არის ძალიან 
ზოგადი, არ არის გაზომვადი და არ ჩანს, რამდენი ღონისძიების გამართვა იგეგმება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებდა  სასიცოცხლო 
უნარების განვითარების პროგრამას.  ცალკე შეფასების საგანია ამ პროგრამის ეფექტიანობა, 
ასევე იმის განსაზღვრა, იყო თუ არა საკმარისი  პროგრამით გათვალისწინებული აქტივობები 
დასახული ამოცანის მისაღწევად.28 

 

ამოცანა 2.1. დელინქვენტური ქცევისა და ადიქციის პრევენცია. 
ღონისძიება  2.1.3 -ადიქციის პრევენცია 
2019 წლის აქტივობა - ადიქციის პრევენციის პროგრამების/აქტივობების განხორციელება. 
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2020 წლის აქტივობა - ადიქციის პრევენციის პროგრამების/აქტივობების განხორციელება. 
ინდიკატორი:  ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, უნიკალურ ბენეფიციართა 
რაოდენობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი". 
პარტნიორი უწყება - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური. 
რელევანტურობა - აღნიშნული ღონისძიება და აქტივობები თავისი შინაარსით, შესაძლოა, 
უკავშირდებოდეს არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენციას, მაგრამ, წარმოდგენილი 
აქტივობები და ინდიკატორი არის ძალიან ზოგადი, არ არის გაზომვადი და გაურკვეველია,  
რამდენი ღონისძიების გამართვა იგეგმება. 

კვლევამ აჩვენა, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი ახორციელებდა ადიქციის პრევენციის 
პროგრამას. ცალკე უნდა შეფასდეს, როგორ მოხდა ამ პროგრამების ეფექტიანობის განსაზღვრა 
და შესაბამისად, გეგმაში მათი ასახვა.29 

 

ამოცანა 2.2. ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების რაოდენობის შემცირება. 
ღონისძიება 2.2.2 -  საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ არალეგალი 
მიგრანტების კონტროლის გაძლიერება. 
2019 წლის აქტივობა - ქუჩაში მოწყალების მთხოვნელი არალეგალი მიგრანტი 
არასრულწლოვნების იდენტიფიცირება და სამართლებრივი რეაგირება. 
2020 წლის აქტივობა - ქუჩაში მოწყალების მთხოვნელი არალეგალი მიგრანტი 
არასრულწლოვნების იდენტიფიცირება და სამართლებრივი რეაგირება. 
პასუხისმგებელი უწყება - შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სსიპ "სოციალური მომსახურების სააგენტო" 
ინდიკატორი - საქართველოს საზღვრის უკანონოდ კვეთის შემთხვევების პრევენციის 
მაჩვენებელი. 

რელევანტურობა - მართალია, კვლევამ აჩვენა, რომ ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე 
ბავშვების დიდი ნაწილი სხვა ქვეყნიდან არის შემოსული, მაგრამ, გაურკვეველია რა 
იგულისხმება არალეგალი მიგრანტი არასრულწლოვნების იდენტიფიცირებასა და 
სამართლებრივ რეაგირებაში. ასევე გაურკვეველია, რა ტიპის მაჩვენებელი უნდა 
დაფიქსირდეს საზღვრის უკანონო კვეთის პრევენციის თვალსაზრისით, რომ მიზანი 
მიღწეულად ჩაითვალოს.  

 

ამოცანა 2.5. არასრულწლოვანთა თავისუფალი დროის მართვის უნარების გაუმჯობესება და 
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. 

                                                           
29 იქვე. 
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ღონისძიება 2.5.1 - შემეცნებითი აქტივობებისა და არაფორმალური განათლების 
პროგრამების/აქტივობების გაძლიერება. 
2019 წლის აქტივობა - კინოსაღამოების გამართვა; პროგრამის „გოგონათა კლუბი“ 
განხორციელება; კულტურა/ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი 
მიმართულებით ექსტრაკურიკულარული აქტივობების (წრეების) დაფინანსება. 
2020 წლის აქტივობა - კინოსაღამოების გამართვა; პროგრამის „გოგონათა კლუბი“ 
განხორციელება; კულტურა/ხელოვნებისა და ინტელექტუალურ-შემეცნებითი 
მიმართულებით ექსტრაკურიკულარული აქტივობების (წრეების) დაფინანსება. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი"; საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - სსიპ "სოციალური მომსახურების სააგენტო", პროვაიდერი 
ორგანიზაციები,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 
ინდიკატორი - ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა, უნიკალურ ბენეფიციართა 
რაოდენობა. 

რელევანტურობა - არაფორმალური განათლების სერვისების და წრეების დაფინანსება 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დანაშაულის პრევენციისთვის. მისასალმებელია 
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის განზრახვაც, მაგრამ ასეთი სერვისის 
განხორციელებას  პოლიტიკურ ნებასთან ერთად ფინანსური რესურსიც სჭირდება. გეგმაში არ 
არის მითითებული აღნიშნული ღონისძიებების დაფინანსების შესაძლო წყაროები, რაც 
იმთავითვე აჩენს კითხვებს დასახული ამოცანებისა და მიზნის მიღწევის თვალსაზრისით. 
ინდიკატორებში საუბარია მხოლოდ ღონისძიებების რაოდენობასა და უნიკალურ 
ბენეფიციართა მაჩვენებელზე, რაც ზოგადი ფრაზებია და არ მოიცავს კონკრეტულ 
მაჩვენებლებს. ამავე დროს,  შეუძლებელია შეფასდეს, რა მონაცემები ჩაითვლებოდა 
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობად და როგორ უნდა მომხდარიყო ღონისძიებების 
განხორციელებასა და შედეგებს შორის კავშირის დადგენა. 

კვლევამ აჩვენა, რომ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი მართავდა კინო საღამოებს და 
ახორციელებდა პროგრამას -  „გოგონათა კლუბი“. როგორ მოხდა ამ პროგრამების 
ეფექტიანობის განსაზღვრა და შესაბამისად, მათი გეგმაში ასახვა, ცალკე შეფასების საგანია.30  

 

დასკვნა - დასკვნის სახით უნდა აღინიშნოს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს და 
გენერალურ პროკურატურას არ აქვთ წამყვანი როლი დანაშაულის პრევენციის საქმეში. 
მისასალმებელია, რომ ამის მიუხედავად, ორივე უწყების გეგმაში ასახულია ისეთი 
აქტივობები, რომლებიც დანაშაულის  პრევენციას უკავშირდება. სასურველია, რომ შსს-მ და 
გენერალურმა პროკურატურამ მომავალშიც აიღონ ისეთი ვალდებულებები, რომლებიც 
დანაშაულის პრევენციასთან იქნება დაკავშირებული. 

                                                           
30 იქვე. 

 
 

დანაშაულის პრევენციის ცენტრის (ამჟამად უკვე „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო 
სასჯელის აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო) ფუნქციაა დანაშაულის 
პრევენციაზე მიმართული სერვისების მიწოდებაც და უწყებათაშორისი თანამშრომლობის 
კოორდინაციაც. აღნიშნული ცენტრის გეგმებში ასახულია სხვადასხვა სახის ვალდებულებები 
სერვისების მიწოდების კუთხით, თუმცა, ეს აქტივობები ქვეყანაში არსებულ საჭიროებებს ვერ 
პასუხობს. 

გარდა იმისა, რომ სამოქმედო გეგმაში ასახული უნდა იყოს  გარკვეული სახის 
ვალდებულებები სერვისების ხარისხის შეფასების სისტემასთან დაკავშირებით, გეგმა უნდა 
ითვალისწინებდეს ასევე აღნიშნული ცენტრის და იუსტიციის სამინისტროს 
მაკოორდინირებელი როლის გაზრდას უწყებათაშორისი თანამშრომლობის ორგანიზების 
კუთხითაც. განსაკუთრებით, მტკიცებულებებზე დაფუძნებული სერვისების სხვა 
მიმწოდებლისგან მიღების ორგანიზების ნაწილში, რადგან, სერვისების მიწოდება, მხოლოდ 
იუსიტიციის სამინისტროს ტვირთი ვერ იქნება. 

