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სასწავლო კურსის აღწერა 

 
 

სასწავლო კურსის 

სახელწოდება 

 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის 

განყოფილების თანამშრომელთა  მომზადების გრძელვადიანი სასწავლო კურსი 

სასწავლო კურსის  

ხანგრძლივობა   

 

 

821  საათი 

სასწავლო კურსის მიზანი კურსდამთავრებულს მისცეს სათანადო ცოდნა, გამოუმუშაოს შესაბამისი უნარ-ჩვევები, 

რომელიც მას ესაჭიროება  პრაქტიკული საქმიანობის სრულფასოვნად განხორციელებისათვის. 

 

 

სწავლების ეტაპები 

 

სასწავლო კურსი შედგება ხუთი ეტაპისაგან: 

 

I ეტაპი - თეორიული ნაწილი. ხანგრძლივობა 138 საათი. 

განხილულ იქნება შემდეგი დოკუმენტები: 

 ადამიანის  უფლებებისა და ძირითადი თავისუფლებების მარეგულირებელი 

ადგილობრივი და საერთაშორისო დოკუმენტები; 

 პატიმრებთან მოპყრობის ადგილობრივი კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები; 

 სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილების თანამშრომელთა საქმიანობის 

მარეგულირებელი ძირითადი ნორმატიული აქტები და საერთაშორისო სტანდარტები; 

 სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური მომზადება;  

 სასწავლო ვიზიტი სასჯელაღსრულების სისტემაში. 

 

 

II ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა. ხანგრძლივობა 240 საათი. 

მსმენელი  გაივლის სასწავლო პრაქტიკას პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის იმ 

დაწესებულებაში, სადაც არის დასაქმებული ან მომავალში მოხდება მისი დასაქმება. 
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III ეტაპი - თეორიული ნაწილი. ხანგრძლივობა 131 საათი. 

განხორციელდება პირველი და მეორე ეტაპის ანალიზი და განხილულ იქნება შემდეგი 

საკითხები: 

 პატიმართა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან დაკავშირებული ადგილობრივი 

კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები; 

 სისხლის სამართლის დანაშაული სასჯელაღსრულების სისტემაში; 

 საგანგებო სიტუაციების მართვა სასჯელაღსრულების სისტემაში; 

 ჯანმრთელობის დაცვის საკითხები სასჯელაღსრულების სისტემაში; 

 ფსიქოლოგიური ასპექტები სასჯელაღსრულების სისტემაში (კომუნიკაცია და 

კონფლიქტების მენეჯმენტი); 

 საინფორმაციო ტექნოლოგიები (საოფისე და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები). 

 

IV ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა. ხანგრძლივობა 240 საათი. 

მსმენელი  გაივლის სასწავლო პრაქტიკას პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის სხვადასხვა 

ტიპის დაწესებულებაში.  

 

V ეტაპი - დასკვნითი ეტაპი. ხანგრძლივობა 72 საათი. 

განხორციელდება მესამე და მეოთხე ეტაპის ანალიზი და შემდეგი აქტივობები: 

 კაზუსებზე მუშაობა; 

 წინასაგამოცდო კონსულტაცია; 

 თეორიული ცოდნისა და პრაქტიკული უნარების შემოწმება დასკვნითი გამოცდების 

საშუალებით. 

 

სასწავლო კურსზე დაშვების 

წინაპირობა 

სასჯელაღსრულების სისტემის სამართლებრივი რეჟიმის განყოფილებაში დასაქმებული 

თანამშრომელი ან კანდიდატი. 

სწავლების მეთოდოლოგია  ლექცია-სემინარი; 

 პრეზენტაცია; 

 ინტერაქტიული მეცადინეობები; 

 როლური თამაშები; 

 სიმულაცია; 

 მუშაობა ჯგუფებში; 

 სასწავლო პრაქტიკა; 

 დემონსტრირების მეთოდი; 

 მონაცემთა ანალიზი; 
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 კაზუსების განხილვა; 

 სიტუაციური ანალიზი; 

 ინდივიდუალური მუშაობა;  

 დისკუსია; 

 დებატები. 

გამოყენებული ლიტერატურა საქართველოს კონსტიტუცია 

 

საერთაშორისო დოკუმენტები: 

 „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“, 10 დეკემბერი, 1948 წელი; 

 „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი“ 16 დეკემბერი, 1966 

წელი; 

 „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო პაქტი“- ს ფაკულტატური 

ოქმი №1; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 

1955 წელი; 

 გაეროს კონვენცია „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ“, 10 დეკემბერი, 1984 წელი; 

 გაეროს „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი 

მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი“, 18 დეკემბერი, 

2002 წელი; 

 გაეროს მართლწესრიგის დამცველთა ეთიკის კოდექსი; 

 გაეროს ძირითადი პრინციპები მართლწესრიგის დამცველ პირთა მიერ ძალისა და 

იარაღის გამოყენების წესის შესახებ,  27 აგვისტო, 1990 წელი; 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია, 20 ნოემბერი, 1989 წელი; 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ზოგადი კომენტარები №10 (2007) 

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვის უფლებების შესახებ, 2007 

წელი; 

 გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა დასაცავად (ჰავანას 

წესები), 1990 წელი; 
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 გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის 

შესახებ, 31 დეკემბერი, 1979 წელი; 

 გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ ქალთა არასაპატიმრო 

ღონისძიებების შესახებ (ბანგკოკის წესები), 2010 წელი; 

 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების კონვენცია, 2006 

წელი; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 

1955 წელი; 

 „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვეცია“, 4 

ნოემბერი, 1950 წელი; 

 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის 

ევროპული კონვენცია, 26 ნოემბერი, 1987 წელი; 

 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და 

დასჯის ეფექტური გამოძიებისა და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო - „სტამბოლის 

პროტოკოლი“, 9 აგვისტო, 1999 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია  (2006)2 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 

წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No R(93)6 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი გადამდები დაავადებების, მათ შორის შიდსისა და მასთან 

დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების ციხეში კონტროლისა და 

კრიმინოლოგიური ასპექტების თაობაზე; 

 „ციხეებში სამედიცინო მომსახურების ეთიკური და ორგანიზაციული ასპექტების 

შესახებ“ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (98)7, 8 აპრილი, 1998 

წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)2 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 

წელი; 
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 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2006)13 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი წინასწარი პატიმრობის გამოყენების, მისი განხორციელების 

პირობებისა და ძალადობის საწინააღმდეგო ზომების შესახებ; 

 ციხის თანამშრომელთა ეთიკის ევროპული კოდექსი, ევროპის საბჭოს მინისტრთა 

კომიტეტის რეკომენდაცია, 12 აპრილი, 2012 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2008)11 ევროპული წესების 

შესახებ სანქციებს ან ზომებს დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი 

სამართალდამრღვევებისათვის, 2008 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2012)12 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი უცხოელი პატიმრების შესახებ, 2012 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 23 ციხის 

ადმინისტრაციის მიერ გრძელვადიანი პატიმრების მენეჯმენტის თაობაზე; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეზოლუცია NN R(76)2 გრძელვადიან 

პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No R(93)6 წევრი 

სახელმწიფოებისადმი გადამდები დაავადებების, მათ შორის შიდსისა და მასთან 

დაკავშირებული ჯანმრთელობის პრობლემების ციხეში კონტროლისა და 

კრიმინოლოგიური ასპექტების თაობაზე; 

 „ციხეებში სამედიცინო მომსახურების ეთიკური და ორგანიზაციული ასპექტების 

შესახებ“ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (98)7, 8 აპრილი, 1998 

წელი; 

 „თვითმკვლელობის პრევენცია პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში“, ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაცია და თვითმკვლელობის 

პრევენციის საერთაშორისო ასოციაცია, 2007 წელი; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაციის მოსკოვის დეკლარაცია: ციხის ბინადართა 

ჯანმრთელობის დაცვა - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, 

24 ოქტომბერი 2003; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაცია, ევროპა: ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსისა 

და შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომის პოლიტიკა ციხეებში; 
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 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაცია, ტუბერკულოზის კონტროლი ციხეებში; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო პრონციპები ციხეებში 

ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსისა და შეძენილი იმუნოდეფიციტის  სინდრომის 

შესახებ. 

საქართველოს საკანონმდებლო აქტები: 

 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

 სისხლის სამართლის კოდექსი; 

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

 საქართველოს საქართველოს პატიმრობის კოდექსი; 

 საქართველოს კანონი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის 

შესახებ“; 

 საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ; 

 საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ. 

