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სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა პირველდაწყებითი საბაზისო 

სასწავლო პროგრამა 
 
 

მიზანი სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა მომზადება 

ადგილობრივი და საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. 

 

სასწავლო 

პროგრამის 

ამოცანა 

ტრენინგის ამოცანაა მონაწილეებს მიაწოდოს ინფორმაცია და 

განავითაროს მათი უნარ-ჩვევები შემდეგ საკითხებთან მიმართებაში: 

 სასჯელაღსულების სისტემის საქმიანობის მარეგულირებელი 

ეროვნული და საერთაშორისო დოკუმენტები.  

 ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის 

ეროვნული და საერთაშორისო მექანიზმები. 

 სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი კანონები და 

კანონქვემდებარე აქტები. 

განუვითაროს მონაწილეებს უნარ-ჩვევები: 

 რისკებისა და საჭიროებების განსაზღვრაში; მსჯავრდებულის 

ფსიქოლოგიურ აღქმა-შეფასებაში; კომუნიკაციის უნარის 

გაუმჯობესება და კონფლიქტების მართვში და სხვა მათი 

საქმიანობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებში. 

შეაფასოს და ხელი შეუწყოს მონაწილეთა ფიზიკური და ტაქტიკური 

მომზადების ხარისხის გაუმჯობესებას. 

 

მოსალოდნელი 

შედეგები 

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა პირველადი 

საბაზისო პროგრამის სწავლების ფარგლებში მონაწილეებს 

ეცოდინებათ სასჯელაღსრულების სისტემის სპეციფიკა, სისტემის 

საქმიანობის მარეგულირებელი ეროვნული და საერთაშორისო 

დოკუმენტების მიხედვით, ადამიანის უფლებათა ეროვნული და 

საერთაშორისო სტანდარტები. ექნებათ გაუმჯობესებული 

კომუნიკაციის უნარები, გაივლიან ფიზიკურ და ტაქტიკურ 

მომზადებას და ა.შ.  რაც  ხელს შეუწყოფს მათი  კვალიფიკაციის 

ამაღლებას და მიღებული თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გადატანას. 
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სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა  

პირველდაწყებითი საბაზისო სასწავლო პროგრამა 

 
 

 

1.1 საერთო ნაწილი ______________________________________________________ 3 

        სულ :   40 სესია 

 

1.2 პრაქტიკული სასწავლო კურსი დაწესებულებებში _______________________ 8 

        სულ :   24 სესია 

 

1.3 ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადება _________________________________ 9 

        სულ :   8 სესია 

 

1.4 მსჯავრდებულის ფსიქოლოგიური აღქმა-შეფასება ______________________ 10 

        სულ :   4 სესია 

 

1.5 კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესება და კონფლიქტების მართვა _________ 11 

        სულ :   5 სესია 

 

1.6 ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები 

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის _____________________ 12 

        სულ :   5 სესია 
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        სულ :   7 სესია 
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სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი   /  2014 

  3  
  

1.სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთა პირველდაწყებითი 

საბაზისო სასწავლო პროგრამა 

1.1 საერთო ნაწილი 

 

№ საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.)

1  ტრენინგის გახსნა; მონაწილეების გაცნობა; პროგრამის 

მიმოხილვა და მოლოდინების განსაზღვრა 

 სასჯელაღსრულების სისტემის ზოგადი მიმოხილვა. 

სისტემის სპეციფიკა და საერთაშორისო პრაქტიკა   

(შედარებითი ანალიზი) 

  

1 

2  სასჯელაღსრულების სისტემასთან დაკავშირებული 

ეროვნული და საერთაშორისო დოკუმენტები 

 სასჯელაღსრულებისა და პრობაციისა სამინისტროს სისტემის 

რგოლების ურთიერთთანამშრომლობა 

1 

3 
 

ადამიანის უფლებათა ეროვნული და საერთაშორისო სტანდარტები 
 2 

4  ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი (იხ.კურსის მიმოხილვა)1 

 კანონი „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ 

 1 

5  სისხლის სამართლის კოდექსი2  

 სისხლის სამართლის პროცესი3  

  2 

 