 
ბ) საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 

სამინისტრო 

მიზანი 1. დანაშაულის პირველი დონის პრევენცია. 
ამოცანა  1.1. ბულინგის პრევენცია. 
ღონისძიება 1.1.1 - ბულინგის პრევენციული პროგრამების გაძლიერება. 
2019 წლის აქტივობა - ბულინგის პრევენციული პროგრამების განხორციელება; საინფორმაციო 
კამპანიების/შეხვედრების წარმოება; „ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების“  დანერგვა 
საქართველოს საჯარო სკოლებში; 
2020 წლის აქტივობა - ბულინგის პრევენციული პროგრამების განხორციელება; საინფორმაციო 
კამპანიების/შეხვედრების წარმოება; "ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში 
უსაფრთხოების და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და პირობების"  დანერგვა 
საქართველოს საჯარო სკოლებში; 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; დამტკიცებული დოკუმენტი; 
ჩატარებული ღონისძიებების/შეხვედრების რაოდენობა; 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი"; საქართველოს 
განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო; სსიპ საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის სამსახური 

რელევანტურობა - უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის წესისა და 
პირობების შესახებ აქტივობების დანერგვა სკოლაში მნიშვნელოვანია პრევენციის 
პოლიტიკის განხორციელებისთვის.  



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

გეგმაში არ არის დაკონკრეტებული, ვინ უნდა გაუძღვეს მითითებულ აქტივობებს. იმის გამო, 
რომ აღნიშნულ საქმიანობაზე პირველ რიგში პასუხისმგებელია განათლების სამინისტრო, 
შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ამ პრევენციულ აქტივობაში ძირითადად სწორედ ამ უწყების 
თანამშრომლები მონაწილეობენ. აქვთ თუ არა მათ ამ აქტივობების გაძღოლისთვის საჭირო 
გამოცდილება და ცოდნა, ეს არ ჩანს.  რაც შეეხება ინდიკატორებს, მხოლოდ ღონისძიებაში 
მონაწილეთა რაოდენობა ვერ გაზომავს აქტივობის შესრულებას. ასევე გაუგებარია, რომელი 
დამტკიცებული დოკუმენტი მოიაზრება ინდიკატორად. თუ ეს არის ძალადობის 
საწინააღმდეგო სტრატეგია, ამ ტიპის დოკუმენტები სკოლების უმრავლესობაში არსებობს, 
თუმცა, როგორც კვლევის მონაწილეები ამბობენ, ხშირად ეს მხოლოდ ფორმალური 
დოკუმენტია. თუ სხვა წესზეა საუბარი, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, დამატებითი 
რეგულაციის მიღება რატომ გახდა საჭირო.   

არასრუწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის შესახებ ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ 
პედაგოგებისთვის ზოგჯერ რთულია ძალადობის იდენტიფიცირება და ამ მიმართულებით 
მნიშვნელოვანია მათი უნარების გაძლიერება. ისინი უმეტესად თავად ბავშვისგან მოელიან 
ინფორმირებას, თუმცა, მნიშვნელოვანია, რომ  დაცული იყოს ის მოსწავლეც, რომელსაც არ 
შეუძლია ისაუბროს მისადმი, ან სხვის მიმართ განხორციელებულ ძალადობაზე.  

მნიშვნელოვანია, რომ განათლების სამინისტროს პრაქტიკოსები (სკოლის ადმინისტრაცია, 
პედაგოგები, მანდატურები და სხვ.) აცნობიერებდნენ რეფერირების მექანიზმის ფარგლებში 
მათზე დაკისრებულ ფუნქციებსა და ვალდებულებებს. მაგ. ფლობდნენ ინფორმაციას, რომ 
უგულებელყოფის სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით მხოლოდ მშობელთან საკითხის 
გადამოწმება (როდესაც შესაძლოა, სწორედ ის იყოს ძალადობის განმახორციელებელი 
სუბიექტი) საკმარისი არ არის და შესაბამისად, სხვა უწყებებთან  თანამშრომლობით 
შესაძლებელია ბავშვის უფლებების სავარაუდო დარღვევის უკეთ შესწავლა და უფრო 
ეფექტიანი  რეაგირება.  

ძალადობის ცალკეული ფორმების იდენტიფიცირების შეუძლებლობა ხელს უშლის ასევე 
ბავშვის სწორი მიმართულებით რეფერირების პროცესსაც. კვლევის ფარგლებში 
რესპონდენტთა ნაწილი აღნიშნავდა, რომ სკოლებს მნიშვნელოვნად მიაჩნიათ გარკვეული 
სერვისების მიწოდება მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის, ძალადობრივი 
ქცევის განმახორციელებელი ბავშვები კი ყურადღების მიღმა რჩებიან, რაც ხელს არ უწყობს 
ასეთი ტიპის დანაშაულის პრევენციას. 31 

 

ამოცანა 1.2. სამოქალაქო უსაფრთხოებისა და სამართლებრივი ცნობიერების გაძლიერება 
ღონისძიება   1.2.2 -სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში საგანგებო სიტუაციებში 
ქცევის წესების ინტეგრირება. 
2019 წლის აქტივობა - სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოს განახლება. 
                                                           
31 იქვე, გვ. 54 

 
 

2020 წლის აქტივობა - არ არის განსაზღვრული. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღრული. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა, განხორციელებულ ღონისძიებათა 
რაოდენობა. 

რელევანტურობა - რაც შეეხება სამოქალაქო განათლების სახელმძღვანელოში საგანგებო 
სიტუაციებში ქცევის წესების ინტეგრირებას, ეს უფრო სამოქალაქო უსაფრთხოების საკითხია 
და ცალკეულ საგანგებო სიტუაციებში პირის უსაფრთხოების დაცვასა და დანაშაულის 
პრევენციას შორის პირდაპირი კავშირი  არ არის. შესაბამისად, რთულია ლოგიკური ჯაჭვის 
დანახვა სამოქალაქო უსაფრთხოების სახელმძღვანელოს განახლებას (როგორც ამოცანის 
მისაღწევად განსახორციელებელ ქმედებასა) და დანაშაულის თავიდან აცილებას შორის. 

 

ამოცანა 1.3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და ჯანმრთელობის დაცვა. 
ღონისძიება  1.3.1 - ცხოვრების ჯანსაღ წესთან დაკავშირებული კვლევების განხორციელება. 
2019 წლის აქტივობა - „ნარკოტიკების მოხმარებისა და სხვა პრობლემური ქცევების რისკ და 
დამცავი ფაქტორების შესახებ საქართველოს მოზარდებსა და ახალგაზრდებში“ კვლევის 
განხორციელება და შედეგების გამოქვეყნება. 
2020 წლის აქტივობა - არ არის განსაზღვრული. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - განხორციელებული ღონისძიებების, უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; 
კვლევის ანგარიში. 

რელევანტურობა - ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა დანაშაულის პრევენციისთვის 
მნიშვნელოვანი ფაქტორია: დამოკიდებულების მქონე არასრულწლოვნები შესაძლოა, უფრო 
მეტად აღმოჩნდნენ კანონთან კონფლიქტში. ამ შემთხვევაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის 
ხელშეწყობისთვის განხორციელებულ ქმედებად განსაზღვრულია ნარკოტიკების 
მოხმარებისა და სხვა პრობლემური ქცევის რისკ და დამცავი ფაქტორების შესახებ კვლევის 
ჩატარება. როგორც თვისებრივმა კვლევამ გვაჩვენა, გამოკითხულ სკოლებში ხელმძღვანელები 
აღნიშნავდნენ, რომ სკოლის ტერიტორიაზე მავნე ნივთიერებების მოხმარების შემთხვევების 
შესახებ ინფორმაცია ნაკლებად აქვთ. უფრო ფართო კვლევის ან ანალიზის შესახებ არც 
სამინისტროდან და არც საჯარო სკოლებიდან ინფორმაცია არ მიგვიღია. რაც შეეხება მავნე 
ნივთიერებებზე დამოკიდებულ არასრულწლოვანთათვის განკუთვნილ სახელმწიფო 
სერვისებს, მათ შესახებ ინფორმაცია არცერთ უწყებას არ აქვს. გასარკვევია ისიც, ასეთი 
ფართომასშტაბიანი კვლევის ჩატარება რამდენად არის განათლების სამინისტროს 
პრეროგატივა და აქვს თუ არა სამინისტროს სათანადო ანალიტიკური რესურსი ასეთი 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

