
09-Feb-15 1 



მთავარი პროკურორის დანიშვნის  
წესი 

 
 მთავარ პროკურორს კანონით განსაზღვრული ვადით (სულ ცოტა 

5 წელი, ერთჯერადად)  პარლამენტის თანხმობით, 

თანამდებობაზე ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტი.  

 მთავარი პროკურორობის კანდიდატისათვის კრიტერიუმების 

დაწესება (5 წლიანი სტაჟი, არანაკლებ 35 წელი და სხვა)  

 საქართველოს პრეზიდენტს მთავარი პროკურორის პოსტზე 

დასანიშნ კანდიდატურებს (არა ნაკლებ 2 კანდიდატისა) 

წარუდგენს  საქართველოს მთავრობა.  

09-Feb-15 2 



მთავარი პროკურორის დანიშვნის 
წესი 

 
 პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისათვის თანხმობის მისაცემად 

წარდგენილი მთავარი პროკურორის კანდიდატისათვის თანხმობის 

მიცემა უნდა მოხდეს პარლამენტის სიითი შემადგენლობის 

უმრავლესობით. 

 

 

 დეტალურად უნდა განისაზღვროს მთავარი პროკურორების 

კანდიდატების ინიცირების, შერჩევის და განხილვის პროცედურები და 

ამ პროცედურებში საზოგადოების (პროფესიული, სამეცნიერო და სხვა 

სახის გაერთიანებები) წარმომადგენელთა მონაწილეობის გარანტიები. 
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მთავარი პროკურორის 
გათავისუფლება  

 იმპიჩმენტის პროცედურის აღდგენა  

 

 საგამონაკლისო შემთხვევაში, პარლამენტის 

თანხმობით, პრეზიდენტის მიერ გათავისუფლების 

შესაძლებლობა  

 

 

09-Feb-15 4 



მუდმივმოქმედი საკონკურსო 
კომისიის შექმნა  

გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის 
მიზნით კომისიაში საზოგადოების 

წევრების მონაწილეობა  

კონკურსის წესით 
პროკურატურის „რეზერვის“ 

დაკომპლექტება  

მთავარი პროკურორისათვის, გამონაკლის 
შემთხვევაში, თანამშრომლის პირდაპირი 

წესით დანიშვნის უფლების მინიჭება 
(ყოფილი მოსამართლეები, მაღალი 

რანგის სპეციალისტები და ა.შ.)  
09-Feb-15 5 



პროკურორების წინსვლისა და 
დაქვეითების კრიტერიუმების 

დადგენა 
 სამუშაო გამოცდილება 

 კვალიფიკაციის სტანდარტი 

 პერიოდული ატესტაციის შედეგები 

 დისციპლინური სახდელის დაკისრება 

 სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობა 

 დატვირთვის მოცულობა და სხვა  

 წახალისება  

 წარმატებით დასრულებული საქმეები  
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მართვის კოლეგიური ორგანოების 

ჩამოყალიბება 

09-Feb-15 7 



ტარდება წელიწადში 
ერთხელ  

აირჩევს 
წარმომადგენლებს 
საკოორდინაციო 

საბჭოში  

გაზრდის პროკურატურის 
ხელმძღვანელთა 

ანგარიშვალდებულებას 
თანამშრომლების წინაშე  

აირჩევს წარმომადგენლებს 
სადისციპლინო საბჭოში  

მოისმენსს მთავარი 
პროკურორის, საკოორდინაციო 

საბჭოს და სადისციპლინო 
საბჭოს ანგარიშებს და 

სამოქმედო გეგმას  

ყველა პროკურორის 
მონაწილეობით  

უზრუნველყოფს 
პროკურატურის ყველა 

თანამშრომლის 
წარმომადგენლობას 

პროკურატურის მართვაში  

მიიღებს ეთიკის 
კოდექსს  

პროკურატურის 
ხელმძღვანელობა 

უშუალოდ მოუსმენს 
თანამშრომლებს  

09-Feb-15 8 



პროკურატურის 
საქმიანობის 

პრიორიტეტულ 
მიმართულებებს  

ყოველდღიურ 
საქმიანობაში წამოჭრილ 

პრობლემებს და მათი 
გადაჭრის გზებს  

სტრუქტურულ 
ქვედანაყოფებს შორის 

წამოჭრილ „კონფლიქტებს“  

საკადრო საკითხებს  

09-Feb-15 9 



უზრუნველყოფს 
პროკურატურის საქმიანობის 

მხარდაჭერას  

შემადგენლობა: პროკურატურის 
ხელმძღვანელები და 

პროკურორთა კონფერენციის 
მიერ არჩეული პროკურორი  

თავმჯდომარე: მთავარი 
პროკურორი 

 

გადაწყვეტილება: 
სარეკომენდაციო ხასიათის 
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დისციპლინირების პროცესის 
თანამედროვე სტანდარტებით წარმართვას  