 

 

                         

1 ინფორმაციის თავისუფლება და გაცემის წესი; ინდივიდუალური ადმინისტრაციული აქტი 

2 სისხლის სამართლის ძირითადი პრინციპები; სასჯელის მიზნები და სახეები; სასჯელის დანიშვნა; 

სასჯელისაგან გათავისუფლება, ამინისტია, შეწყალება; სამოხელეო დანაშაული 

3 მოსამართლე, პროკურორი, გამომძიებელი, ადვოკატი, ბრალდებული/მსჯავრდებული, მოწმე 

დაზარალებული 
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6 

 

პატიმრობის კოდექსი: 

 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების 

სისტემა4 

 ბრალდებულისა და მსჯავრდებულის სამართლებრივი 

მდგომარეობა; ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უფლებები5 

 ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გარე სამყაროსთან 

ურთიერთობა6 

 მსჯავრდებულის მიერ თავისუფლების აღკვეთის 

დაწესებულების დროების დატოვება განსაკუთრებულ, 

პირად გარემოებებთან დაკავშირებითდა მსჯავრდებულის 

თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების გარეთ ხანმოკლე 

გასვლა7 

8 

                         
4 განსახილველი ლიტერატურა: პატიმრობის კოდექსი და დეპარტამენტის დებულება (2010 წლის 11 

ნოემბრის #156 ბრძანება - საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების 

საკითხთა სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ) 
5 განსახილველი ლიტერატურა: პატიმრობის კოდექსი და 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 

‘პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებისა და 

ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ; 2011 

წლის 4 იანვრის #2 ბრძანება - ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დამცველთან/ადვოკატთან შეხვედრის 

უფლების განხორციელების შესახებ;2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების 

აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო 

ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ 
6 განსახილველი ლიტერატურა: პატიმრობის კოდექსი; 2011 წლის 5 აპრილის #55 ბრძანება - 

მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესის დამტკიცების თაობაზე; 2011 წლის 18 მარტის #42 

ბრძანება - მსჯავრდებულთა ხანგრძლივი პაემნის განხორციელების წესის შესახებ 
7 განსახილველი ლიტერატურა: პატიმრობის კოდექსი; 2010 წლის 16 ნოემბრის #160 ბრძანება - 

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 
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7 

 

სასჯელაღსრულების სიტემაში მოქმედი კანონქვემდებარე აქტები: 

 ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღების წესი და პირადი 

საქმის წარმოება8 

 სასჯელაღსრულების დაწესებულების დებულება9 

4 

 

 

 

8 
მოთხოვნისა და საჩივრის განხილვის პროცედურები10 

1 

 

9 
სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება11 

1 

10 
პატიმართა განსაკუთრებული კატეგორიები12 (ქალები; 

არასრულწლოვნები; მიუსჯელი პატიმრები; შეზღუდული 

შესაძლებლობის მქონე პირები; უცხოელი პატიმრები და სხვა) 

 

2 

11 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის დისციპლინური 

პასუხისმგებლობა;  მსჯავრდებულის ადმინისტრაციული 

პატიმრობა13  

1 

                         
8 2011 წლის 10 მაისის #82 ბრძანება - ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრებისა და პირადი საქმის 

წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ; 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების 

აღკვეთის, შერეული ტიპის ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და 

მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო 

ცენტრის დებულებების დამტკიცების შესახებ (მუხლი 19) 
9 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დებულებების დამტკიცების შესახებ 
10 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დებულებების დამტკიცების შესახებ) 
11 2010 წლის 28 ოქტომბრის ბრძანება N151საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 

სამინისტროს ადგილობრივი საბჭოების რაოდენობის, ტერიტორიული განსჯადობისა და ადგილობრივი 

საბჭოს ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ; 2010 წლის 27 დეკემბრის ბრძანებაN185საქართველოს 

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის  სამინისტროს მუდმივმოქმედი კომისიის დებულების 

დამტკიცების შესახებ; 
12 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დებულებების დამტკიცების შესახებ;  
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12 
პრაქტიკული მეცადინეობა (კაზუსებზე მუშაობა) 