 

საქართველოს კანონქვემდებარე აქტები: 

 „შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება 

№277, 19 ივლისი, 2004 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოებში 

სახელმწიფო სამსახურის გავლის წესი“, საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება 

№832, 15 ოქტომბერი, 2010 წელი; 

 „მონიტორინგის სამმართველოს დებულება“, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრაძნება №19, 30 იანვარი 2013 წელი; 

 „გენერალური ინსპექციის დებულება“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძნება №188, 27 დეკემბერი 2012 

წელი; 
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 „პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო 

ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ“, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №97, 30 მაისი, 2011 წელი; 

 „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრებისა და პირადი საქმის წარმოების წესის 

დამტკიცების შესახებ“. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №82,  10 მაისი, 2011 წელი; 

 „სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ინსტრუქციის შესახებ“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 

ბრძანება №19, 2 თებერვალი, 2012 წელი; 

 „არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკებისა და სასჯელის აღსრულების 

ინდივიდუალური გეგმის შედგენის პრინციპების, წესისა და ფორმების დამტკიცების 

შესახებ“  სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძანება №9, 18 იანვარი, 2012 წელი; 

 „ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის შესახებ“ სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №42, 18 

მარტი, 2011 წელი; 

 „მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 

ბრძანება №55, 18 აპრილი, 2011 წელი; 

 „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრის 

უფლების განხორციელების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №2, 4 იანვარი, 2011 წელი; 

 „პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების დროებითი დატოვების, 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის 

უზრუნველყოფის ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების წესის განსაზღვრის თაობაზე“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 

ბრძანება №160, 16 ნოემბერი, 2010 წელი; 
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 „პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო 

ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №97, 30 მაისი, 2011 წელი; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სამედიცინო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძანება №59, 15 მარტი, 2013 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში მოშიმშილე 

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფნის პირობების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №169, 4 ივლისი, 2013 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებიდან საერთო პროფილის 

საავადმყოფოში, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ტუბერკულოზის სამკურნალო 

და სარეაბილიტაციო ცენტრსა და ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებაში დაავადებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გადაყვანის წესის 

დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება №38, 10 მარტი, 2011 წელი; 

 „მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის წესის, 

მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული პატიმრობის შეფარდების შესახებ 

განკარგულების ტიპიური ფორმისა და მსჯავრდებულის მოძრაობის ბარათის 

დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება №3, 4 იანვარი, 2011 წელი; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უსაფრთხოების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №6, 12 იანვარი, 2011 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი 

რეჟიმის განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების 
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პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძნება №200, 1 

აგვისტო, 2013 წელი; 

 „სპეციალური წოდებები (პირველადი სპეციალური წოდებები, მორიგი სპეციალური 

წოდებები და მათი მინიჭების წესი და პროცედურა“, სასჯელაღსრულების პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძნება  №272, 29 ივნისი, 2009 

წელი; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო 

დაწესებულების -  სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება  №176, 17 დეკემბერი, 2012 წელი; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

სისტემის ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი“, სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის  ბრძანება №183, 27 

დეკემბერი, 2010 წელი; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიუ  დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“, საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №152, 16 აპრილი, 2009 წელი; 

 საქართველოს პენიტენციური ჯანდაცვის ბაზისური მედიკამენტების ნუსხა: 

ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება, ეფექტურობა; 

 „ალკოჰოლური დამოკიდებულების მართვა პირველად ჯანდაცვაში“, კლინიკური 

პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #278/ო, 24 აგვისტო, 

2010 წელი; 

 „ტუბერკულოზის მართვის გაიდლაინი“, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-131/ო  22 ივნისი, 2013 წელი; 

 „C ჰეპატიტის მართვა“, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

მინისტრის ბრძანება #01-119/ო, 20 ივნისი, 2011 წელი; 
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 „სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მართვა ზოგად საექიმო პრაქტიკაში“, 

კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი),საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანება #282/ო, 24 აგვისტო, 

2010 წელი;  

 „აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა“, კლინიკური მართვის 

ნაციონალური რეკომენდაცია (გაიდლაინი) - ს.ს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა 

და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი. 

 

სასწავლო სახელმძღვანელოები: 

 „არასათანადო  მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება“ - ერიკ სვანიძე, 2010; 

 „არასათანადო მოპყრობასა და დაუსჯელობასთან ბრძოლა“ - ერიკ სვანიძე, 2010; 

 „სახელმძღვანელო სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა უსაფრთხოებისა და 

რეჟიმის თანამშრომელთათვის“ ლერი ხუხია, 2007 წელი; 

 „სახელმძღვანელო წინასწარი საპატიმრო დაწესებულების თანამშრომელთათვის“, 

მაია ხასია, შალვა ტორაძე, 2006 წელი; 

 „სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 1“, ავტორთა კოლექტივი თბილისი 2011; 

 „სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 2“, ავტორთა კოლექტივი თბილისი 2012; 

 ,,კრიმინალისტიკა ტ I-II”,   ავტორთა ჯგუფი ა. ფალიაშვილის რედაქციით, 

თბილისი 1995; 

 ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  ასოციაციის ტრენინგ - მასალები; 

 „სოციალური ფსიქოლოგია“ - ანდრეევა; 

 ნლპ-ის სასწავლო ცენტის ტრენინგ-მასალები; 

 „ეფექტური კომუნიკაცია“ - ულა დიკი; 

 „ნლპ, ეფექტური კომუნიკაციის ტექნოლოგიები“ - ა.პლიგინი 

 „ეფექტური მომსახურებისა და კომუნიკაციის სტრატეგიები“ - მ. ატკინსონი; 

 „კონფლიქტური სიტუაციების მართვა“ - შვარცი, გერხარდი, 2007. 
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სასწავლო ფილმები: 

 სასწავლო ფილმი „წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის პრევენცია ციხეში“; 

 სასწავლო ფილმი „პატიმართა მიმართ მოპყრობა დაპატიმრებიდან 

გათავისუფლებამდე“. 

 საინფორმაციო ვიდეო რგოლები „გადამდები დაავადებების პრევენცია“; 

 სასწავლო ფილმების ჩვენება „პიროვნების თეორიები“ - ჰელლი; 

 ფილმის ჩვენება - „ზიმბარდოს ექსპერიმენტი“.  

სასწავლო კურსის 

მოსალოდნელი შედეგები 

 

 

 

 

 

 

 სათანადო ცოდნის მიღება; 

 პრაქტიკული  და სხვა უნარჩვევების გამომუშავება; 

 შესაბამისი შინაგანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. 
 

ცოდნა/გაცნობიერება 

კურსდამთავრებულს ეცოდინება: 

 სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

(შემდგომში - სამინისტრო) ამოცანები, საქმიანობის ძირითადი პრინციპები, 

სასჯელაღსრულების სისტემის და მისი სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციები და 

უფლებამოსილება; 

 ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა მარეგულირებელი ძირითადი 

სამართლებრივი აქტები; 

 პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მონიტორინგის ეროვნული და 

საერთაშორისო სისტემა და მექანიზმები; 

 ზოგადი ადმინისტრაციული სამართლის მოქმედების ფარგლები, ადმინისტრაციული 

ორგანოს სტატუსი, საჯარო ინფორმაციის არსი და მისი გაცემის ან გაცემაზე უარის თქმის 

საკანონმდებლო სტანდარტები; 

 სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლების ეთიკის კოდექსით გათვალისწინებული 

ძირითადი პრინციპები და დებულებები; 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ტიპები და მათი ფუნქციონირების 

თავისებურებები; 

 პატიმართა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებები; 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში  სამართლებრივი რეჟიმის განხორციელების 

სპეციფიკა; 

 სისხლისსამართლებრივი კანონმდებლობა და პრაქტიკა; 

 ალკოჰოლური, ფსიქოტროპული და ნარკოტიკული საშუალებები, მათი მოხმარებისა და  

შენიღბვის ფორმები და გამოვლენის თავისებურებანი; 
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 ზოგიერთი დაავადების სიმპტომების ამოცნობა, ინფექციური დაავადებებისაგან თავის 

დაცვა; 

 პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა; 

 უსაფრთხოების სპეციალური ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენება; 

 საოფისე და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები; 

 ძალის გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები. ძალის მინიმალური გამოყენების  

სტანდარტები. 

