
 

კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვნებთან მოპყრობის 

თავისებურებანი 

 

მიზანი სასჯელაღსრულების სისტემის საგამოძიებო დეპარტამენტისა და 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომელთა 

მომზადება არასრულწლოვან პატიმრებთან მოპყრობის თემაზე. 

ტრენინგ 

პროგრამის 

ამოცანა 

მონაწილეთათვის იმ სპეციფიური ცოდნის გადაცემა და უნარ-

ჩვევების გამომუშავება, რომლებიც მათ დაეხმარებათ 

არასრულწლოვან ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან 

მუშაობისას, ხელს შეუწყობს მათი საქმიანობის განხორციელებას 

არასრულწლოვანთა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფით.  

 

ტრენინგის მონაწილეთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლება 

შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში: 

 ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები არასრულწლოვნებთან მიმართებაში; 

 პენიტენციური სტრესის გავლენა მოზარდის განვითარებაზე; 

 კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების დაკითხვა, 

სპეციალური საკითხები და პრობლემები-შთაგონებადობა, 

მცდარი ჩვენების მიღება; 

 ეფექტური კომუნიკაცია მოზარდებთან; 

სამიზნე ჯგუფი  სასჯელაღსრულების სისტემის საგამოძიებო დეპარტამენტის 

პერსონალი; 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომელები, 

რომლებიც მუშაობენ არასრულწლოვან პატიმრებთან. 

სწავლების 

მეთოდოლოგია 

 თეორიული კურსი; 

 პრაქტიკული სავარჯიშოები; 

 სიმულაცია; 

 დებატები; 

 პრეზენტაციები; 

 დისკუსია და ა.შ 



მოსალოდნელი 

შედეგები 

სასჯელაღსრულების სისტემის საგამოძიებო დეპარტამენტისა და 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების თანამშრომლებს ექნებათ 

ინფორმაცია საერთაშორისო სტანდარტებისა და ეროვნული 

კანონმდებლობის მიხედვით არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპებისა და პოლიტიკის 

ელემენტების შესახებ; გაეცნობიან მოზარდის დანაშაულებრივი 

ქცევის ანატომიას; გაეცნობიან არასრულწლოვანთა დაკითხვის 

მეთოდებს, მცდარი ჩვენების თავიდან აცილების მიზნით; 

გაეცნობიან არასრულწლოვან პატიმრებთან მოპყრობის 

თავისებურებებს და სპეციფიკას. 

P 

  

დღის წესრიგი 

პირველი დღე 

10 00 -10 05  ტრენინგის გახსნა; 

10 05 -10 15  გაცნობა; 

10 15 -10 25  ჯგუფის მოლოდინები;  

10 25 -11 30  რთული მოზარდის პორტრეტი, დელიქვენტური  და კრიმინალური 

ქცევა მიზეზ-შედეგობრივ ჭრილში  

11 30 -11 45  შესვენება ყავით 

11 45 -13 15     დანაშაულებრივი ქცევის ანატომია - განვითარების თეორიების ჭრილში  

13 15 -14 15    სადილი 

14 15 -14 30    ფსიქოტრავმა და მისი როლი დანაშაულის გენეზისში  

14 30 -15 45     პენიტენციური სტრესის გავლენა მოზარდის განვითარებაზე;  

15 45 -16 00  შესვენება ყავით 

16 00 -17 30       სტიგმა და მისი დაძლევა  



მეორე დღე 

10 00 -1130     ეფექტური კომუნიკაცია მოზარდებთან;  

                        კონფლიქტური სიტუაციის მართვა; პოზიტიური დისციპლინა;  

11 30 -1145  შესვენება ყავით  

11 45 -1315   არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება;   

კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვების დაკითხვა, სპეციალური 

საკითხები და პრობლემები-შთაგონებადობა, მცდარი ჩვენების მიღება;  

13 15 -1415    სადილი 

14 15 -1545   არასრულწლოვანთა   მართლმსაჯულების ძირითადი პრინციპები 

საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით;  

15 45 -1600  შესვენება ყავით 

16 00 -1730 არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება: ფართო პოლიტიკის ძირითადი 

ელემენტები; არასრულწლოვანთა შორის განმეორებითი დანაშაულის 

პრევენცია; მესამეული პრევენციის ძირითადი მიმართულებები; 

არსებული პრაქტიკა და მეთოდოლოგიები/პროგრამები.  

 

მესამე დღე 

10 00 -1130  სამართლიანი სასამართლოს გარანტიები საერთაშორისო დოკუმენტებისა 

და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით; 

11 30 -1145    შესვენება ყავით 

11 45 -13 15   სამართლიანი სასამართლოს გარანტიები საერთაშორისო დოკუმენტებისა 

და ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით;  

13 15 -14 15    სადილი 

14 15 -15 45   თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნების მოპყრობის 

თავისებურებები საერთაშორისო დოკუმენტებისა და ევროპული 

სასამართლოს პრაქტიკის მიხედვით  

15 45 -16 00  შესვენება ყავით  

16 00 -17 15        დებატები  

17 15 -17 30       ტრენინგის შეჯამება 


