„დამტკიცებულია”
სსიპ - საქართველოს შსს აკადემიის რექტორის
2019 წლის 5 მარტის N 574586 ბრძანებით
ივანე პაპიაშვილი

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ცეცხლსასროლი იარაღისა
და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი

2019 წელი

თბილისი

კურსი

სსიპ დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მოსამსახურეთა ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი

კურსის ხანგრძლივობა:

36 სთ

კურსის მიზნები:

სწავლების ენა:

შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა მიერ, პოლიციის სამსახურში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღის
შენახვის, მოვლის, ტარების და გამოყენების წესების შესწავლა. კურსდამთავრებულმა შეძლოს პოლიციის
შეიარაღებაში არსებული სპეციალური ტექნიკური საშუალებების გამოყენება, რომელიც დაეხმარება პრაქტიკულ
საქმიანობაში. ასევე შეძლოს პრაქტიკული საქმიანობისას ადამიანის უფლებების დაცვა. ფიზიკური, საცეცხლე და
სპეციალური საშუალების გამოყენება კანონმდებლობით დადგენილი წესების დაცვით; ფიზიკური ძალისა და
ფიზიკური იძულების სპეციალური საშუალებების გამოყენება პროპორციულობისა და აუცილებლობის პრინციპების
დაცვით.
ქართული
სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები;

სწავლის და სწავლების
მეთოდები
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ცოდნის და გაცნობიერების მიღწევის მეთოდები:

•
•
•
•

ლექცია - სემინარი;



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის მიღწევის მეთოდები:

•
•

სროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან.

წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
დემონსტრირების მეთოდი;
პრაქიკული სავარჯიშოები.

სპეციალური საშუალებების გამოყენება



დასკვნის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

სიტუაციური ამოცანები.



კომუნიკაციის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

დისკუსია/დებატები.

ცოდნა/გაცნობიერება

სწავლის შედეგები

3

კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 მისი უფლებები და ვალდებულებები;
 პირთა წრე, რომელთა მიმართ შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას შეიძლება გამოყენებული იქნეს
ფიზიკური იძულება, სპეციალური საშუალებება და ცეცხლსასროლი იარაღი;
 იარაღის სახეები და ცეცხლსასროლი იარაღის ტექნიკურ ტაქტიკური მახასიათებლები;
 ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლისათვის საჭირო საკითხები (საბრძოლო დგომი, სუნთქვა,
დამიზნება, დასხლეტა) და სასროლეთში უსაფთხოების წესების დაცვა;
 კანონის საფუძველზე ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება;
 სწორი ბრძანება-მითითებების გაცემა;
 დამიზნების რაიონის შერჩევა, ზუსტი სროლა და საფრთხეების ადექვატურად აღქმა;
 ცეცხლსასროლ იარაღთან უსაფრთხოდ მოპყრობა, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის
მუდმივად უსაფრთხო ადგილისკენ მიმართვას და სასროლი თითის მუდმივად სასხლეტის გარეთ
დატოვებას სროლის საჭიროებამდე;
 ცეცხლსასროლი იარაღის უსაფრთხოდ დამუხტვა-განმუხტვა.
 პოლიციელის თვითგადარჩენისათვის აუცილებელი უნარები;
 დაძაბული ვითარების განმუხტვა, სიტუაციაში ჩარევა და ტაქტიკური უკანდახევა;
 მეწყვილე პოლიციელთან მუშაობის სპეციფიკური საკითხები.



სპეციალური საშუალებების კანონიერად და პროპორციულად გამოყენება;

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

კონკრეტულ შემთხვევაში დამოუკიდებლად და სწორად სიტუაციის შეფასებას;

კანონის მოთხოვნის საფუძველზე დასაბუთებულად მოსთხოვოს სამართალდამრღვევს
მართლწესრიგის დაცვა;

კანონმდებლობის გათვალისწინებით შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას მოახდინოს რეაგირება
და სამართალდამრღვევს დაუპირისპიროს პროპორციული ძალა;

განსაზღვროს შესაბამისი ადგილები, სადაც შესაძლებელია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება;