 

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი  

კურსდამთავრებული შეძლებს: 

 სამინისტროს დაქვემდებარებაში შემავალი სტრუქტურული ერთეულების  

უფლებამოსილებების ერთმანეთისაგან გამიჯვნას; 

 სამართლებრივი აქტებით აღიარებული უფლებების და თავისუფლებების დაცვას, 

დარღვევის  იდენტიფიცირებას და შესაბამის რეაგირებას; 

 საქმიანობისას იხელმძღვანელოს სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომლების 

ეთიკის კოდექსით; 

 პატიმართა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან სათანადო მოპყრობას შესაბამისი 

სპეციფიკის გათვალისწინებით; 

 დისციპლინური გადაცდომის დაფიქსირებას და სათანადო დოკუმენტაციის გაფორმებას; 

 საქართველოში გავრცელებული ალკოჰოლური, ფსიქოტროპიული და ნარკოტიკული 

საშუალებების ვიზუალურად განსხვავებას და მათი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების 

იდენტიფიცირებას; 

 შემთხვევის ადგილზე, დანაშაულის შედეგად წარმოშობილი, გამოძიებისათვის 

მნიშვნელოვანი სამხილების აღმოჩენას და მათი ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფას; 

 სასჯელაღსრულების სისტემაში შემავალ სხვა სტრუქტურული ერთეულების 

წარმომადგენლებთან ეფექტური თანამშრომლობის დამყარებას; 

 მონიტორინგის ჯგუფთან კომუნიკაციას უფლებამოსილების ფარგლებში; 

 დაშავებულისათვის პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენას; 

 თავისი კომპეტენციის ფარგლებში, დაინტერესებული პირთათვის საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდებას; 

 უსაფრთხოების სპეციალური ელექტრონული მოწყობილობების გამოყენებას; 

 საოფისე და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებას; 

 შემზღუდავი და შემაკავებელი საშუალებების გამოყენებას. 
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ღირებულებები 

შესაბამისი შინაგანი დამოკიდებულების ჩამოყალიბება, რაც უკავშირდება: 

 კანონიერებას, პიროვნების პატივისა და ღირსების დაცვას, სამართლიანობისა და 

ჰუმანიზმის პრინციპებს; 

 სოციალური და ზნეობრივი ფასეულობების დაცვას. 

 

 

საგნების ჩამონათვალი 

N საგნების სახელწოდება ხანგრძლივობა 

(სთ) 

შეფასება 

 

 I ეტაპი - თეორიული ნაწილი 138 

1 საერთო ნაწილი 35  

2 
ადამიანის უფლებათა ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო 

სტანდარტები  
6  

3 წამების აკრძალვა და წამების პრევენცია 19  

4 მონიტორინგი სასჯელაღსრულების სისტემაში 6  

5 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმრობის/თავისუფლების 

აღკვეთის აღსრულების პროცედურები 
11  

6 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებები სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში 
15  

7 უშიშროების ღონისძიებები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში  6  

8 სამართლებრივი რეჟიმის უზრუნველყოფა 12  

9 სასჯელაღსრულების სისტემის პერსონალი 4  

10 
სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური 

მომზადება 
21  

11 შუალედური გამოცდა  3 

 

 II ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა 240 

12 
სამუშო პრაქტიკის გავლა იმ სასჯელაღსრულების  დაწესებულებაში, 

რომელშიც მოხდება მისი დასაქმება 
240  
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 III ეტაპი - თეორიული ნაწილი 131 

13 პირველი და მეორე ეტაპის ანალიზი 12  

14 სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა 9  

15 ბრალდებულთა/მსჯავრედბულთა განსაკუთრებული კატეგორიები 12  

16 
სამედიცინო საკითხები სასჯელაღსრულების სისტემის 

თანამშრომელთათვის 
12  

17 ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადება 44  

18 საოფისე და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები 18  

19 
სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური 

მომზადება 
21  

20 შუალედური გამოცდა  3 

 

 IV ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა 240 

21 
სამუშო პრაქტიკის გავლა სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების  

დაწესებულებაში 
240  

 

 V ეტაპი - თეორიული ნაწილი 72 

22 მესამე და მეოთხე ეტაპის ანალიზი 12  

23 შემაჯამებელი გამოცდისთვის მომზადება  45  

24 შემაჯამებელი გამოცდა  15 

 

                                                         სულ: 800 სთ სულ: 21 სთ 
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I ეტაპი - თეორიული ნაწილი 

საგანი: საერთო ნაწილი (35 საათი)  

საგნის 

კოდი 

#1 
სასწავლო თემა 

აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

1/1 

მონაწილეების გაცნობა. 

მოლოდინების განსაზღვრა. 

სასწავლო პროცესის ზოგადი წესების 

შემუშვება. პროგრამის მიმოხილვა  

1 

 

1/2 

ეროვნული კანონმდებლობის, 

სასჯელაღსრულების სისტემის 

საქმიანობის მარეგულირებელი 

სამართლებრივი აქტებისა და 

მართლმსაჯულების სისტემის 

ზოგადი მიმოხილვა 

 

6 

 საქართველოს კონსტიტუცია; 

 საქართველოს კანონი „ნორმატიული აქტების შესახებ“; 

 საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი; 

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი; 

 საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი; 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი; 

 საქართველოს კანონი „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა 

და პრობაციის შესახებ“. 

 

1/3 

სასჯელაღსრულების სისტემის 

სტრუქტურის გაცნობა - სასწავლო-

გაცნობითი ვიზიტი 
12 

სასწავლო-გაცნობითი ვიზიტი: სასჯელაღსრულების 

სამინისტრო, სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი, პრობაციის 

ეროვნული სააგენტო, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრი.  

1/4 

სასჯელაღსრულების სამინისტროს 

სტრუქტურულ ერთეულებში 

ვიზიტის შედეგების მიმოხილვა - 

პრაქტიკული სავარჯიშო  

2 

 

1/5 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს სისტემის რგოლების 

ურთიერთთანამშრომლობა  

2 
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1/6 
სასწავლო ვიზიტი 

სასჯელაღსრულების სხვადასხვა 

ტიპის დაწესებულებებში 

6 

 

1/7 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში ვიზიტის 

შედეგების მიმოხილვა - 

პრაქტიკული სავარჯიშო  

6 

 

 

საგანი: ადამიანის უფლებათა ეროვნული კანონმდებლობა და საერთაშორისო სტანდარტები (6 საათი)  

საგნის 

კოდი #2 
სასწავლო თემა 

აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

2/1 

ადამიანის უფლებათა ეროვნული 

კანონმდებლობა და 

საერთაშორისო სტანდარტები  

 

6 

 საქართველოს კონსტიტუცია - II თავი 

 „ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაცია“, 10 

დეკემბერი, 1948 წელი; 

 „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო 

პაქტი“ 16 დეკემბერი, 1966 წელი; 

 „სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა საერთაშორისო 

პაქტი“- ს ფაკულტატური ოქმი №1; 

 „ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ევროპული კონვეცია“, 4 ნოემბერი, 1950 წელი; 
 

საგანი: წამების აკრძალვა და წამების პრევენცია (19 საათი) 

საგნის 

კოდი #3 
სასწავლო თემა 

აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

3/1 

წამების და არასათანადო 

მოპყრობის აკრძალვასთან 

დაკავშირებული საერთაშორისო 

სტანდარტები და ეროვნული 

კანონმდებლობა  7 

 საქართველოს კონსტიტუცია, მუხლი 17; 

 გაეროს კონვენცია „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 

ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ“, 

10 დეკემბერი, 1984 წელი; 

 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის 

ევროპის კონვენცია, მუხლი 3; 

 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კონვენცია; 26 

ნოემბერი, 1987 წელი; 
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 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 

1441,1442,1443; 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მუხლები 32, 105; 

 „არასათანადო მოპყრობასა და დაუსჯელობასთან ბრძოლა“ - 

ერიკ სვანიძე, 2010; 

 სასწავლო ფილმი „წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის 

პრევენცია ციხეში“. 