კვლევის ჩატარებისთვის. უფრო ლოგიკური იქნებოდა, რომ  პრევენციის ასეთი კვლევა 
ჩაეტარებინა იუსტიციის სამინისტროს, რომელიც დანაშაულის პრევენციის პოლიტიკის 
განსაზღვრის მიზნით  სხვადასხვა უწყებებს აერთიანებს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კვლევის ფარგლებში 
გამოკითხულმა რესპონდენტებმა კატეგორიულად უარყვეს სკოლის ფარგლებში 
ნარკოტიკების ან ალკოჰოლის მოხმარების ფაქტები.32 

 

ამოცანა 1.3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და ჯანმრთელობის დაცვა 
ღონისძიება  1.3.2 - ადიქციის პრევენცია 
2019 წლის აქტივობა - ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება ნივთიერებათა 
ავადმოხმარებისა და აზარტული თამაშების მავნე ზეგავლენის მიმართულებით; 
2020 წლის აქტივობა - ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება ნივთიერებათა 
ავადმოხმარებისა და აზარტული თამაშების მავნე ზეგავლენის მიმართულებით; 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო; 
პარტნიორი უწყება - სსიპ "დანაშაულის პრევენციის ცენტრი", საქართველოს განათლების, 
მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის  სამინისტრო. 
ინდიკატორი - განხორციელებული ღონისძიებების, უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; 
კვლევის ანგარიში. 

რელევანტურობა - ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება მავნე ნივთიერებებზე 
დამოკიდებულებისა და აზარტული თამაშების მავნე ზეგავლენის თაობაზე ძალიან 
მნიშვნელოვანია. თუმცა, გეგმაში მითითებული არ არის, რა აქტივობები უნდა გაატაროს 
განათლების სამინისტრომ აღნიშნული პრევენციული ღონისძიების უზრუნველსაყოფად. თუ 
ამგვარი პრევენციული საქმიანობა საკუთარი რესურსით უნდა მოხდეს, მნიშვნელოვანია იმის 
გათვალისწინება, რომ ამის რესურსი ყველა სკოლას (როგორც კვლევამ აჩვენა) არ აქვს. თუ 
წამყვანი როლი დანაშაულის პრევენციის ცენტრს ეკისრება, მაშინ უმჯობესი იქნებოდა მისი 
პასუხისმგებელ უწყებად, პარტნიორ უწყებად კი განათლების სამინისტროს მითითება.  

 

ამოცანა  1.3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და ჯანმრთელობის დაცვა. 
ღონისძიება  1.3.3 - სპორტის პოპულარიზაცია. 
2019 წლის აქტივობა - მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სასკოლო სპორტული 
ოლიმპიადების, სასკოლო სპორტული ღონისძიებების განხორციელება და სპორტის 
სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა; სპორტული აქტივობების გამართვა პოლიციის 
თანამშრომელთა მონაწილეობით. 

                                                           
32 იქვე, გვ. 70. 

 
 

2020 წლის აქტივობა - მასობრივი სპორტული ღონისძიებების, სასკოლო სპორტული 
ოლიმპიადების, სასკოლო სპორტული ღონისძიებების განხორციელება და სპორტის 
სხვადასხვა სახეობის ხელშეწყობა 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო; საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება -  არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - განხორციელებული ღონისძიებების, უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; 
კვლევის ანგარიში. 

რელევანტურობა - ცხოვრების ჯანსაღი წესის პოპულარიზაცია და სპორტულ ღონისძიებებში 
აქტიური ჩართულობა ხელს უწყობს დროის კონსტრუქციულ გამოყენებას და დანაშაულის 
ჩადენის პრევენციას, შესაბამისად, ასეთი აქტივობა შესაძლოა, რელევანტურად ჩაითვალოს. 
გასაგებია სპორტულ აქტივობებში პოლიციელების ჩართვის სურვილიც, რადგან ეს ხელს 
შეუწყობს მათსა და ბავშვებს შორის არაფორმალურ კომუნიკაციას და პოლიციისადმი მეტი 
ნდობის ჩამოყალიბებას, თუმცა, მხოლოდ სპორტულ აქტივობებში ერთობლივი მონაწილეობა 
ვერ უზრუნველყოფს პოლიციის პოზიტიური როლის წარმოჩენას და ამ ინსტიტუტის მიმართ 
არასრულწლოვანთა პატივისცემას. 

მნიშვნელოვანია უწყების საქმიანობის სისტემური გამართვა და მათი მხრიდან უფლებების 
დარღვევის ფაქტების მინიმუმამდე დაყვანა, რაც უფრო მეტად უწყობს ხელს უწყების 
ავტორიტეტის ზრდას, ვიდრე მხოლოდ სპორტულ აქტივობებში მოზარდებთან ერთად მათი 
ჩართვა. ამ მიმართულებების კომბინაცია ნამდვილად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ 
ბავშვები იცნობდნენ  მათი უბნის მართლწესრიგის ოფიცერს, ჩამოყალიბებული ჰქონდეთ 
ნდობასა და პატივისცემაზე დაფუძნებული ურთიერთობა და თვითონ პოლიციელმაც 
(მართლწესრიგის ოფიცერმა) უკეთ გაიცნოს ბავშვები და მათი საჭიროებები, რათა უკეთესად 
დაგეგმოს მიზანმიმართული პრევენციული აქტივობები, მიიღოს მეტი ინფორმაცია 
თითოეული  ბავშვის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და მათი რთული ქცევის შესახებ. 

 

რაც შეეხება ინდიკატორებს, მხოლოდ მონაწილეთა რაოდენობისა და ღონისძიებების 
რაოდენობის დათვლა ვერ გაზომავს პრევენციის მიზნების მიღწევას და ვერც ცხოვრების 
ჯანსაღი წესის უზრუნველყოფის საზომად   ჩაითვლება. 

 

ამოცანა 1.3. ცხოვრების ჯანსაღი წესის ხელშეწყობა და ჯანმრთელობის დაცვა. 
ღონისძიება 1.3.4 - სკოლის მოსწავლეების ფსიქოლოგიური მომსახურებით უზრუნველყოფა. 
2019 წლის აქტივობა -  2500 ბენეფიციარის ფსიქოლოგიური მომსახურების განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა - 2500 ბენეფიციარის ფსიქოლოგიური მომსახურების განხორციელება. 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური. 
პარტნიორი უწყება -  არ არის განსაზღვრული. 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

ინდიკატორი - განხორციელებული ღონისძიებების, უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; 
კვლევის ანგარიში. 

რელევანტურობა - ფსიქოლოგიური სერვისის ხელმისაწვდომობა დანაშაულის პრევენციის 
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტია. როგორც სამაგიდე კვლევამ აჩვენა, სერვისის 
მიმწოდებელთა სიმწირე და  არსებული რიგები, ნამდვილად არ შეესაბამება ბავშვთა 
საუკეთესო ინტერესს. მოსწავლეების ფსიქოლოგიური სერვისით უზრუნველყოფა 
რელევანტური საქმიანობაა. გაურკვეველია, რატომ განისაზღვრა ბენეფიციართა რაოდენობა 
2500 ბენეფიციარით წელიწადში და რას ეფუძნება ეს გამოთვლა. რაც შეეხება ინდიკატორში 
კონკრეტული რიცხვის მითითებას, ასეთი მითითება უფრო ამარტივებს მიზნის მიღწევის 
გაზომვას და სხვა შემთხვევებთან შედარებით უფრო კონკრეტულია. აქვე უნდა აღინიშნოს, 
რომ არ არის დაკონკრეტებული, რომელი უწყების კვლევაზეა საუბარი და კონკრეტულად რა 
ტიპის ჩანაწერი ჩაითვლება მიზნის მიღწევის მაჩვენებლად. 

არასრუწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ სკოლების 
უმრავლესობას არ ჰყავს ფსიქოლოგი და ისინი ძირითადად ბავშვებს ამისამართებენ 
მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალურ ცენტრში. მნიშვნელოვან გამოწვევად გამოიკვეთა 
მანდატურის ფსიქო-სოციალურ სამსახურში ადამიანური რესურსის ნაკლებობაც 
(ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკების ნაკლებობა), რის გამოც სერვისის მიღებისთვის 
არასრულწლოვნებს ზოგჯერ ხანგრძლივად უწევთ მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა; კვლევის 
ეტაპზე, მანდატურის ფსიქო-სოციალური ცენტრის სერვისი ხელმისაწვდომი არ იყო რაჭასა 
და მცხეთა-მთიანეთში, რაც მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ფსიქოსოციალური სერვისის ყველა 
რეგიონის დონეზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. 