იარაღის გამოყენებას კანონით გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით, როგორც გაფრთხილებით,
ისე გაფრთხილების გარეშე;

სამსახურებრივ საშტატო ან პირად საკუთრებაში მყოფი ცეცხლსასროლი იარაღის, მოვლის, ტარების
და მიზანში სროლის წესების დაცვას;

პოლიციის აღჭურვილობაში არსებული იარაღის სროლის ეფექტური მანძილის განსაზღვრას;

სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს აღჭურვილობაში არსებულ სპეციალურ ქამარზე
ცეცხლსასროლი იარაღის ბუდის, ხელბორკილების, სათადარიგო მჭიდისა და რიგი სპეციალური
საშუალებების სწორად განლაგებას;

ცეცხლსასროლ იარაღთან უსაფრთხოდ მოპყრობას, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის
მუდმივად უსაფრთხო ადგილისკენ მიმართვას და სასროლი თითის მუდმივად სასხლეტის გარეთ
დატოვებას სროლის საჭიროებამდე;

ცეცხლსასროლი იარაღის უსაფრთხოდ დამუხტვა-განმუხტვას;

შექმნილი ვითარების ხასიათიდან გამომდინარე ცეცხლსასროლი იარაღის, როგორც სწრაფად
ამოღებას, დამიზნებას, ასევე მისი ბუდეში მოთავსებას და თავდაცვის დგომში გადასვლას;

გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში სროლის დროს დაცლილი (ან არასავსე) მჭიდის, სავსე
მჭიდით მაქსიმალურად სწრაფად შეცვლას.

ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლისას მოულოდნელად წარმოქმნილი შეფერხების სწრაფად და
ეფექტურად აღმოფხვრას.

სამართალდამრღვევის მიმართ კორექტულ და ადეკვატურ ბრძანება/მითითებების გაცემას;

მეწყვილესთან შეთანხმებით გაინაწილოს მეკონტაქტე ან დამფარავი პოლიციელის როლი;

იარაღის დამიზნების პერიმეტრის სწორად შერჩევას;

გამოიყენოს ცეცხლსასროლი იარაღი (კერძოდ მოკლელულიანი, ნაჭდევებიანი ცხრა მილიმეტრის
პისტოლეტის ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღი) ისე, რომ დაიცვას როგორც საკუთარი, მეწყვილის, ისევე
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გარშემომყოფთა უსაფრთხოება;

იარაღის გამოყენებას გარემოს გათვალისწინებით (ცეცხლსაშიში, ფეთქებადსაშიში, შეზღუდული
ხილვადობა).

ქვეით სამართალდამრღვევთან გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში, კერძოდ: ქუჩაში, დასახლებულ
ან დაუსახლებელ პუნქტში, შენობის ფართე სივრცის ან ვიწრო მონაკვეთში უსაფრთხოდ მოქმედებას;

პირადობის დამადასტურებელი საბუთის მეშვეობით პიროვნების იდენტიფიცირებას;

საჭიროების შემთხვევაში პიროვნების შეპყრობას შესაბამის სამსახურისათვის გადაცემის მიზნით.

სპეციალური საშუალებების გამოყენება კანონიერი მიზნის მისაღწევად;
დასკვნისა და კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 ძალის გამოყენების შემდგომ, დაასაბუთოს საკუთარი ქმედების მართებულობა და გასცეს კითხვებს
დასაბუთებული პასუხი.
 დაარწმუნოს
სამართალდამრღვევი შეწყვიტოს მართლსაწინააღმდეგო ქმედება, ამასთანავე
მყისიერად მიიღოს დასაბუთებული გადაწყვეტილებები;
ღირებულებები
კურსდამთავრებულს გაცნობიერებული ექნება:
 მისი არაადეკვატური ქმედების მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგი, რომელიც საფრთხეს უქმნის
ადამიანის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას;
 ადამიანის მთავარი ღირებულების - სიცოცხლის უფლების მნიშვნელობა და მისი დაცვის
აუცილებლობა.
სასწავლო მოდული

#
კოდი
1.

ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება

2.

პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების წესები.

3.