3/2 

წამების ფაქტების 

დოკუმენტირება 

6 

 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების 

შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის ეფექტური გამოძიებისა 

და დოკუმენტირების სახელმძღვანელო - „სტამბოლის 

პროტოკოლი“, 9 აგვისტო, 1999 წელი; 

 „არასათანადო  მოპყრობის ეფექტიანი გამოძიება“ - ერიკ 

სვანიძე, 2010; 

3/3 

ევროპის სასამართლოს პრაქტიკა 

ევროკონვენციის მე-2 და მე-3 

მუხლთან დაკავშირებით 

6 

 კალაშნიკოვი რუსეთის წინააღმდეგ, №47095/99, 15.10.02; 

 კარალევიჩუსი ლიტვის წინააღმდეგ, №53254/99, 06.06.02; 

 კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ, №30210/96, 26.10.2000; 

 როდე დანიის წინააღმდეგ, №69332/01, 21.07.05; 

 ლაბიტა იტალიის წინააღმდეგ, №26772/95, 06.04.2000; 

 რამიშვილი და კოხრეიძე საქართველოს წინააღმდეგ, 

№1704/06, 27.01.09; 

 ნევმერჟიცკი უკრაინის წინააღმდეგ, №54825/00, 12.10.05; 

 მახარაძე და სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ, 

№35254/07, 22.11.11; 

 გოგინაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ, №N47729/08, 

04.10.11; 

 ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ, №35403/06, 18.03.11 
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საგანი: მონიტორინგი სასჯელაღსრულების სისტემაში (6 საათი) 

კოდი #4 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

4/1 

მონიტორინგის 

განმახორციელებელი 

ადგილობრივი და 

საერთაშორისო მექანიზმები 

 სად-ის მონიტორინგის 

სამმართველო; 

 სამინისტროს გენერალური 

ინსპექცია; 

 სახალხო დამცველის აპარატი; 

 პრევენციის ეროვნული 

მექანიზმი; 

 წამების საწინააღმდეგო 

გაეროს კომიტეტი; 

 წამების საწინააღმდეგო 

გაეროს ქვეკომიტეტი; 

 გაეროს სპეციალური 

მომხსენებელი; 

 გაეროს ადამიანის უფლებათა 

უმაღლესი კომისარი; 

 წამების პრევენციის 

ევროპული კომიტეტი; 

 ევროპის საბჭოს ადამიანის 

უფლებათა კომისარი. 

 

6 

 მონიტორინგის სამმართველოს დებულება. 

სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრაძნება №19, 30 იანვარი 

2013 წელი; 

 გენერალური ინსპექციის დებულება. სასჯელაღსრულების 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძნება №188, 27 დეკემბერი 2012 წელი; 

 საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს სახალხო 

დამცველის შესახებ“; 

 გაეროს კონვენცია „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 

ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ“, 

10 დეკემბერი, 1984 წელი; 

 გაეროს „წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან 

ღირსების შემლახველი მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ 

კონვენციის ფაკულტატური ოქმი“, 18 დეკემბერი, 2002 წელი; 

 „წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი 

მოპყრობის ან დასჯის პრევენციის ევროპული კონვენცია“, 26 

ნოემბერი, 1987 წელი; 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 32. 
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საგანი: სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების პროცედურები (11 საათი) 

კოდი #5 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

5/1 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში 

ბრალდებულის/ 

მსჯავრედებულის მიღება და 

განთავსება 

4 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი V; 

 „პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და 

სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებების დამტკიცების 

შესახებ“. სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №97, 30 მაისი, 

2011 წელი; 

 „ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრებისა და პირადი 

საქმის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ“. 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №82,  10 მაისი, 

2011 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია  

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი, წესები 14-

18; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი, წესები 6-14; 

 სასწავლო ფილმი „პატიმართა მიმართ მოპყრობა 

დაპატიმრებიდან გათავისუფლებამდე“. 

5/2 

სასჯელის მოხდის 

ინდივიდუალური დაგეგმვა 
6 

 „სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის 

ინსტრუქციის შესახებ“ სასჯელაღსრულების პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება 

№19, 2 თებერვალი, 2012 წელი; 
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 „არასრულწლოვანი მსჯავრდებულის რისკებისა და სასჯელის 

აღსრულების ინდივიდუალური გეგმის შედგენის 

პრინციპების, წესისა და ფორმების დამტკიცების შესახებ“  

სასჯელაღსრულების პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №9, 18 იანვარი, 

2012 წელი. 

5/3 

სასჯელის მოხდისაგან 

გათვისუფლება და სასჯელის 

მოხდის გადავადება 
1 

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, მუხლები 72-75; 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი VI; 

 „შეწყალების გამოყენების წესის შესახებ“ საქართველოს 

პრეზიდენტის ბრძანებულება №277, 19 ივლისი, 2004 წელი. 
 

საგანი: ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებები და მოვალეობები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში (15 სათი) 

კოდი #6 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

6/1 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

უფლებები - ნაწილი I 

 საყოფაცხოვრებო 

პირობები; 

 გარე სამყაროსთან 

კონტაქტი 

(მიმოწერა, პაემნები, 

სატელეფონო 

საუბრები, 

დაწესებულების 

დროებით დატოვება 

და ხანმოკლე 

გასვლა); 

 სამართლებრივი 

დახმარება; 

 ინფორმაციის 

ხელმისაწვდომობა; 

 რელიგიის 

თავისუფლება.  

5 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი III; 

 „ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის შესახებ“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №42, 18 მარტი, 

2011 წელი; 

 „მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის 

დამტკიცების თაობაზე“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება 

№55, 18 აპრილი, 2011 წელი; 

 „ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრის უფლების 

განხორციელების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა 

და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება 

№2, 4 იანვარი, 2011 წელი; 

 „პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 

დროებითი დატოვების, თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის უზრუნველყოფის 

ღონისძიების გამოყენებისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე გასვლის აღსრულების 
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წესის განსაზღვრის თაობაზე“ სასჯელაღსრულების 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძანება №160, 16 ნოემბერი, 2010 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

 

6/2 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

უფლებები - ნაწილი II 

გასაჩივრების პროცედურები  

1 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი XVI 

 „პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და 

სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებების დამტკიცების 

შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №97, 30 მაისი, 

2011 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

6/3 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 

უფლებები - ნაწილი III 

მსჯავრედებულთა განათლება, 

დასაქმება, სარეაბილიტაციო 
3 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XVII, XVIII, XIX; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 
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პროგრამები  გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

6/4 

სამედიცინო მომსახურება 

4 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი XX; 

 საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახებ; 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

სამედიცინო დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების 

შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №59, 15 მარტი, 

2013 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/ 

მსჯავრდებულთა ყოფნის პირობების შესახებ ინსტრუქციის 

დამტკიცების თაობაზე“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება 

№169, 2013 წლის 4 ივლისი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებიდან საერთო პროფილის საავადმყოფოში, 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის ტუბერკულოზის 

სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრსა და 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებაში დაავადებულ ბრალდებულთა/ 

მსჯავრდებულთა გადაყვანის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №38, 10 მარტი, 

2011 წელი; 

 „ციხეებში სამედიცინო მომსახურების ეთიკური და 

ორგანიზაციული ასპექტების შესახებ“ ევროპის საბჭოს 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (98)7, 8 აპრილი, 1998 
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წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი; 

 სასწავლო ფილმი „პატიმართა ჯანმრთელობის 

უზრუნველყოფა“; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No 

R(93)6 წევრი სახელმწიფოებისადმი გადამდები დაავადებების, 

მათ შორის შიდსისა და მასთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის პრობლემების ციხეში კონტროლისა და 

კრიმინოლოგიური ასპექტების თაობაზე; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

6/5 

დისციპლინური სახდელები და 

ადმინისტრაციული პატიმრობა 

2 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XIV, XV 

 „პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო 

დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და 

სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებების დამტკიცების 

შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №97, 30 მაისი, 

2011 წელი; 

 „მსჯავრდებულის მიერ ადმინისტრაციული პატიმრობის 

მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული 

პატიმრობის შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპიური 

ფორმისა და მსჯავრდებულის მოძრაობის ბარათის 

დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №3, 

4 იანვარი, 2011 წელი; 
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 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

 

საგანი: უშიშროების ღონისძიებები სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში (6 საათი) 

კოდი #7 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

7/1 

უშიშროების ღონისძიებები 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში: 

 კრიმინალური 

სუბკულტურა; 

 რისკისა და საჭიროებების 

განსაზღვრა; 

 დინამიკური და 

სტატიკური უსაფრთხოება; 

 უშიშროების ღონისძიებები 

დაწესებულებებში; 

 განსაკუთრებული 

პირობები პატიმრობის და 

თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებაში; 

 უშიშროების დამატებითი 

ღონისძიებების გეგმა. 