კვლევის ფარგლებში გაირკვა, რომ ზოგჯერ სპეც.პედაგოგები ფსიქოლოგის როლს 
ითავსებენ. ჩნდება კითხვა: რამდენად შეუძლიათ სპეც. მასწავლებლებს, რომ ცალკეული 
სასკოლო ინციდენტების განმუხტვის პროცესში ჩაერთონ როგორც ფსიქოლოგები, მაშინ, 
როდესაც ეს მათ არ ევალებათ და შესაძლოა, აღნიშნული  საქმიანობის განხორციელებისთვის 
არც საკმარისი კომპეტენცია ჰქონდეთ.33 

 
ამოცანა 1.5. არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება. 
ღონისძიება 1.5.2 - პროფესიული განათლების ხელშეწყობა. 
2019 წლის აქტივობა - პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული კურსების 
განხორციელება სკოლის მოსწავლეთათვის. 
2020 წლის აქტივობა - პროფესიული უნარების განვითარებაზე ორიენტირებული კურსების 
განხორციელება სკოლის მოსწავლეთათვის. 

                                                           
33 იქვე, გვ. 54. 

 
 

პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული 
პროგრამები/ღონისძიებები. 

რელევანტურობა -  ჩატარებულ კვლევაში სკოლის მოსწავლეებისთვის პროფესიული 
უნარების განვითარების კურსების მიწოდების საჭიროება არ გამოკვეთილა. მიუხედავად 
ამისა, ასეთი კურსები მნიშვნელოვანია იმ რისკჯგუფებისთვის, რომლებიც იმყოფებიან 
სახელმწიფო ზრუნვაში და ემზადებიან დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის. აღნიშნული 
ჩანაწერი ბოლომდე არ განმარტავს, რა იგულისხმება პროფესიული უნარების განვითარებაში 
და გულისხმობს თუ არა ის პროფორიენტაციას, რაც მისასალმებელია. პროფესიული 
განათლების მიცემას სკოლა არ უზრუნველყოფს. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნულ ჩანაწერს მეტი 
განმარტება სჭირდება, რათა უკეთ გამოჩნდეს მისი კავშირი დანაშაულის პრევენციასთან. 
ინდიკატორებიდან შეუძლებელია იმის გარკვევა, პროფესიული განათლების რომელი 
პროგრამები უნდა განხორციელდეს სასკოლო სივრცეში და რა სამუშაო უნდა შესრულდეს 
იმისთვის, რომ არაფორმალური განათლების მიზანი მიღწეულად ჩაითვალოს.  
არაფორმალური განათლება, ზოგადად, დანაშაულის პრევენციისთვის უმნიშვნელოვანესია, 
თუმცა, ასეთი განათლება ორიენტირებული უნდა იყოს არა მხოლოდ პროფესიული უნარების 
შეძენაზე, არამედ ბევრ სხვა ისეთ აქტივობაზეც, რამაც  ხელი უნდა შეუწყოს 
არასრულწლოვნის კანონმორჩილ ცხოვრების წესს.  

 

ამოცანა 1.5.  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება 
ღონისძიება 1.5.3 - სოციალური ინკლუზიის საშუალებით საჭიროებისამებრ ბავშვთა 
უნარების გაუმჯობესება 
2019 წლის აქტივობა - ბავშვების აკადემიური და ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, მათი 
5%-ის მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მიზნით; 
2020 წლის აქტივობა - ბავშვების აკადემიური და ფუნქციური უნარების გაუმჯობესება, მათი 
5%-ის მიერ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხვის მიზნით; 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო 
პარტნიორი უწყება - განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სოციალური ინკლუზიით.34 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული 
პროგრამები/ღონისძიებები. 

                                                           
34 ,,განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სოციალური ინკლუზიით“ წარმოადგენს 
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ქვეპროგარამას და 
არა პარტნიორ უწყებას, როგორც ეს არის მითითებული სამოქმედო გეგმაში. 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

რელევანტურობა - სოციალური ინკლუზია დიდი გამოწვევაა სკოლებისთვის და 
მნიშვნელოვანია ამ მიმართულებით ღონისძიებების განხორციელება. კვლევის 
„არასრულწლოვნებში დანაშაულის პრევენცია“ ფარგლებში არ არის შესწავლილი, რამდენად 
პასუხობს სკოლა აკადემიურ პროცესში ჩართული სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვების 
წინაშე არსებულ გამოწვევებს, რამდენად უწყობს ხელს მათი ფუნქციური უნარების 
გაუმჯობესებას და რა მონაცემის მიხედვით არის შერჩეული  ინდიკატორად 5%, რომელიც 
დაწესებულებაში ბავშვის ჩარიცხვის მაჩვენებლად არის განსაზღვრული. თავისთავად, 
არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს განვითარება 
მნიშვნელოვანი ამოცანაა. რელევანტურია ასევე ინკლუზიურ განათლებაში ჩართულ პირთა 
აკადემიური და ფუნქციური უნარების გაუმჯობესებაც. 

 

ამოცანა 1.5.  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება. 
ღონისძიება 1.5.4 - კულტურული მემკვიდრეობის საკითხებში ცნობიერების ამაღლება. 
2019 წლის აქტივობა - მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების იდენტიფიცირების, დოკუმენტირების, კვლევის, მოვლა-შენახვის, დაცვის,  
აღდგენისა და პოპულარიზაციის შესახებ ღონისძიებების განხორციელება. 
2020 წლის აქტივობა - მატერიალური და არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის 
ძეგლების იდენტიფიცირების, დოკუმენტირების, კვლევის, მოვლა-შენახვის, დაცვის,  
აღდგენისა და პოპულარიზაციის შესახებ ღონისძიებების განხორციელება. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული 
პროგრამები/ღონისძიებები. 
რელევანტურობა -  კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხებში ცნობიერების 
ამაღლება პირდაპირ არ უკავშირდება დანაშაულის პრევენციის საკითხს და მისი განხილვა 
დანაშაულის პრევენციის კონტექსტში მიზანშეუწონელია. მსგავსი აქტივობა შესაძლოა, 
უკავშირდებოდეს ახალგაზრდული სამუშაოს განვითარებას და წარმოადგენდეს 
არაფორმალური განათლების ნაწილს. განსახორციელებელი საქმიანობების პრევენციული 
როლი მხოლოდ სხვა აქტივობებთან კომბინაციაში შეიძლება შეფასდეს. ცალკე აღებულ ასეთ 
აქტივობებს განსაკუთრებული პრევენციული ღირებულება (დანაშაულის თავიდან არიდების 
კუთხით) არ აქვს და გაურკვეველია, რა მტკიცებულებას ეფუძნება მათი დანაშაულის 
პრევენციის ღონისძიებებად განსაზღვრა. 

 

 

 
 

ამოცანა 1.5.  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება 
ღონისძიება 1.5.5 - ხელოვნებისა და ლიტერატურის პოპულარიზაცია. 
2019 წლის აქტივობა - არაფორმალური სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. 
2020 წლის აქტივობა - არაფორმალური სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული 
პროგრამები/ღონისძიებები. 
რელევანტურობა -  არაფორმალური სახელოვნებო განათლების ხელშეწყობა, შესაძლოა, 
დანაშაულის პრევენციის ხელშემწყობ აქტივობად განვიხილოთ. თუმცა, პრიორიტეტულობის 
მხრივ, სკოლის წინაშე ბევრი უფრო მწვავე ამოცანაც დგას და მათი გადაჭრა შესაძლოა, უფრო 
მეტად ახდენდეს გავლენას დანაშაულის პრევენციაზე. საინტერესოა, რა მტკიცებულებების 
საფუძველზე განისაზღვრა ეს აქტივობები, როგორც დანაშაულის პრევენციისთვის 
პრიორიტეტული ღონისძიებები.  