პროკურატურის თანამშრომლების 
პროცესში ჩართულობას  

მიღებული გადაწყვეტილების 
სამართლიანობას  

პროკურორთა დისციპლინირების 
პროცესში საზოგადოებრივი 

კონტროლის განხორციელებას  

ამ გადაწყვეტილებისადმი ნდობის 
ხარისხის ამაღლებას  

09-Feb-15 11 



პროკურატურის წინაშე არსებული 
გამოწვევების ანალიზი  

სამართლებრივ საკითხებზე 
თეორიული კვლევების წარმოება  

პროკურატურის განვითარების 
ზოგადი სტრატეგიული საკითხების 

განხილვა  

სამართლებრივი კაზუსების ანალიზი  
მთავარი პროკურორისთვის 

მიუკერძოებელი ინფორმაციის 
მიღების დამატებითი შესაძლებლობა  

მიზნები

09-Feb-15 12 



დარგის გამოჩენილი 
სპეციალისტები  

ყოფილი პროკურორები  

სამეცნიერო წრეების 
წარმომადგენლები  

საერთაშორისო 
ორგანიზაციების 

წარმომადგენლები  

დეპუტატები  
მედიასაშუალებების 

წარმომადგენლები და სხვა  

შემადგენლობა  

09-Feb-15 13 



 

09-Feb-15 14 



ადამიანის უფლებათა 
დაცვის ანალიზი  

საპროცესო ნორმების 
დაცვის 

მდგომარეობის 
შესწავლა  

ცალკეული კატეგორიის 
საქმეებზე გამოძიების 

მდგომარეობის შესწავლა  

სასამართლო 
პროცესების 

სისტემატური 
მონიტორინგი  

გამოძიების 
მეთოდოლოგიის 

დახვეწა  

საპროცესო ვადების 
ანალიზი  

საჩივრებზე დროული 
რეაგირება  

ერთიანი პრაქტიკის 
დანერგვა  

მიღებული 
გადაწყვეტილებების 

ანალიზი  

09-Feb-15 15 



IT მხარდაჭერა  

ადამიანის 
უფლებათა 
ევროპული 

სასამართლოს 
პრაქტიკის ანალიზი  

საერთაშორისო 
თანამშრომლობის 
უზრუნველყოფა  

ინფორმაციის 
ბანკის შექმნა  

ტექნოლოგიების 
განვითარება  

09-Feb-15 16 



საოლქო პროკურატურებზე 
საპროცესო ხელმძღვანელობის 
ძირითადი ტვირთის გადატანა  

რაიონული პროკურატურების 
კონპეტენციის განსაზღვრა 

შესაბამისი კატეგორიის საქმეებზე  

გამოძიების წარმოება საგამონაკლისო 
შემთხვევებში  

საოლქო პროკურატურის კონტროლი 
რაიონულ პროკურატურებზე 

კონკრეტული საჩივრების 
ფარგლებში  

რაიონული პროკურატურის მიერ 
საგამონაკლისო შემთხვევაში 

გამოძიების წარმოების 
შესაძლებლობა  

09-Feb-15 17 



ბალანსის მოძებნა სისტემის 
იერარქიულობასა და პროკურორის 

დისკრეციას შორის 

სათანადო პროცედურების 
ნორმატიული რეგულირება 

შესასრულებლად სავალდებულო  
მითითებების წერილობითი ფორმა 

ზემდგომის მითითებების საქმის 
მასალებში მოთავსება 

პროკურორების საქმიანობის 
კონტროლის მეთოდოლოგიის 

შემუშავება 

გადაწყვეტილების მიღებისა და 
ზედამხედველობის ფუნქციების 

გამიჯვნა 

მთავარი პროკურატურის საზედამხედველო ფუნქციის 
გაძლიერება 

09-Feb-15 18 



მთავარ და საოლქო 
პროკურატურებში პროკურორების 

სპეციალიზაციის გაძლიერება 
(სასამართლოში გამომსვლელ 

პროკურორთა საგანგებოდ შერჩევა)  

საკასაციო ინსტანციაში (უზენაეს 
სასამართლოში) გამომსვლელ 

პროკურორთა სპეციალური ჯგუფის 
ჩამოყალიბება  

ცალკეული კატეგორიის საქმეების 
მუდმივი მონიტორინგი და 

გამოძიების მეთოდოლოგიის 
განვითარება  

გამომძიებლების სპეციალიზაცია 
(თაღლითობა, მკვლელობა და სხვა)  

09-Feb-15 19 



პროკურატურის სისტემაში დამოუკიდებელი 
საგამოძიებო რგოლების გაუქმება 

საგამონაკლისო შემთხვევებში (სახელმწიფო-
პოლიტიკური თანამდებობის პირების მიერ 

ჩადენილი დანაშაული) პროკურორებისათვის 
გამოძიების უფლების მინიჭება 

როგორც მთავარი და საოლქო, ასევე რაიონული 
პროკურატურის პროკურორის მიერ 

საგამონაკლისო შემთხვევაში გამოძიების 
წარმოების უფლება 

საგამოძიებო ქვემდებარეობის შეცვლა (დაბალი 
რანგის მოხელეების საქმეების გამოძიების 

უფლების სხვა უწყებისათვის დაგაცემა)  

ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების 
საქმეთა გამოძიების საკითხის დარეგულირება 

ძალოვანი სტრუქტურების მიერ თავისივე 
თანამშრომლების საქმეების გამოძიების 

პრაქტიკაზე უარის თქმა 

09-Feb-15 20 



საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერება, გაწეული 
საქმიანობის შესახებ პარლამენტში ყოველწლიურად 

ანგარიშის წარდგენის გზით

დაწესდეს საქართველოს მთავარი პროკურორის მიერ 
საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის 

ინფორმირების წესი 

ანგარიშები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას სისლის 
სამართლის პოლიტიკის განხორციელების შესახებ და 

ასახავდეს პროკურატურის საქმიანობის პრიორიტეტულ 
მიმარულებებს 

09-Feb-15 21 



გმადლობთ  ყურადღებისთვის 

09-Feb-15 22 
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