 

6 

 „სახელმძღვანელო სასჯელაღსრულების დაწესებულებათა 

უსაფრთხოებისა და რეჟიმის თანამშრომელთათვის“ ლერი 

ხუხია, 2007 წელი; 

 „სახელმძღვანელო წინასწარი საპატიმრო დაწესებულების 

თანამშრომელთათვის“, მაია ხასია, შალვა ტორაძე, 2006 წელი; 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავი VIII;  

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 

 პატიმრებთან მოპყრობის გაეროს მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 1955 წელი;  

 გაეროს ძირითადი პრინციპები მართლწესრიგის დამცველ 

პირთა მიერ ძალისა და იარაღის გამოყენების წესის შესახებ,  

27 აგვისტო, 1990 წელი. 
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საგანი: სამართლებრივი რეჟიმის უზრუნველყოფა (12 საათი) 

კოდი #8 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

8/1 

სამართლებრივი რეჟიმის 

უზრუნველყოფა:  

12 

 „საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს 

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის უსაფრთხოების 

სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება №6, 12 იანვარი, 

2011 წელი; 

 „პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის განხორციელების 

ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძნება №200, 1 აგვისტო, 2013 წელი; 

 პატიმრებთან მოპყრობის გაეროს მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 1955 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)13 წევრი სახელმწიფოებისადმი წინასწარი პატიმრობის 

გამოყენების, მისი განხორციელების პირობებისა და 

ძალადობის საწინააღმდეგო ზომების შესახებ. 
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საგანი: სასჯელაღსრულების სისტემის პერსონალი (4 საათი) 

კოდი #9 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

9/1 

სასჯელაღსრულების სისტემის 

პერსონალი: 

 მიღების წესი; 

 სამსახურის გავლის წესი; 

 პროფესიული მომზადება 

გადამზადების 

პროგრამები; 

 უფლება-მოვალეობები და 

სოციალური გარანტიები; 

 პერსონალის მართვა; 

 წახალისების ფორმები; 

 დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა; 

 ეთიკური ნორმები; 

 სპეციალური წოდებები. 

3 

 საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ; 

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

სისტემის ორგანოებში სახელმწიფო სამსახურის გავლის წესი, 

საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №832, 15 

ოქტომბერი, 2010 წელი; 

 სპეციალური წოდებები (პირველადი სპეციალური წოდებები, 

მორიგი სპეციალური წოდებები და მათი მინიჭების წესი და 

პროცედურა), სასჯელაღსრულების პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძნება  

№272, 29 ივნისი, 2009 წელი; 

 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს სისტემაში 

შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების -  

სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულების 

დამტკიცების შესახებ, საქართველოს სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

მინისტრის ბრძანება  №176, 17 დეკემბერი, 2012 წელი; 

 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 

იურიდიული დახმარების საკითხთა სამინისტროს, 

პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

სისტემის ორგანოების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი, 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული 

დახმარების საკითხთა მინისტრის  ბრძანება №183, 27 

დეკემბერი, 2010 წელი; 

 ციხის თანამშრომელთა ეთიკის ევროპული კოდექსი, ევროპის 

საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია, 12 აპრილი, 

2012 წელი; 

 გაეროს მართლწესრიგის დამცველთა ეთიკის კოდექსი; 
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 პატიმრებთან მოპყრობის გაეროს მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 1955 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი. 

 

9/2 მენტორი 1  

 

საგანი: სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური მომზადება (21 საათი) 

 

კოდი№ 10 სასწავლო თემა 
აკადემიური 

საათი 
სასწავლო მასალა 

10/1 

რეჟიმის თანამშრომლის და მსჯავრდებულის 

ურთიერთმიმართება 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულება და 

მისი როლი მსჯავრდებულის ფსიქო-

სოციალურ კორექცია- რეაბილიტაციაში; 

 ზედამხედველის როლი და სტატუსი 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში; 

 მსჯავრდებულის ფსიქო-სოციალური 

მდგომარეობა; 

 ზედამხედველისა და მსჯავრდებულის 

ურთიერთობა; 

 არაადამიანური მოპყრობისა და ღირსების 

შემლახველი ქმედების ფსიქოლოგიური 

საფუძვლები; 

 რეჟიმის თანამშრომლის ეთიკა და 

ფასეულობები. 

3 

 ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  

ასოციაციის ტრენინგ- მასალები; 

 „სოციალური ფსიქოლოგია“ - ანდრეევა. 

 

10/2 

ეფექტური კომუნიკაცია და მისი მნიშვნელობა 

 კომუნიკაბელობა და ეფექტური 

კომუნიკაცია; 

8 

 ნლპ-ის სასწავლო ცენტის ტრენინგ-მასალები 

 ეფექტური კომუნიკაცია - ულა დიკი; 
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 ვერბალური და არავერბალური 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა; 

 ეფექტური კომუნიკაცია ‘’მატრიცა’’ და 

მისი ელემენტები;  

 აღქმის ინდივინდუალური 

თავისებურებების გათვალისწინება 

ინფორმაციის გაცვლის პროცესში; 

 აღქმის ფილტრები, აღქმის სენსორული 

რეპრეზენტაციული  სისტემები; 

 ადამიანის ტიპოლოგია აღქმის 

რეპრეზენტაციული  სისტემების 

მიხედვით; 

 თვალის მოძრაობის პატერნები და აღქმა - 

გამოხატვის ამოცნობის სხვა ნიშნები. 

 

 ნლპ, ეფექტური კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიები - ა.პლიგინი; 

 ეფექტური მომსახურებისა და კომუნიკაციის 

სტრატეგიები - მ. ატკინსონი; 

 „კონფლიქტური სიტუაციების მართვა“ - 

შვარცი, გერხარდი; 

 სოციალური ფსიქოლოგია - ანდრეევა; 

 სასწავლო ფილმების ჩვენება. 

10/3 

ეფექტური კომუნიკაციის კომპონენტები: 

 რაპორტის დამყარებისა და შეწყვეტის 

ტექნიკა; 

 უკუკავშირის მნიშვნელობა 

კომუნიკაციაში;  

 მიზნების სწორად ფორმულირების 

ტექმიკა; 

 მიზანზე ორიენტირებული კომუნიკაცია. 

4 

 ნლპ-ის სასწავლო ცენტის ტრენინგ-მასალები 

 ეფექტური კომუნიკაცია - ულა დიკი; 

 ნლპ, ეფექტური კომუნიკაციის 

ტექნოლოგიებია - პლიგინი; 

 ეფექტური მომსახურებისა და კომუნიკაციის 

სტრატეგიები - მ. ატკინსონი. 

 

10/4 

კომუნიკაციის  ბარიერები  

 ობიექტური  

 სუბიექტური  

აქტიური მოსმენა  

2 

 ნლპ-ის სასწავლო ცენტის ტრენინგ-მასალები 

 ეფექტური კომუნიკაცია - ულა დიკი. 

 

10/5 

აღქმის  თავისებურებები: 

 ინფორმაციის გამოტოვება, დამახინჯება 

და გენერალიზაცია;  

4 

 ნლპ-ის სასწავლო ცენტის ტრენინგ-მასალები 

 რობერტ დილტსი - დარწმუნებისა და 

მოლაპარაკების ხელოვნება; 



 30 

 განზრახვის, ქცევისა და მეტყველების 

მნიშვნელობა კომუნიკაციის პროცესში;   

 დიალოგის წარმართვის ხელოვნება;  

 სრულყოფილი ინფორმაციის მოპოვების 

ტექნოლოგია; 

 ენის ფოკუსები - რობერტ დილტსი; 

 მეტა-მოდელი და მეტყველების მეტა-

მოდალური დარღვევები - რიჩარდ 

ბენდლერი და ჯონ გრინდერი. 