2 

13 
უშიშროების ღონისძიებები  

 

1 

14 
მსჯავრდებულთა სარეაბილიტაციო პროგრამები14  

2 

15 
რისკისა და საჭიროებების განსაზღვრა 

დინამიკური და სტატიკური უსაფრთხოება 

 

1 

16 კრიმინალური სუბკულტურა15 

 

1 

17 ნარკოტიკული საშუალებების, ფსიქოტროპული ნივთიერებებისა და 

პრეკურსორების აღმოჩენისა და შემოწმების პროცედურები 

1 

18 
ადგილობრივი 16 და საერთაშორიო17 მონიტორინგი 

სასჯელაღსრულების სიტემაში 

 

1 

                                                                                  

13 2011 წლის 30 მაისის ბრძანება №97 ‘პატიმრობის, თავისუფლების აღკვეთის, შერეული ტიპის 

ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა დაწესებულებების, ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა 

სამკურნალო დაწესებულებისა და ტუბერკულოზის სამკურნალო და სარეაბილიტაციო ცენტრის 

დებულებების დამტკიცების შესახებ; თავი XV. (2011 წლის 4 იანვარი #3 ბრძანება - მსჯავრდებულის მიერ 

ადმინისტრაციული პატიმრობის მოხდის წესის, მსჯავრდებულისათვის ადმინისტრაციული 

პატიმრობის შეფარდების შესახებ განკარგულების ტიპიური ფორმისა და მსჯავრდებულის მოძრაობის 

ბარათის დამტკიცების შესახებ 
14 ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა შრომა/ განათლება/; სარეაბილიტაციო პროგრამები 
15 განსახილველი თემები: ისტორიული მონაცემები ციხის სუბკულტურის შესახებ (კრიმინალური 

სუბკულტურის არსებობის წყაროები, მიზეზები,  სტრუქტურა და გავლენა პატიმრებზე); ნიშნები, რის 

მიხედვითაც ვლინდება ასოციალური სუბკულტურა  პატიმრებში. სუბკულტურის ნორმები, რომლებიც 

ვრცელდება პატიმრებში; სუბკულტურის თავისებურება, რომლებიც არეგულირებს ცალკეული პატიმრის 

ყოფა-ქცევას; ასოციალური სუბკულტურის გამოვლინება ციხეში. ინფორმაციის წყაროები ციხის 

სუბკულტურაში 
16 სახალხო დამცველი და  სპეციალური პრევენციული ჯგუფი, პარლამენტის თავმჯდომარის საამისოდ 

უფლებამოსილი პირები; შიდა მონიტორინგი - სამინისტროს გენერალური ინსპექცია, 

სასჯელაღსრულების მონიტორინგის სამმართველო.  
17 ევროსაბჭოს წამების, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობის და სხვა დასჯის წინააღმდეგ 

ბრძოლის კომიტეტი (CPT); წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი (ICRC); გაეროს წამების 

წინააღმდეგ ბრძოლის ქვეკომიტეტი (SPT); გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი (CAT); ევროსაბჭოს 

უმაღლესი კომისარი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში; გაეროს სპეციალური მომხსენებელი 

ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში. 
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19 
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის 

ორგანოებში სახელმწიფო სამსახურის გავლის წესი18 და 

თანამშრომელთა ეთიკა19 

1 

20 პატიმრობასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტები და 

არსებული საერთაშორისო პრაქტიკა20 

 

2 

21 წამების აკრძალვა21 

 

2 

22 
ევროპის სასამართლოს პრაქტიკა ევროკონვენციის მე-2 და მე-3 

მუხლებთან დაკავშირებით 

 

1 

23 
სასჯელაღსრულების დაწესებულებების სამსახურებრივი რგოლების 

ურთიერთთანამშრომლობა 

 

1 

სულ 

 

 

40 -სესია 

 

                         
18 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოებში სახელმწიფო 

სამსახურის გავლის წესი (საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება №137 - 10/02/2014);  
19 საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა 

სამინისტროს, პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების სისტემის ორგანოების 

მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსი (მინისტრის 2010 წლის 27 დეკემბრის  №183 ბრძანება); ციხის 