 

ამოცანა 1.5.  არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა და ახალგაზრდული სამუშაოს 
განვითარება. 
ღონისძიება 1.5.6 - ახალგაზრდული სამუშაოს განვითარება. 
2019 წლის აქტივობა - ახალგაზრდული მუშაკის პროფესიული სტანდარტის შემუშავება-
დანერგვა. 
2020 წლის აქტივობა - ახალგაზრდული სამუშაოს ხარისხის კონტროლის სტანდარტების 
შემუშავება-დანერგვა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს ახალგაზრდობის პოლიტიკის მართვის დეპარტამენტი. 
პარტნიორი უწყება - ა(ა)იპ "ახალგაზრდულ მუშაკთა ასოციაცია"; საერთაშორისო 
ორგანიზაცია WORLD VISION-საქართველო;  People In Need საქართველო. 

ინდიკატორი - უნიკალურ მონაწილეთა რაოდენობა; განხორციელებული 
პროგრამები/ღონისძიებები. 
რელევანტურობა - ჩვენთვის არაფერია ცნობილი ახალგაზრდულ მუშაკთა როლისა და 
დანიშნულების შესახებ და შესაბამისად, ჩვენთვის რთულია აღნიშნული აქტივობის 
რელევანტურობის შეფასება.  

ახალგაზრდული მუშაკების არსებობა მნიშვნელოვანია, თუმცა შეზღუდული სახელმწიფო 
რესურსების პირობებში და არსებული სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში, მთავრობა უნდა 
ჩამოყალიბდეს დანაშაულის პრევენციის ერთიან ხედვაზე, სხვადასხვა სპეციალისტთა 
როლზე და მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში ჩართოს სამოქმედო გეგმებში ცალკეული 



არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმის და დანაშაულის პრევენციის 
სამოქმედო გეგმების ანალიზი
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

აქტივობები. ჩატარებული კვლევის ფარგლებში ახალგაზრდული მუშაკების ფუნქციებზე, 
მათ როლსა და მნიშვნელობაზე არცერთ რესპონდენტს არაფერი უთქვამს. ასევე არ ყოფილა 
ნახსენები აღნიშნული პროფესია/სპეციალიზაცია შესწავლილ ნორმატიულ მასალაში. 

 

ამოცანა 2.3. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალთა საქმიანობის გაუმჯობესება და 
სააღმზრდელო უნარების გაუმჯობესება. 
ღონისძიება 2.3.1 - სააღმზრდელო პროცესთან კავშირში მყოფი პირების სააღმზრდელო 
უნარების გაუმჯობესება. 
2019 წლის აქტივობა - მშობლების, მეურვე/მზრუნველად, მინდობით აღმზრდელად 
დარეგისტრირებულ პირთა გადამზადება; 24-საათიანი სპეციალიზირებული 
დაწესებულებების პერსონალის გადამზადება; პროგრამის - "ძალადობრივი და 
დესტრუქციული ქცევის ამოცნობა და პრევენცია" ფარგლებში პედაგოგთა გადამზადება. 
2020 წლის აქტივობა - მშობლების, მეურვე/მზრუნველად, მინდობით აღმზრდელად 
დარეგისტრირებულ პირებთა გადამზადება; 24-საათიანი სპეციალიზირებული 
დაწესებულებების პერსონალის გადამზადება; 
პასუხისმგებელი უწყება - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; სსიპ "საგანმანათლებლო 
დაწესებულების მანდატურის სამსახური". 
პარტნიორი უწყება - სსიპ „სოციალური მომსახურების სააგენტო“; პროვაიდერი 
ორგანიზაციები. 
ინდიკატორი - ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა; უნიკალურ 
ბენეფიციართა/გადამზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა; შემუშავებული 
საკანონმდებლო აქტები, შიდა ინსტრუქციის დოკუმენტი 

რელევანტურობა - კვლევის თანახმად, მინდობით აღმზრდელებად დარეგისტრირებულ 
პირთა გადამზადება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა და სახელმწიფომ ეს 
ვალდებულება დროულად უნდა შეასრულოს. არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის 
კვლევის დასრულების ეტაპისთვის, 2019 წლის ბოლოსთვის, გადამზადების კურსი ჯერ ისევ 
არ მიმდინარეობდა და მსურველთა დიდი რაოდენობა ვერ ახერხებდა ბავშვის მინდობით 
აღზრდაში აყვანას. ასევე მნიშვნელოვანია ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო დაწესებულების 
პერსონალის გადამზადებაც რთული ქცევის იდენტიფიცირების ნაწილში, რადგან კვლევის 
თანახმად, ხშირად დაწესებულებებს არ ჰყოფნით რესურსი, რომ გაუმკლავდნენ ბავშვის 
რთულ ქცევას. ეს უნარები ესაჭიროებათ მინდობით აღმზრდელებსაც. რაც შეეხება 
ინდიკატორებს, მხოლოდ ტრენინგებისა და გადამზადებულ ბენეფიციართა რაოდენობა 
საკმარისი არ არის მიზნის მისაღწევად. მნიშვნელოვანია ტრენინგის ხანგრძლივობა, მისი 
ხარისხი და იმის განსაზღვრა, რამდენად უზრუნველყოფს ტრენინგი სააღმზრდელო 
უნარების გაზრდას. ასევე გაუგებარია, რა შიდა ინსტრუქციებზეა საუბარი (სავარაუდოდ, 
რთულ ქცევასთან გამკლავების მიმართულებით). შედეგების გასაზომად უფრო 
კონკრეტულად უნდა იყოს მითითებული ის დოკუმენტები, რომლებიც ეფექტიანობის 

 
 

შესაფასებლად გამოიყენება. გაუგებარია რატომ არის მითითებული პასუხისმგებელ 
უწყებებად დანაშაულის პრევენციის ცენტრი და სკოლის მანდატურის სამსახური, მაშინ, 
როცა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებისა და მინდობით აღრზდის საკითხებს 
ჯანდაცვის სამინისტრო კურირებს და ეს უკანასკნელი მხოლოდ პარტნიორ უწყებად არის 
მოხსენიებული. 

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კვლევამ ცხადყო, რომ პედაგოგების ნაწილს არ 
აქვს გავლილი გადამზადება და არ იცის, როგორ გაუძღვეს სხვადასხვა ტიპის ისეთ 
პრევენციულ აქტივობებს, რა დროსაც ისინი დანაშაულის პრევენციისათვის მნიშვნელოვან 
თემებზე საუბრობენ. გამოკითხულ პედაგოგთა ნაწილს ცალკული ტრენინგები გავლილი 
აქვს, თუმცა, ძირითადად თავად უხდებათ მასალის მოძიება იმის თაობაზე, თუ როგორ 
დაგეგმონ და გაუძღვნენ გაკვეთილს. კვლევამ აჩვენა, რომ მათ ხშირად უჭირთ ცალკეულ 
თემებზე მსჯელობის სწორად ინიცირება და წარმართვა. 

კვლევაში ხაზი გაესვა ასევე მშობელსა და სკოლას შორის თანამშრომლობის გააქტიურების 
და ბიოლოგიური ოჯახებიდან გამოყვანილი ბავშვების მინდობით აღმზრდელთა 
გადამზადების საჭიროებას.  სახელმწიფო ამჟამად ვერ ახერხებს მინდობით აღმზრდელთა  
გადამზადებას -  მათი სერტიფიცირება გარკვეული პერიოდით შეჩერებულია. ამავე დროს, 
იმის გამო, რომ ბავშვის შეყვანა მხოლოდ სერტიფიცირებულ ოჯახშია შესაძლებელი, 
მნიშვნელოვნად არის შემცირებული ხელმისაწვდომი ოჯახების რაოდენობა.35 

 

ამოცანა 2.3. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალთა საქმიანობის გაუმჯობესება და 
სააღმზრდელო უნარების გაუმჯობესება. 
ღონისძიება 2.3.3 - ადრეული ქორწინების პრევენცია. 
2019 წლის აქტივობა - ადრეული ქორწინების თემაზე მშობლებთან საინფორმაციო 
შეხვედრების/ლექციების გამართვა. 
2020 წლის აქტივობა - ადრეული ქორწინების თემაზე მშობლებთან საინფორმაციო 
შეხვედრების/ლექციების გამართვა. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტრო. 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი - ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა; უნიკალურ 
ბენეფიციართა/გადამზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა; შემუშავებული 
საკანონმდებლო აქტები, შიდა ინსტრუქციის დოკუმენტი. 
რელევანტურობა -  საგანამანათლებლო პროცესის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად, ასევე 
განათლების უფლებით სარგებლობის უზრუნველყოფისა და ბავშვზე ძალადობის 
აღმოფხვრისთვის, ადრეული ქორწინების რისკებისა და შედეგების თაობაზე მშობლების 