 

 

 

შუალედური გამოცდა (3 საათი) 

 

კოდი #11 გამოცდის თემა 

11/1 

I ეტაპზე გავლილი თეორიული საკითხები სულ 20 ქულა: 

2 თეორიული საკითხი - თითოეული ფასდება 5 ქულით; 

1 კაზუსი - ფასდება 10 ქულით; 

შენიშვნა: ეძლევა ნორმატიული მასალებისა და 

სტანდარტების გამოყენების უფლება. 
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II ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა 

საგანი: სამუშაო პრაქტიკის გავლა პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის იმ დაწესებულებაში, სადაც არის დასაქმებული ან 

მომავალში მოხდება მისი დასაქმება (240 საათი) 

 

შენიშვნა: სამუშაო პრაქტიკისთვის განსაზღვრული საათების შიდა გადანაწილება არის სარეკომენდაციო ხასიათის და პრაქტიკის 

განხორციელების პროცესში შესაძლებელია საჭირო ცვლილებების შეტანა მენტორის შეხედულებისამებრ.  

კოდი #12 სასწავლო თემა ხანგრძლივობა 

12/1 საპატიმრო დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

24 

 

მიღების პროცედურები 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დაქტილოსკოპია და ფოტოგრაფირება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

27 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 27 

 დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი 27 



 32 

 

შემოწმება - დათვალიერება 

 პირადი; 

 საკნის; 

 არსებული სადგომების. 

33 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 7 

 გასეირნება 7 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან  

 შეხვედრები; 

 პაემნები (ხანმოკლე); 

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

50 

 

შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება 

 ხელბორკილები; 

 დამაწყნარებელი პერანგი. 
3 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
27 
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12/2 დახურული ტიპის დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

24 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

27 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 27 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა. 
27 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საკნის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების შემოწმება. 

33 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 7 



 34 

 გასეირნება 7 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე და ხანგრძლივი);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

50 

 სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 12 

 

შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება: 

 ხელბორკილები;  

 დამაწყნარებელი პერანგი. 

2 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 

16 

 

12/3 ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

24 



 35 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

24 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 20 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა. 

 

30 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

33 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 7 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, ხანგრძლივი და ვიდეო);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

57 

 სასჯელის ინდივიდუალურ დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 19 



 36 

 

შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება: 

 ხელბორკილები;  

 დამაწყნარებელი პერანგი. 
2 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
16 

 

12/4 არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

24 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

24 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 20 



 37 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა. 

 

30 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

 

33 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 7 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, ხანგრძლივი და ვიდეო);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

55 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 21 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
16 



 38 

 

12/5 ქალთა სპეციალური დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

24 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

24 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 18 

 მცირეწლოვანი ბავშვის დედების განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 9 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა 
30 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

33 



 39 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 7 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, საოჯახო და ვიდეო); 

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

57 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 12 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
16 

 

12/6 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება სულ 240 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი; 

 სამედიცინო განყოფილებები. 

32 



 40 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

27 

 დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი 54 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 მწოლიარე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის; 

 პალატის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის 

42 

 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 24 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე); 

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები 

27 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 14 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 4 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება 

 

16 
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III ეტაპი - თეორიული ნაწილი 

 

საგანი:  პირველი და მეორე ეტაპის ანალიზი (12 საათი) 

კოდი№13 
სასწავლო თემა აკადემიუ

რი საათი 

სასწავლო მასალა 

13/1 

პირველ ეტაპზე მიღებული 

თეორიული ცოდნისა და მეორე 

ეტაპზე მიღებული 

პრაქტიკული გამოცდილების 

ანალიზი 

12 

 
 

 

 

საგანი:  სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ზოგადი მიმოხილვა (9 საათი) 

კოდი№14 
სასწავლო თემა აკადემიუ

რი საათი 

სასწავლო მასალა 

14/1 

 ადამიანის სიცოცხლისა და 

ჯანმრთელობის წინააღმდეგ 

მიმართულ დანაშაულები 

 დანაშაული ადამიანის 

უფლებებისა და 

თავისუფლებების 

წინააღმდეგ 

 სამოხელეო დანაშულები 

 დანაშაულის დროულად 

აღკვეთისა და გახსნის 

წინააღმდეგ მიმართული 

ქმედება 

 დანაშაული სასამართლო 

აქტების აღსრულების 

წინააღმდეგ 

 

4 

 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი  108-126, 142, 

1421, 146, 147, 150, 151, 332-3421, 375, 376, 378, 3781, 3782, 379, 380 

 

 სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 1. ავტორთა 

კოლექტივი თბილისი 2011; 

 სისხლის სამართლის  კერძო ნაწილი წიგნი 2. ავტორთა 

კოლექტივი თბილისი 2012; 
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14/2 

სისხლის სამართლის 

საპროცესო კანონმდებლობა  

 მოქმედების სფერო; 

 სისხლის სამართლის 

პროცესის მონაწილეები 

(მოსამართლე, 

პროკურორი, 

გამომძიებელი, 

ადვოკატი, 

ბრალდებული/მსჯავრდე

ბული, მოწმე 

დაზარალებული) 

 

2 

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი 2009 წელი 

მუხლები 1, 3-12, 19, 20, 32-34, 27, 38, 41, 47, 49, 50, 56, 57 

14/3 

საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, 

პრობაციისა და იურიდიუ  

დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს საგამოძიებო 

დეპარტამენტი 

1 

საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიუ  

დახმარების საკითხთა სამინისტროს საგამოძიებო დეპარტამენტის 

დებულების დამტკიცების შესახებ, საქართველოს 

სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა მინისტრის ბრძანება №152, 16 აპრილი, 2009 წელი. 

 

14/4 

კრიმინალისტიკური  

იდენტიფიკაცია, ტრასოლოგია, 

კვალთა კლასიფიკაცია 

ტრასოლოგიაში (2 საათი) 
 

 კვალის განმარტება; 

 კვალთა კლასიფიკაცია: 

 ზედაპირული; 

 მოცულობითი;  

 სტატიკური;  

 დინამიკური; 

 ლოკალური;  

 პერიფერიული. 

 

2 

,,კრიმინალისტიკა ტ I-II.”   ავტორთა ჯგუფი ა. ფალიაშვილის 

რედაქციით, თბილისი 1995; 
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საგანი: ბრალდებულთა/მსჯავრედბულთა განსაკუთრებული კატეგორიები (12 საათი) 

კოდი #15 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

15/1 

არასრულწლოვნები; 

 

 

3 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XI, XII; 

 ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია, 20 ნოემბერი, 1989 

წელი; 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ზოგადი 

კომენტარები №10 (2007) არასრულწლოვანთა 

მართლმსაჯულების სისტემაში ბავშვის უფლებების შესახებ, 

2007 წელი, თავი IV; 

 გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილ არასრულწლოვანთა 

დასაცავად (ჰავანას წესები), 1990 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2008)11 ევროპული წესების შესახებ სანქციებს ან ზომებს 

დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი 

სამართალდამრღვევებისათვის, 2008 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

15/2 

ქალები; 

 

2 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XI, XII; 

 გაეროს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა 

ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, 31 დეკემბერი, 1979 წელი; 

 გაეროს წესები ქალ პატიმართა მოპყრობისა და მსჯავრდებულ 

ქალთა არასაპატიმრო ღონისძიებების შესახებ (ბანგკოკის 

წესები), 2010 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

15/3 

 უცხოელი და 

მოქალაქეობის არმქონე 

პირები 

 უმცირესობები; 

 

2 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XI, XII; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2012)12 წევრი სახელმწიფოებისადმი უცხოელი პატიმრების 

შესახებ, 2012 წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 
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15/4 

გრძელვადიანი და უვადო 

პატიმრები; 

 

2 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XI, XII; 

 გაეროს ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია, 20 ნოემბერი, 

1989 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 

23 `ციხის ადმინისტრაციის მიერ გრძელვადიანი 

პატიმრების მენეჯმენტის თაობაზე~; 

 ევროპის საბჭოს რეზოლუცია NN R(76)2 `გრძელვადიან 

პატიმრებთან მოპყრობის შესახებ~; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 

15/5 

 ავადმყოფები მათ შორის 

ფსიქიურად 

დაავადებულები; 

 შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე 

პირები; 

 ხანდაზმულები. 