თანამშრომელთა ეთიკის ევროპული კოდექსი (მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია 2012 (12 აპრილი) 
20 გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის „პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული 

წესები“; ევროპის საბჭოს “ევროპული ციხის წესები”; გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის “ბანგკოკის 

წესები”; რეკომენდაცია CM/REC (2008)11 ევროპული წესების შესახებ სანქციებს ან ზომებს 

დაქვემდებარებული არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევებისათვის 
21 ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპის კონვენცია; წამებისა და 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია; წამებისა და 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის გაეროს კონვენცია; საქართველოს 

სისხლის სამართლის კოდექსი (მუხლი 1441 1442 1443); “სტამბოლის პროტოკოლი” 
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1.2 პრაქტიკული სასწავლო კურსი დაწესებულებებში 

 

 

                         

22 პრაქტიკა წარიმართება - მენტორების კოორდინაციით; მსმენელები გადანაწილდებიან სხვადასხვა 

დაწესებულებებში გარდა იმ დაწესებულებისა, სადაც მსმენელი მუშაობს. პრაქტიკანტები გაიგზავნებიან 

აღმოსავლეთ საქართველოს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, 3-4 კურსანტი თითო 

დაწესებულებაში. კურსანტების გადანაწილება დაწესებულებებში მოხდება სასჯელაღსრულების 

დეპარტამენტთან ერთად. პრაქტიკული სასწავლო კურსის შემდეგ, როგორც კურსანტები, ასევე 

მენტორები წარმოადგენენ ანგარიშს წინასწარ მომზადებულ ფორმის მიხედვით, რომელსაც მიენიჭება 

შესაბამისი ქულა. მე-6 დღეს მოხდება მენტორებისა და კურსანტების ანგარიშების განხილვა. 

 

№ საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1  

პრაქტიკული სასწავლო კურსი სასჯელაღსრულების 

დაწესებულებებში (კურსის აღწერილობა22) 

 

20 სესია 

(5 დღე) 

 

 

2 პრაქტიკული სასწავლო კურსის ანგარიშების განხილვა 4 სესია 

სულ 24 სესია  
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1.3 ფიზიკური და ტაქტიკური მომზადება 

 
  N 

საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1.  პატიმრებთან მოპყრობის წესები კონფლიქტური სიტუაციების 

არსებობისას ძალის მინიმალური გამოყენებით (კურსის 

აღწერილობა23) 

2 

2.  
თავდაცვითი ილეთები, უსაფრთხოების წესები ( კურსის 

აღწერილობა 24 ) 

1 

3.  
საგანგებო სიტუაციებში მოქმედება სპეციალური 

აღჭურვილობის გამოყენებით ( ხელკეტები და ფარები) ( კურსის 

აღწერილობა 25)  

 

2 

4.  ფიზიკური მომზადების თეორია  (კურსის აღწერილობა26) 
1 

 

5.  მსჯავრდებულთა  დაკავება-ბადრაგირება (კურსის 

აღწერილობა27) 
1 

6.   

 შემზუდავი საშუალებების გამოყენების წესი (ხელბორკილი, 

დამაწყნარებელი პერანგი)28  

 

1 

სულ  8 სესია 

                         
23 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 
24 მაჯებში ჩავლებისგან გათავისუფლება; მკერდში ჩავლებისგან გათავისუფლება; წელზე მოხვევისგან 

გათავისუფლება; თავდაცვა დაწოლილ მდგომარეობაში; შეიარაღებული მსჯავრდებულის განიარაღება    

(დანა, ბასრი იარაღი, ცეცხლსასროლი იარაღი და. აშ); განსხვავება თავდაცვითსა და თავდასხმით 

ილეთებს შორის 
25 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 
26 ნორმატივების დახასიათება; სირბილი; პრესი; აზიდვა; ღერძზე მიზიდვა 
27 წინიდან მისვლის დროს; ზურგიდან მისვლის დროს; გვერდიდან მისვლის დროს; ხელკავი 

მახრჩობელა ილეთი 
28 “პატიმრობის კოდექსი“ - მუხლი 57-ე; დებულებები განხილვის პროცესშია 
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1.4 მსჯავრდებულის ფსიქოლოგიური აღქმა-შეფასება 