                                                           
35  იქვე, გვ. 94. 
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არასრულწლოვანთა დანაშაულის/სამართალდარღვევის პრევენცია 2019-2020 წლების 
სამოქმედო გეგმის რელევანტურობის შეფასება

 
 

ინფორმირება ძალიან მნიშვნელოვანია. აღნიშნული ღონისძიება ნამდვილად ატარებს 
პრევენციულ ფუნქციას, თუმცა, ინდიკატორები ზოგადია და არ არის დაკონკრეტებული, 
რამდენი ბენეფიციარი უნდა გადამზადდეს, როგორი უნდა იყოს გეოგრაფიული 
წარმომადგენლობითობა გადამზადებულ პირებს შორის და  რა აქტებისა და ინსტრუქციების 
მიღება უზრუნველყოფს დასახული მიზნებისა და ამოცანების მიღწევას. 

დასკვნა - გარდა გეგმაში ასახული საკითხებისა, არასრულწლოვანთა დანაშაულის 
პრევენციის კვლევის თანახმად, მნიშვნელოვანი იყო ისეთი საკითხების გათვალისწინებაც, 
როგორიცაა: 

 ადრეული  და შუალედური პრევენციული პროგრამების შექმნა, სკოლებში 
ფსიქოლოგისა და სოციალური მუშაკის სერვისის ხელმისაწვდომობა, სასკოლო 
მედიაციის დანერგვა; 

 შიდა რეფერირების წესების განსაზღვრა, რაც მკაფიოდ გამიჯნავდა რა შემთხვევებში 
უნდა გადაწყდეს ინციდენტები სკოლის დონეზე და რა შემთხვევებში უნდა მოხდეს 
სხვა უწყებებში ბავშვის რეფერირება. ასევე მნიშვნელოვანი იყო რეფერირების დროს 
უწყებებს შორის უკუკავშირის მიღებისა და თანამშრომლობის სისტემის აწყობა; 

 ყველა სკოლაში მანდატურის სამსახურის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა; 
 ფსიქოლოგისა და სპეცმასწავლებლის სერვისის მიმართ არსებული სტიგმის 

დაძლევაზე მუშაობა; 
 სკოლის თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლება რეფერირების მხრივ არსებული 

რეგულაციებისა და პროცედურების საკითხებზე; 
 მშობლებთან სკოლების უფრო აქტიური თანამშრომლობის უზრუნველყოფა; 
 სკოლის დონეზე მიუსაფარ და სახელმწიფო ზრუნვაში მყოფი ბავშვების მიმართ 

არსებული სტიგმის დაძლევისკენ მიმართული ღონისძიებების გათვალისწინება და 
სხვ;36 

 

გ) საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 

მიზანი 2. დანაშაულის მეორე დონის პრევენცია. 
ამოცანა  2.2. ქუჩაში მცხოვრები ან/და მომუშავე ბავშვების რაოდენობის შემცირება. 
ღონისძიება  2.2.1 - მიუსაფარ ბავშვთა მიმართ მომსახურების გაუმჯობესება. 
2019 წლის აქტივობა - დღის ცენტრებისა და თავშესაფრების ბაზაზე ბენეფიციართა 
მომსახურება; ქვეპროგრამების სერვისების გაუმჯობესება. 
2020 წლის აქტივობა - დღის ცენტრებისა და თავშესაფრების ბაზაზე ბენეფიციართა 
მომსახურება; ქვეპროგრამების სერვისების გაუმჯობესება. 
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პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, 
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 
პარტნიორი უწყება - არ არის განსაზღვრული. 
ინდიკატორი -  საქართველოს საზღვრის უკანონოდ კვეთის შემთხვევების პრევენციის 
მაჩვენებელი. 
რელევანტურობა - ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების რაოდენობის შემცირება 
მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. გაუგებარია, როგორ უნდა მოხდეს გეგმით გათვალისწინებული 
აქტივობის მეშვეობით (კერძოდ ქვეპროგრამის სერვისების გაუმჯობესებით) დასახული 
მიზნის მიღწევა.  

2019-2020 წლისთვის გათვალისწინებული ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია. კვლევამ 
აჩვენა, რომ ქვეპროგრამებს აქვს არაერთი ნაკლი, რაც გამოსწორებას საჭიროებს. უნდა 
გაუმჯობესდეს დღის ცენტრების სერვისები და გაიზარდოს მათი დაფინანსება. თუმცა, 
გაუგებარია, როგორ უნდა გაიზომოს საზღვრის კვეთის მაჩვენებლით ქუჩაში მცხოვრები 
ბავშვების შემცირების მიზნის მიღწევა.  

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის კვლევამ გამოკვეთა არაერთი გამოწვევა 
მიუსაფარ ბავშვთა ქვეპროგრამის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი 
წინაღობაა დაფინანსების ოდენობა, რაც სერვისის მიმწოდებელს იძულებულს ხდის, 
ხარჯების დიდი ნაწილი თავის თავზე აიღოს, ან სხვა წყაროებიდან მოიპოვოს. მართალია 
არსებობს გარკვეული სერვისები, თუმცა კვლევის რესპონდენტები კითხვის ნიშნის ქვეშ 
აყენებენ მათ ხარისხს. განსაკუთრებით აქტუალურია ფსიქიატრიული და სტომატოლოგიური 
მომსახურების საჭიროება, რაც ფაქტობრივად ყველა შემთხვევაში სერვისის მიმწოდებელს 
აწვება ტვირთად. ფსიქოთერაპიული მომსახურებაც ძირითადად, სერვისის მიმწოდებლის 
ხარჯზე ხორციელდება. დღის ცენტრებს ჰყავთ ფსიქოლოგები, თუმცა ისინი ძირითადად 
ეწევიან ჯგუფურ მუშაობას და ხანგრძლივი ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიული სერვისის 
მიწოდება არ შეუძლიათ. რთული შემთხვევებისთვის სხვა ფსიქოთერაპევტებს ქირაობენ.  

მიუსაფარ ბავშვებთან მუშაობის მხრივ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა ოჯახების გაძლიერების 
პროგრამების ბიუროკრატიულობა და არასისტემატური ხასიათი, რაც დანაშაულის ჩადენის, 
ქუჩაში გამოსვლისა და მოწყალების თხოვნის პრევენციას აფერხებს. ამავე დროს, 
რესპონდენტებმა ხაზი გაუსვეს ადამიანური რესურსის ნაკლებობას: პრევენციისთვის 
მიზანშეწონილია აქტიური მუშაობა არა მხოლოდ ბავშვთან, არამედ მის ოჯახთანაც, რაც 
არსებული რესურსის პირობებში რთულია.  