 

3 

 საქართველოს პატიმრობის კოდექსი, თავები XI, XII; 

 გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა 

უფლებების კონვენცია, 2006 წელი; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 

(2006)2 წევრი სახელმწიფოებისადმი ევროპულ ციხის 

წესებთან დაკავშირებით, 11 იანვარი, 2006 წელი, წესები 14-

18; 

 გაეროს პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური 

სტანდარტული წესები, 30 აგვისტო, 1955 წელი, წესები 6-14; 

 ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია No 

R(93)6 წევრი სახელმწიფოებისადმი გადამდები დაავადებების, 

მათ შორის შიდსისა და მასთან დაკავშირებული 

ჯანმრთელობის პრობლემების ციხეში კონტროლისა და 

კრიმინოლოგიური ასპექტების თაობაზე; 

 „ციხეებში სამედიცინო მომსახურების ეთიკური და 

ორგანიზაციული ასპექტების შესახებ“ ევროპის საბჭოს 

მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (98)7, 8 აპრილი, 1998 

წელი; 

 წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის სტანდარტები. 
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საგანი: სამედიცინო საკითხები სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის (12 საათი) 

კოდი #16 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

16/1 

პატიმრობის/თავისუფლების 

აღკვეთის დაწესებულებებში 

ჯანსაღი გარემოს შექმნის 

ხელშეწყობა და დაავადებათა 

პრევენცია: 

 დაწესებულებაში 

ტუბერკულიოზის, შიდსისა 

და ჰეპატიტების 

სიმპტომების ამოცნობა; 

 დაწესებულებაში ფსიქიკური 

დარღვევების სიმპტომების 

ამოცნობა.  სუიციდისა და 

თვითდაზიანების პრევენცია. 

 ალკოჰოლური, 

ფსიქოტროპული და 

ნარკოტიკული საშუალებები, 

მათი მოხმარებისა და  

შენიღბვის ფორმები და 

გამოვლენის 

თავისებურებანი; 

 

3 

 

 პატიმრობის კოდექსი; 

 საქართველოს პენიტენციური ჯანდაცვის ბაზისური 

მედიკამენტების ნუსხა: ხელმისაწვდომობა, უსაფრთხოება, 

ეფექტურობა; 

 საქართველოს კანონი პაციენტის უფლებების შესახაბ; 

 „თვითმკვლელობის პრევენცია პატიმრობისა და 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში“, ჯანდაცვის  

მსოფლიო ორგანიზაცია და თვითმკვლელობის პრევენციის 

საერთაშორისო ასოციაცია, 2007 წელი; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაციის მოსკოვის დეკლარაცია: 

ციხის ბინადართა ჯანმრთელობის დაცვა - საზოგადოებრივი 

ჯანდაცვის სისტემის შემადგენელი ნაწილი, 24 ოქტომბერი, 

2003 წელი; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაცია, ევროპა: ადამიანის 

იმუნოდეფიციტის ვირუსისა და შეძენილი იმუნოდეფიციტის 

სინდრომის პოლიტიკა ციხეებში; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაცია, ტუბერკულოზის 

კონტროლი ციხეებში; 

 ჯანდაცვის  მსოფლიო ორგანიზაციის სახელმძღვანელო 

პრონციპები ციხეებში ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსისა 

და შეძენილი იმუნოდეფიციტის  სინდრომის შესახებ. 

 საინფორმაციო ვიდეო რგოლები „გადამდები დაავადებების 

პრევენცია“; 

 „ალკოჰოლური დამოკიდებულების მართვა პირველად 

ჯანდაცვაში“, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი, საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანება №278/ო, 24 აგვისტო, 2010 წელი; 

 „ტუბერკულოზის მართვის გაიდლაინი“, კლინიკური 
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პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაცია (გაიდლაინი), 

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური 

დაცვის მინისტრის ბრძანება №01-131/ო  22 ივნისი, 2013 წელი; 

 „C ჰეპატიტის მართვა“, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი), საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანება №01-119/ო, 20 ივნისი, 2011 წელი; 

 „სქესობრივი გზით გადამდები დაავადებების მართვა ზოგად 

საექიმო პრაქტიკაში“, კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული 

რეკომენდაცია (გაიდლაინი),საქართველოს შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 

ბრძანება №282/ო, 24 აგვისტო, 2010 წელი;  

 „აივ ინფექცია/შიდსით ავადმყოფთა მკურნალობა და მოვლა“, 

კლინიკური მართვის ნაციონალური რეკომენდაცია 

(გაიდლაინი) - ს.ს. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და 

კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკული 

ცენტრი. 

 

16/2 

პირველადი სამედიცინო 

დახმარება: 

 პირველადი სამედიცინო 

დახმარების თეორიული კურსი; 

 პირველადი სამედიცინო 

მომსახურების უზრუნველყოფა -

პრაქტიკული მეცადინეობა 

9  
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საგანი: ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადება (44 საათი ) 

კოდი #17 სასწავლო თემა 

აკადემი

ური 

საათი 

სასწავლო მასალა 

17/1 

პატიმრებთან მოპყრობის წესები 

კონფლიქტური სიტუაციების 

არსებობისას ძალის მინიმალური 

გამოყენებით: 

 ძალის გამოყენების 

მინიმალური სტანდარტები 

 საფრთხის შეფასება 

 ხერხები, თეორიული 

დახასიათება და  ქცევის წესების 

განმარტება 

 გამოუვალი სიტუაციებიდან 

ძალის მინიმალური 

გამოყენებით საფრთხეების 

აცილება (პრაქტიკული 

ვარჯიშები) 

 კრიტიკული სიტუაციების 

განხილვა, მათი სწორად, 

სწრაფად შეფასება და 

კატეგორიებად დაყოფა 

 კონფლიქტურ პატიმრებთან 

მიახლოება და მათი საკნიდან 

გამოყვანის წესები მინიმალური 

ძალის გამოყენებით 

4 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 

17/2 

თავდაცვითი ილეთები, 

უსაფრთხოების წესები: 

 მაჯებში ჩავლებისგან 

განთავისუფლება 

 მკერდში ჩავლებისგან 

განთავისუფლება 

5 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 
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 წელზე მოხვევისგან 

განთავისუფლება 

 თავდაცვა დაწოლილ 

მდგომარეობაში 

 შეიარაღებული 

მსჯავრდებულის განიარაღება 

(ცივი იარაღი, ცეცხლსასროლი 

იარაღი) 

 განსხვავება თავდაცვითსა და 

თავდასხმით ილეთებს შორის 

17/3 

მსჯავრდებულთა  დაკავება-

ბადრაგირება: 

 წინიდან მისვლის დროს  

 ზურგიდან მისვლის დროს  

 გვერდიდან მისვლის დროს 

 ხელკავი 

 მახრჩობელა ილეთი 

4 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 

17/4 

საგანგებო სიტუაციებში მოქმედება 

სპეციალური აღჭურვილობის 

გამოყენებით (ხელკეტები და 

ფარები): 

 დანაყოფის მიერ ჯაჭვის შექმნა 

  ორმაგი ჯაჭვის შექმნა 

  სოლის და წრის გაკეთება 

  შეტევის განხორციელება 

  უკანდახევა  

  ხელკეტის დარტყმა 

  ხელკეტის ორმაგი დარტყმა 

 მომაკვდინებელი წერტილების 

ჩვენება, რომლებზეც    

დარტყმის დროს შესაძლებელია  

სასიკვდილო  შედეგის 

დადგომა 

6 სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 
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17/5 

ფიზიკური მომზადების თეორია  

 ნორმატივების დახასიათება  

 სირბილი  

 პრესი 

 აზიდვა 

 ღერძზე მიზიდვა 

4 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 

17/6 

შემზუდავი საშუალებების 

გამოყენების წესი: 

 შემზღუდავი საშუალებები 

სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებაში (დახასიათება 

, გამოყენების წესები) 

 ფეხზე მდგომ მსჯავრდებულზე 

ხელბორკილის  დადება 

 კედელთან მდგომ 

მსჯავრდებულზე 

ხელბორკილის დადება 

 მუხლებზე მდგომ  

მსჯავრდებულზე 

ხელბორკილის დადება 

 დაწოლილ მსჯავრდებულზე 

ხელბორკილის დადება (თავის 

და ფეხების მხრიდან  მისვლის 

შემთხვევები) 

 მსჯავრდებულის 

დათვალიერება და  

მოქმედებათა 

თანამიმდევრულობის დაცვა 

3 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 

 

17/7 
ცეცხლსასროლი იარაღის 

გამოყენება 
18 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 
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საგანი: საოფისე და სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები (18 საათი) 

კოდი #18 
სასწავლო თემა 

აკადემიური 

საათი 
სასწავლო მასალა 

18/1 

პერსონალური კომპიუტერის 

აღწერა. კომპიუტერების 

კლასიფიკაცია. ოპერაციული 

სისტემებისა და საოფისე 

პროგრამების მიმოხილვა: 

 Microsoft Office 2013-ის 

ზოგადი აღწერა; 