 
 

N საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1.  მსჯავრდებულის ფსიქო-სოციალური სტატუსი (კურსის აღწერილობა29) 1  

2.  ზედამხედველისა და მსჯავრდებულის ურთიერთმიმართება (კურსის 

აღწერილობა30) 

 

1 

3.  არაადამიანური მოპყრობა და ღირსების შემლახველი ქმედება (კურსის 

აღწერილობა31) 

 

1 

4.  მსჯავრდებულის დისკრიმინაცია (კურსის აღწერილობა32) 

 

1  

სულ 4 სესია  

 

 

 

                         
29 სასჯელაღსრულების დაწესებულების ფსიქო-სოციალური ასპექტები; მსჯავრდებულის 

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში ადაპტაციის სახეები; სასჯელაღსრულების დაწესებულება და 

მისი როლი მსჯავრდებულის ქცევის კორექციაში 
30 ზედამხედველის ფსიქოლოგიური როლი და სტატუსი სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში; 

ზედამხედველის ეთიკური, ჰუმანური და სამართლებლივი მიდგომა; ზედამხედველისა და 

მსჯავრდებულის უთრიერთმიმართება ფსიქო-კორექციის ჭრილში 
31 არაადამიანურ მოპყრობასა და ღირსების შემლახველი ქმედების საერთაშორისო პრაქტიკა; 

არაადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახველი ქმედების ფსიქოლოგიური საფუძვლები და 

მოქმედი კონსტრუქტები; არაადამიანური მოპყრობისა და ღირსების შემლახველი ქმედების სისტემური 

განვითარების პრევენცია 
32 მსჯავრდებულის სტიგმატიზაცია; მსჯავრდებულის არაფორმალური განსჯა; მსჯავრდებულის 

დანაშაულის ნიშნით დისკრიმინაცია; მსჯავრდებულის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია; 

მსჯავრდებულის ორიენტაციის ნიშნით დისკრიმინაცია 
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1.5 კომუნიკაციის უნარის გაუმჯობესება და კონფლიქტების მართვა 

 

N საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1.  რა არის კომუნიკაცია  (კურსის აღწერილობა33) 

 

1 

2.  
 

ეფექტური კომუნიკაციის კომპონენტები:  (კურსის აღწერილობა34) 

 

1 

3.  

აღქმის უნიკალური ხერხები: (კურსის აღწერილობა35) 

 

1 

4.  

კონფლიქტის წარმოქმნა / პროგნოზირება. (კურსის აღწერილობა36) 

 

კონფლიქტის ტიპები და წყაროები (კურსის აღწერილობა37) 

 

1 

5  

აგრესიის მართვა (კურსის აღწერილობა38) 

 

1 

სულ 5 სესია  

                         
33 ეფექტური კომუნიკაცია ‘’მატრიცა’’ და მისი ელემენტები; ვერბალური და არავერბალური 

კომუნიკაციის მნიშვნელობა; აღქმის ინდივინდუალური თავისებურებების გათვალისწინება 

ინფორმაციის გაცვლის პროცესში „რუქა არ არის ტერიტორია“. აღქმის ფილტრები, სენსორული 

რეპრეზენტაციული  სისტემები; თვალის მოძრაობის პატერნები 
34 ნდობა და კეთილგანწყობა (რაპორტის დამყარებისა და შეწყვეტის ტექნიკა); უკუკავშირის მნიშვნელობა 

კომუნიკაციაში; მიზნების სწორად ფორმულირების ტექნიკა. მიზანზე ორიენტირებული კომუნიკაცია 
35 ინფორმაციის გამოტოვება, დამახინჯება და გენერალიზაცია; განზრახვის, ქცევისა და მეტყველების 

მნიშვნელობა კომუნიკაციის პროცესში; დიალოგის წარმართვის ხელოვნება; სრულყოფილი 

ინფორმაციის მოპოვების ტექნოლოგია; მეტა-მოდელი და  მეტა-მოდელური დარღვევები ინფორმაციის 