ასევე პრობლემას წარმოადგენს ისეთი შემთხვევები, როდესაც ბავშვებს უფროსები 
აიძულებენ, რომ ითხოვონ მოწყალება - ვერც სოციალური მუშაკების და ვერც შინაგან საქმეთა 
სამინისტროს მხრიდან ვერ ხერხდება აღნიშნული შემთხვევების დეტალური 
შესწავალა/გამოძიება და შემდგომი პრევენცია. ამჟამად მობილური ჯგუფები და დღის 
ცენტრების სერვისი აჭარის ტერიტორიაზე ხელმისაწვდომი არ არის. განსაკუთრებით 
მწვავდება ეს საკითხი ზაფხულში, როდესაც აჭარაში მიუსაფარ ბავშვთა მიგრაცია ხდება. 
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კვლევის ფარგლებში აღინიშნა, რომ სახელმწიფო ადრეულ ეტაპზე არ ერთვება პრევენციის 
კომპონენტში და თუ ბავშვი უბრალოდ არის ქუჩაში, მაგრამ ჯერ არ დაუწყია მოწყალების 
თხოვნა, მას პროგრამის ბენეფიციარად არ მიიჩნევს და არც სხვა პრევენციულ პროგრამებში 
რთავს. დღის ცენტრსა და თავშესაფარში მყოფი ბავშვებისთვის აქტუალურია პრევენციული 
და არაფორმალური განათლების პროგრამების ხელმისაწვდომობაც. რაც შეეხება ზოგად 
განათლებას, უდიდეს პრობლემას წარმოადგენს ამ ბავშვების მიმართ საჯარო სკოლებში 
არსებული სტიგმა, რაც ხშირად სკოლის პერსონალის არაინფორმირებულობისა და 
ადამიანური რესურსის დეფიციტის ბრალია. ამგვარი სტიგმა კი იწვევს მიუსაფარ ბავშვთა 
დემოტივაციას, რომ იარონ სკოლაში და იმედგაცრუება კიდევ უფრო ამძიმებს მათ 
ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას;  

კვლევამ აჩვენა, რომ გამოწვევას წარმოადგენს მიუსაფარი ბავშვების ხანგრძლივ ზრუნვაში 
გადაყვანის საკითხიც (თუ ვერ ხერხდება მათი ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება), რადგან 
როგორც მცირე საოჯახო ტიპის სახლებს, ასევე მინდობით აღმზრდელებს (6 წლამდე 
ბავშვების შემთხვევაში) არ სურთ ასეთი გამოცდილების მქონე ბავშვების მიღება. ამის გამო, 
ისინი  მიუსაფართა თავშესაფარში რჩებიან, თუმცა, რეალურად რეინტეგრაციას ვერ ახდენენ 
და ვერ ხვდებიან ოჯახურ გარემოში, რაც უმეტეს შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია მათი 
საუკეთესო ინტერესისთვის. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ  მყოფ 
და მიუსაფარ ბავშვთა შორის საკმაოდ ხშირია ადიქციის შემთხვევები, თუმცა, სახელმწიფო 
მათ უფასო, მათ საჭიროებებზე მორგებულ სერვისს ვერ სთავაზობს. კვლევის ფარგლებში 
ცხადი გახდა, რომ მაშინაც კი, თუ ცალკეული საბიუჯეტო პროგრამები არსებობს (რაც 
კვლევით არ დასტურდება), სოციალურ მუშაკებს და ამ ჯგუფის ბავშვებთან მომუშავე სხვა 
პირებს მათზე ინფორმაცია არ აქვთ.37 

ამოცანა 2.3. ბავშვებთან მომუშავე პროფესიონალთა საქმიანობის გაუმჯობესება და 
სააღმზრდელო უნარების გაუმჯობესება. 
ღონისძიება 2.3.2  - ბავშვზე ძალადობის შემთხვევების ადრეული პრევენცია ჯანდაცვის 
რგოლის დახმარებით. 
2019 წლის აქტივობა - საინფორმაციო შეხვედრების განხორციელება თბილისის კერძო ან/და 
საჯარო სკოლის მედ. პერსონალთან. 
2020 წლის აქტივობა - დღის ცენტრებისა და თავშესაფრების ბაზაზე ბენეფიციართა 
მომსახურება; ქვეპროგრამების სერვისების გაუმჯობესება. 
პასუხისმგებელი უწყება - საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 
სამინისტრო; 
პარტნიორი უწყება - სსიპ "სოციალური მომსახურების სააგენტო", პროვაიდერი ორგანიზაცია. 
ინდიკატორი - ჩატარებულ ღონისძიებათა რაოდენობა; უნიკალურ 
ბენეფიციართა/გადამზადებულ პროფესიონალთა რაოდენობა; შემუშავებული 
საკანონმდებლო აქტები, შიდა ინსტრუქციის დოკუმენტი; 
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რელევანტურობა - ძალადობის ადრეული პრევენცია ძალიან  მნიშვნელოვანი საკითხია. 
აუცილებელია, რომ როგორც სკოლის პედაგოგები, ასევე დღის ცენტრის პერსონალი და 
პირველადი ჯანდაცვის რგოლის წარმომადგენლებიც ფლობდნენ დანაშაულის ადრეული 
იდენტიფიცირების უნარებს.  წარმოდგენილი მიზანი, ამოცანა, ინდიკატორი და ორი წლის 
მანძილზე დაგეგმილი აქტივობები სრულიად შეუსაბამოა.  კერძოდ, ამოცანაში საუბარია 
ბავშვებთან მომუშავეთა სააღმზრდელო უნარის გაუმჯობესებაზე, ღონისძიებაში კი 
ძალადობის ადრეულ პრევენციაზე (რაც ჯანდაცვის რგოლის გაუმჯობესებას გულისხმობს), 
2019 წელს კერძო და საჯარო სკოლის პერსონალის გადამზადებაზე, ხოლო 2020 წელს  დღის 
ცენტრების საქმიანობის გაუმჯობესებასა და მიუსაფარ ბავშვთა ქვეპროგრამის 
გაუმჯობესებაზე. გაურკვეველი და ზოგადია ინდიკატორიც, რომელიც აღნიშნული 
ფორმულირებით არ ექვემდებარება გაზომვას.  

ასევე გაურკვეველია, პარტნიორ უწყებად რატომ არის მითითებული სოციალური 
მომსახურების სააგენტო, მაშინ როდესაც ეს სააგენტო, პასუხისმგებელი უწყების - ჯანდაცვის 
სამინისტროს შემადგენელი ნაწილია. 

დასკვნა - გარდა გეგმაში მითითებული საკითხებისა, არასრულწლოვანთა დანაშაულის 
კვლევის ფარგლებში გამოვლინდა სხვა მნიშვნელოვანი გამოწვევებიც, რომლებიც 
მიზანშეწონილი იქნებოდა, რომ ასახული ყოფილიყო კვლევაში. კერძოდ: 

 ოჯახის გაძლიერების არსებული პროგრამის ბიუროკრატიულობა, ოჯახის 
გაძლიერების ისეთი ტიპის სერვისების შექმნა, რომლებიც უპასუხებს  ოჯახების 
ინდივიდუალურ საჭიროებებს და დაფარავს ოჯახის გაძლიერების ისეთ 
კომპონენტებს, როგორიცაა: მშობელთა დასაქმება და პროფესიული გადამზადება, 
ბავშვებთან არაძალადობრივი კომუნიკაციის უნარების გაძლიერება, პოზიტიური 
მშობლობის უნარები, სხვა მატერიალური და არამატერიალური პროგრამები. 

 მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში ფსიქოთერაპიული მომსახურებისა და ფსიქიატრის 
სერვისის არასაკმარისი ხელმისაწვდომობა, სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 
განსაზღვრული დაფინანსების სიმწირე, რომელიც არ არის საკმარისი სოციალური 
საფრთხის  წინაშე მყოფი ბავშვის ყველა საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. 
არაფორმალური საგანმანათლებლო სერვისების სიმწირე, მცირე საოჯახო ტიპის 
სახლებში ადგილების ნაკლებობა, სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების 
დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის მომზადების სერვისების არარსებობა, 

 მინდობით აღზრდის ქვეპროგრამით გათვალისწინებული თანხის გაზრდა, მინდობით 
აღზრდის ნაწილში ფსიქოთერაპიისა და ჯანდაცვის ძვირადღირებული სერვისების 
დაფინანსების პრობლემა, არაფორმალური განათლებისა და დანაშაულის პრევენციის 
პროგრამების ხელმისაწვდომობის საჭიროება.38 
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სამოქმედო გეგმის სტრუქტურის შეფასება 
 

სამოქმედო გეგმების შეფასებისას, მნიშვნელოვანია, რომ ამოცანები და მიზნები 
ჩამოყალიბებული იყოს ე.წ. SMART პრინციპით. კერძოდ თითოეული მიზანი და აქტივობა 
უნდა იყოს სპეციფიური, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩამოყალიბებული იყოს დეტალურად, კარგად 
იყოს განსაზღვრული განსახორციელებელი ქმედება, იყოს გაზომვადი, რაც ნიშნავს რომ 
შესაძლებელი უნდა იყოს აქტივობების, მიზნების გაზომვა, ციფრებსა და რაოდენობებში 
ასახვა და უნდა იყოს მიღწევადი, შესაბამისად მისი შესრულება უნდა იყოს შესაძლებელი. 
მიზნები და აქტივობები უნდა იყოს რეალისტური, რაც გულისხმობს, რომ არსებული 
რესურსების გათვალისწინებით შესაძლებელი უნდა იყოს მათი განხორციელება, ასევე უნდა 
იყოს დროში გაწერილი, უნდა არსებობდეს აქტივობების შესრულებისა და მიზნის 
მიღწევისთვის დადგენილი ვადა, ე.წ. დედლაინი. 

ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მიზნებისა და ამოცანების შეფასების ინდიკატორები შესაძლოა, 
ზომავდეს მხოლოდ ცალკეული აქტივობის შესრულებას (შესრულების ინდიკატორები). 
ასევე,  შესაძლოა, იყოს ზეგავლენის ან გამოსავლის ინდიკატორები, რაც აჩვენებს რამდენად 
იქნა მიღწეული სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული მიზანი.  გეგმაში გათვალისწინებული 
უნდა იყოს ცალკეულ აქტივობასა და მიზნის მიღწევაზე პასუხისმგებელი უწყება და 
აქტივობის დაფინანსების წყარო. გეგმები უნდა აკმაყოფილებდეს SMART ინდიკატორების 
ხუთივე პირობას. 

სამწუხაროდ არსებული სამოქმედო გეგმები უმეტესად ვერ აკმაყოფილებს მითითებულ 
მოთხოვნებს. ხშირ შემთხვევაში მიზნები ძალიან ზოგადია. არ არის კონკრეტულად 
ჩამოყალიბებული და ფორმულირებული, არ არის მითითებული არც ბენეფიციართა ის 
რაოდენობა, რაც ჩაითვლებოდა მიზნის მიღწევად. უმეტეს შემთხვევებში რესურსების წყარო 
და ოდენობა არ არის მითითებული. არ არის განსაზღვრული საჭირო ბიუჯეტი, რაც კითხვის 
ნიშნის ქვეშ აყენებს ამოცანებისა და საქმიანობების განხორციელების რეალისტურობას. 

გარდა ამისა, ინდიკატორის სახით, მხოლოდ ბენეფიციართა რაოდენობის დათვლა ვერ 
ზომავს მიზნის მიღწევას - ეს მხოლოდ ცალკეული საქმიანობის შესრულებაზე მიუთითებს. 
იმისათვის, რომ ზეგავლენა შეფასდეს, მნიშვნელოვანია დეტალურად განისაზღვროს, როგორ 
უნდა მოხდეს ინდიკატორის გამოთვლა. პოლიტიკის შეფასებისათვის არ არის საკმარისი 
დიქოტომური პასუხების გაცემა - არსებული კანონების/პოლიტიკის შეფასებისთვის 
გათვალისწინებული უნდა იყოს სთეიქჰოლდერთა მოსაზრებები/აღქმა.39 აღნიშნული 
გამოთვლით, შესაძლოა გაირკვეს, რომ განხორციელებული საქმიანობა მხოლოდ მცირე 
კომპონენტია და მას  სტრატეგიული მნიშვნელობა არ ჰქონდეს. 

                                                           
39 მ. ტაბატაძე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების რეფორმის მონიტორინგისა და შეფასების 
მეთოდური სახელმძღვანელო“, გვ. 16 

 
 

მნიშვნელოვანია აგრეთვე მიკუთვნებულობის განსაზღვრა. კერძოდ, რამდენად შესაძლოა 
მიზნის მიღწევა მივაკუთვნოთ სწორედ ცალკეული აქტივობის განხორციელებას. ასევე უნდა 
აღინიშნოს, რომ გეგმებში უმეტესად საერთოდ არ არის აღნიშნული აქტივობის 
განხორციელებისთვის საჭირო ხარჯების წყარო, რაც თავიდანვე ეჭვქვეშ აყენებს მიზნის 
მიღწევას. 

რთულია ოპტიმალური ინდიკატორების მოძებნა სისხლის სამართლის რეფორმის სამოქმედო 
გეგმაში. ზემოთ მითითებულ მაგალითებში აღწერილი ხარვეზები ყველა ამოცანისა და 
აქტივობისთვის გამოყენებულ ინდიკატორს ახასიათებს. მაგ: საგანმანათლებლო პროგრამების 
განხორციელების შეფასებისას შესაძლებელია მხოლოდ ე.წ. პროცესის (process) 
ინდიკატორების მოგროვება, რადგან ნაკლებად შესაძლებელია ამ ინტერვენციებისგან 
მიღებული სარგებლის ასოცირება ისეთი ზეგავლენის/ან პირდაპირი გამოსავლების 
ინდიკატორებთან, როგორიცაა არასრულწლოვანთა დანაშაულის შემცირება, ან 
რეციდივიზმის შემცირება.  

მნიშვნელოვანია ინდიკატორებისათვის შემუშავდეს ე.წ. ინდიკატორის პასპორტი (Reference 
Sheet). თვალსაჩინოებისათვის მოცემულია რეკომენდებული ფორმატი: 

ინდიკატორის პასპორტი (ე.წ. Reference Sheet) 
ინდიკატორის დასახელება  ინდიკატორის დასახელება შესაძლოა, იყოს უფრო 

სხარტი და ლაკონური. თუმცა, ზოგჯერ 
პრაქტიკულია ინდიკატორი თავის სახელშივე 
გვაძლევდეს მინიშნებას, რას ითვლის.   

ინდიკატორის მნიშვნელობა  რა ინფორმაციული ღირებულება აქვს 
ინდიკატორს/რატომ არის მნიშვნელოვანი 

რას ზომავს ინდიკატორი განსაზღვრავს რას ზომავს ინდიკატორი 
კალკულაციის მეთოდი  დეტალურად აღწერს რა მონაცემები შედის 

კალკულაციაში; მაგ. რა არის 
მნიშვნელი/მრიცხველი 

როგორ უნდა გაიზომოს/ 
ინსტრუმენტები 

დეტალურად ხსნის, რა ტიპის მონაცემები შედის 
კალკულაციაში. აზუსტებს ოპერაციულ 
დეფინიციებს ინდიკატორისთვის 

დისაგრეგაციის კატეგორიები მაგ., სქესი; ასაკი, რეგიონი, სსკ მუხლის 
მიხედვით, და სხვ. 

პერიოდულობა/სიხშირე მაგ. წლიურად, კვარტალურად 
პასუხისმგებელი პირი მაგ. დანაშაულის პრევენციის ცენტრი; 

განათლების სამინისტრო 
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სამოქმედო გეგმის სტრუქტურის შეფასება

 
 

ვინაიდან ინდიკატორების პასპორტების შექმნა საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, უნდა 
მოხდეს ინდიკატორების პრიორიტეტიზაცია - სტრატეგიული მნიშვნელობის მქონე 
(ზეგავლენის, გამოსავლის) ინდიკატორების შერჩევა. მკაფიოდ გაწერილი და 
სთეიქჰოლდერებს შორის შეთანხმებული ინდიკატორის პასპორტის არსებობა მინიმუმამდე 
ამცირებს სუბიექტური საზომების გამოყენების გამო ცდომილებებს, ზრდის ინდიკატორის 
ვალიდურობას და ტენდენციების შეფასებისას უზრუნველყოფს იდენტურად გამოთვლილი 
ინდიკატორების შედეგების შედარებას. 40 

რეკომენდაციები: 

 სამოქმედო გეგმაში ასახული იყოს მხოლოდ ისეთი საკითხები, რომლებსაც სისტემაში  
მიმდინარე პროცესებზე რეალური ზეგავლენის მოხდენა შეუძლია. შესაბამისად, 
მიზანშეწონილია, რომ ინდიკატორები ზომავდეს არა მხოლოდ 
საქმიანობების/აქტივობების შედეგებს, არამედ მათ ზეგავლენას მთელ სისტემაზე; 

 გეგმაში მოცემული უნდა იყოს ინდიკატორის გამოთვლის დეტალური ფორმულა, რათა 
რეალურად გაიზომოს სამიზნე ჯგუფზე საქმიანობის ზეგავლენა; 

 მნიშვნელოვანია, რომ თითოეული წლის გეგმა დგებოდეს იმ წლის საჭიროებების 
გათვალისწინებით და წინა წლის გეგმის მექანიკურ გაგრძელებას არ წარმოადგენდეს; 

                                                           
40 იქვე, გვ. 51 