 პარამეტრების დაყენება; 

 ფაილთან მუშაობა; 

 პრინტერთან მუშაობა; 

 სკანერთან მუშაობა; 

 ქსეროქსთან მუშაობა; 

18 

 

სასწავლო პრაქტიკული მეცადინეობა 

 

საგანი: სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა ფსიქოლოგიური მომზადება (21 საათი) 

კოდი№ 19 სასწავლო თემა 
აკადემიური 

საათი 
სასწავლო მასალა 

19/1 

კონფლიქტი 

 კონფლიქტის ტიპები 

და წყაროები  

 კონფლიქტის წარმოქმნა 

/პროგნოზირება 

 კონფლიქტი და მასთან 

დაკავშირებული 

ფსიქოლოგიური 

ცვლილებები  

 კონფლიქტის ესკალაცია/ 

დეესკალაცია  

 სამსახურებრივი 

კონფლიქტი  

 

6 

 

 კონფლიქტოლოგია; 

 სოციალური ფსიქოლოგია - ანდრეევა; 

 სასწავლო ფილმების ჩვენება. 
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19/2 

პიროვნების თეორიები  
 პიროვნების თეორიების 

ზოგადი მიმოხილვა 

 ერიკ ერიქსონის ფსიქო-

სოციალური განვითარების 

პიროვნების თეორია 

 ფილიპ ზიმბარდოს 

პიროვნების თეორია 

 ფილმის 

მიმოხილვა/ანალიზი 

5 

 „პიროვნების თეორიები“ - ჰელლი; 

 „ზიმბარდოს ექსპერიმენტი“ - ფილმის ჩვენება.  

 

19/3 აგრესია და მისი მართვა 5  

19/4 

დევიანტიური ქცევა  

 

მანიპულაციური ქცევა  

 მანიპულაციური ქცევის 

ფორმები და რეაგირების 

ტიპები 

ასერტული  ქცევა  

5 

 ფსიქოლოგთა და ფსიქოთერაპევტთა  ასოციაციის 

ტრენინგ- მასალები;  

 „სოციალური ფსიქოლოგია“-ანდრეევა. 

 

 

შუალედური გამოცდა (3 საათი) 

 

კოდი #20 გამოცდის თემა 

20/1 

III ეტაპზე გავლილი თეორიული საკითხები სულ 20 ქულა: 

2 თეორიული საკითხი - თითოეული ფასდება 5 

ქულით; 

1 კაზუსი - ფასდება 10 ქულით; 

შენიშვნა: ეძლევა ნორმატიული მასალებისა და 

სტანდარტების გამოყენების უფლება. 
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IV ეტაპი - სასწავლო პრაქტიკა 

საგანი: სამუშაო პრაქტიკის გავლა სხვადასხვა ტიპის სასჯელაღსრულების  დაწესებულებაში (240 საათი) 

 

შენიშვნა: სამუშაო პრაქტიკისთვის განსაზღვრული საათების შიდა გადანაწილება არის სარეკომენდაციო ხასიათის და პრაქტიკის 

განხორციელების პროცესში შესაძლებელია საჭირო ცვლილებების შეტანა მენტორის შეხედულებისამებრ. 

კოდი #21 სასწავლო თემა ხანგრძლივობა 

21/1 საპატიმრო დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

3 

 

მიღების პროცედურები 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დაქტილოსკოპია და ფოტოგრაფირება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

4 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 2 

 დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი 2 

 

შემოწმება - დათვალიერება 

 პირადი; 

 საკნის; 

 არსებული სადგომების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების შემოწმება. 

7 
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 ბრალდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 2 

 გასეირნება 2 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან  

 შეხვედრები; 

 პაემნები (ხანმოკლე);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

6 

 

შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება 

 ხელბორკილები;  

 დამაწყნარებელი პერანგი. 
1 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 2 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 3 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 

6 

 

21/2 დახურული ტიპის დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

3 
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მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

3 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 2 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა 
2 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საკნის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების შემოწმება. 

7 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 2 

 გასეირნება 1 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე და ხანგრძლივი);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

6 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 3 
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შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება: 

 ხელბორკილები;  

 დამაწყნარებელი პერანგი. 
1 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 2 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 2 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
6 

 

21/3 ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

3 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

3 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 2 
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დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა 

 

2 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

7 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 2 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, ხანგრძლივი და ვიდეო);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

7 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 3 

 

შემაკავებელი და შემზღუდავი საშუალებების გამოყენება: 

 ხელბორკილები;  

 დამაწყნარებელი პერანგი. 
1 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 2 
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 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 2 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება 
6 

 

21/4 არასრულწლოვანთა სპეციალური დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

3 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

3 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 1 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა. 
3 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

8 
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 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

 

 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 1 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, ხანგრძლივი და ვიდეო);  

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

7 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 4 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 2 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 2 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
6 
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21/5 ქალთა სპეციალური დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 საექიმო სამედიცინო პუნქტი; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი. 

3 

 

მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

3 

 განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 1 

 მცირეწლოვანი ბავშვის დედების განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურები 1 

 

დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი: 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე  საგანმანათლებლო, დასაქმებისა  და 

სარეაბილიტაციო  პროგრამებში მონაწილეობაზე ზედამხედველობა 
3 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 პირადი; 

 საცხოვრებელი სადგომის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

8 
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 მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 1 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე, საოჯახო და ვიდეო); 

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

7 

 სასჯელის ინდივიდუალური დაგეგმვასა  და განხორციელებაზე ზედამხედველობა 3 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 2 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 2 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
6 

 

21/6 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულება სულ 40 საათი 

 

დაწესებულების გაცნობა და კოორდინაცია სხვა სამსახურებთან: 

 უსაფრთხოება; 

 სპეციალური აღრიცხვის განყოფილება; 

 სოციალური განყოფილება; 

 სამორიგეო; 

 მონიტორინგის განმახორციელებელ ორგანოებთან კავშირი; 

 სამედიცინო განყოფილებები. 

3 
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მიღების პროცედურები: 

 დოკუმენტაციის შემოწმება; 

 დათვალიერება; 

 პირველადი ინფორმაციის გაცნობა. 

4 

 დღის განრიგის განხორციელებაზე კონტროლი 5 

 

შემოწმება - დათვალიერება: 

 მწოლიარე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის; 

 პალატის; 

 არსებული სადგომების; 

 ამანათების; 

 დაწესებულების ტერიტორიაზე შემსვლელი და გამსვლელი სატრანსპორტო 

საშუალებების; 

 დაწესებულების ღია ტერიტორიის. 

8 

 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დათვლის პროცედურაზე დასწრება 2 

 

კავშირი გარე სამყაროსთან: 

 შეხვედრები;  

 პაემნები (ხანმოკლე); 

 სატელეფონო საუბრები; 

 ამანათები და საფოსტო გზავნილები. 

6 

 საგანგებო და რთულ სიტუაციებზე შესაბამისი რეაგირება 4 

 ელექტრონული დაკვირვებისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება 2 

 

დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და შესაბამისი რეაგირება: 

 შესაბამისი დოკუმენტების წარმოება; 

 აღსრულება. 
6 
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V ეტაპი - თორიული ნაწილი 

საგანი:  მესამე და მეოთხე ეტაპის ანალიზი (12 საათი) 

კოდი№22 
სასწავლო თემა აკადემიუ

რი საათი 

სასწავლო მასალა 

22/1 

მესამე ეტაპზე მიღებული 

თეორიული ცოდნისა და 

მეოთხე ეტაპზე მიღებული 

პრაქტიკული გამოცდილების 

ანალიზი 

12 

 

 

 

საგანი:  შემაჯამებელი გამოცდისთვის მომზადება  (45 საათი) 

კოდი #23 სასწავლო თემა 
აკადემიუ

რი საათი 
სასწავლო მასალა 

23/1 
კაზუსების განხილვა/მასალის 

გამეორება 
30 

კაზუსების კრებული - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სასწავლო ცენტრის გამოცემა 

23/2 წინასაგამოცდო კონსულტაცია 15 ჯგუფური და ინდივიდუალური მუშაობა 

 

შემაჯამებელი გამოცდა (15 საათი) 

 

კოდი #24 გამოცდის თემა 

24/1 გამოცდა ფიზიკურ ნორმატივებსა და ტაქტიკურ მომზადებაში  12 საათი 

24/2 შემაჯამებელი თეორიული გამოცდა  3 საათი 