გაცვლის პროცესში; 
36 კონფლიქტი და მასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური ცვლილებები; კონფლიქტის გაღრმავება 

(ესკალაცია); კონფლიქტის დეესკალაცია  და მისი ხელშემწყობი  პრინციპები; კონფლიქტებისა და 

პრობლემების გადაჭრის სამმაგი დისოციაციის მეთოდი. 
37 ინფორმაციასთან დაკავშირებული კონფლიქტი; ინტერესებთან დაკავშირებული კონფლიქტი; 

ურთიერთდამოკიდებულებებთან დაკავშირებული კონფლიქტი; ღირებულებებთან დაკავშირებული 

კონფლიქტები; სტრუქტურასთან დაკავშირებული კონფლიქტები; კონფლიქტის დეესკალაცია 
38 აგრესიის საფუძვლები; აგრესიის ფსიქოლოგიური და ფიზიოლოგიური გამოვლინებები; აგრესიის 

სტრუქტურა; აგრესიის მართვა 
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1.6 ჯანმრთელობის მდგომარეობის მართვასთან დაკავშირებული საკითხები 

სასჯელაღსრულების სისტემის თანამშრომელთათვის 

 

 

N საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1. პატიმართა ჯანმრთელობის უზრუნველყოფის მარეგულირებელი საქართველოს 

კანონმდებლობის მიმოხილვა39 

 

1 

2. დაწესებულებაში ტუბერკულიოზის, შიდსისა და ჰეპატიტების მართვის 

პრინციპები,  

1 

3. დაწესებულებაში ფსიქიკური დარღვევების მართვა სუიციდისა და 

თვითდაზიანების პრევენცია. ფსიქოაქტიური ნივთიერებები ციხეში 

1 

4. შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა და პატიმართა სხვა მოწყვლადი 

ჯგუფების ჯანმრთელობის უზრუნველყოფა 

 

1 

5. პირველადი სამედიცინო დახმარება (კურსის აღწერილობა40) 

 

1 

სულ 5 სესია  

 

 

                         
39 პატიმრობის კოდექსი; კანონი „პაციენტის უფლებების შესახებ“;კანონი“ჯანმრთელობის დაცვის 

შესახებ“; 
40 პირველადი სამედიცინო დახმარების თეორიული კურსი; პირველადი სამედიცინო მომსახურების 

უზრუნველყოფა პრაქტიკული მეცადინეობის სახით 
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1.7  სამართლებრივი რეჟიმის სამსახურის სპეციფიკა 

 

 

№ საგანი, საკითხები, პუნქტები 
სესია 

(90 წთ.) 

1.  კანონქვემდებარე აქტები41 

 

2 

 

2.  სამორიგეო ცვლა სასჯელაღსრულების სისტემაში და მათი უფლება-

მოვალეობები42 

1  

3.  პრაქტიკული მეცადინეობა იმიტირებულ საკანში 43 როლური თამაშები 2 

 

4.  პრაქტიკული მეცადინეობები სამართლებრივი დოკუმენტების 

მომზადებაში44  

 

2 

სულ 7 სესია 

 

სულ პროგრამის ხანგრძლივობა 1 თვე 

                         

41 ბრძანება #200 2013წ პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი 

რეჟიმის განხორციელების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ; დაწესებულებების დებულებები 

(ამონარიდი) - მინისტრის 2011 წლის 30 მაისის №97 ბრძანება) 

42 სამორიგეო ცვლის სამსახურეობრივ მოვალეობათა შესრულების წესები და  უსაფრთხოების 

უზრუნველყოფა; სარეჟიმო სამსახურის თანამშრომელთა მიერ სამსახურის შესრულების წესები; ცვლის 

(მორიგეობის) მიღება-ჩაბარების წესები; მორიგე განაწესის მოვალეობები და მათზე კონტროლის 

განხორციელება 

43 საკნის დათვალიერება, პიროვნების დათვალიერება, ტერიტორიის დათვალიერება; მსჯავრდებულის 

საკანში საბარათო შემოწმება 

44 პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში სამართლებრივი რეჟიმის 

განხორციელების ინსტრუქციის 25-ე და 26-ე მუხლების მიხედვით 