ადამიანის უფლებები და პოლიცია.

ხანგრძლივობა
(სთ)

შეფასების ფორმა

24

შუალედური გამოცდა/
დასკვნითი გამოცდა
დანართი #1-N2-ის მიხედვით

4
2
30

საგანი : ტაქტიკური, საცეცხლე და სპეციალურ საშუალებებში მომზადება (24 სთ)

კოდი N1

5

2+4

მიზანი:

მსმენელმა შეძლოს, დაეუფლოს ცეცხლსასროლი იარაღის (პისტოლეტი, ავტომატი) უსაფრთხოდ
სარგებლობის და გამოყენების წესებს, აგრეთვე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულებისას, კანონის
შესაბამისად და მაქსიმალური უსაფრთხოების წესების დაცვით გამოიყენოს იძულებითი ღონისძიებები,
მათ შორის ცეცხლსასროლი იარაღი დასპეციალური საშუალებები. დაიცვას როგორც საკუთარი – ასევე
გარშემომყოფთა უსაფრთხოება, სიცოცხლე და ჯანმრთელობა.

სწავლის და
სწავლების
მეთოდები

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები;



ცოდნის და გაცნობიერების მიღწევის მეთოდები:

•
•
•
•

ლექცია - სემინარი;



ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის მიღწევის მეთოდები:

•

სროლა ცეცხლსასროლი იარაღიდან.

წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
დემონსტრირების მეთოდი;
პრაქიკული სავარჯიშოები.



დასკვნის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

სიტუაციური ამოცანები.



კომუნიკაციის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

დისკუსია/დებატები.

ლიტერატურა

დასახელება

ნორმატიული
აქტები

საქართველოს კანონი პოლიციის შესახებ;
საქართველოს კანონი იარაღის შესახებ;
„საპოლიციო პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების ზოგიერთი წესის განსაზღვრის შესახებ“ შს მინისტრის 2015 წლის
11 აპრილის N 290 ბრძანება.
,,შეკრებისა და მანიფესტაციების დროს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა ქცევის სახელმძღვანელო
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე’’ შს მინისტრის 2015 წლის 30 დეკემბრის N 1002 ბრძანება.

ავტორი

გამოცემის ადგილი

წელი

კურსის შინაარსი
კოდი N1
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ლექციის თემა

ქვიზი

პრაქტიკული

სწავლის შედეგები

ცოდნა/გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 მისი უფლებები და ვალდებულებები.
 პირთა წრე რომელთა მიმართ შესაბამისი
საფუძვლების არსებობისას შეიძლება გამოყენებული
იქნეს ფიზიკური იძულება, სპეციალური საშუალებება
და ცეცხლსასროლი იარაღი.
1/1

ძალის გამოყენების სამართლებრივი
საფუძვლები.
,,კანონი პოლიციის შესახებ“:
 მუხლი
30.
იძულების
ღონისძიებები;
 მუხლი
31.
იძულების
ღონისძიებების გამოყენების
უფლება;
 მუხლი 32. ფიზიკური ძალის
გამოყენება;
 მუხლი 34. ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების უფლება.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

კონკრეტულ შემთხვევაში დამოუკიდებლად
და სწორად სიტუაციის შეფასებას;
 კანონის
მოთხოვნის
საფუძველზე
დასაბუთებულად მოსთხოვოს სამართალდამრღვევს
მართლწესრიგის დაცვა.

კანონმდებლობის
გათვალისწინებით
შესაბამისი საფუძვლების არსებობისას მოახდინოს
რეაგირება და სამართალდამრღვევს დაუპირისპიროს
პროპორციული ძალა.
 განსაზღვროს შესაბამისი ადგილები სადაც
შესაძლებელია ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენება;
 იარაღის
გამოყენებას
კანონით
გათვალისწინებულ მოთხოვნათა დაცვით, როგორც
გაფრთხილებით, ისე გაფრთხილების გარეშე;
დასკვნისა და კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

ძალის გამოყენების შემდგომ, დაასაბუთოს
საკუთარი ქმედების მართებულობა და გასცეს
კითხვებს დასაბუთებული პასუხი.
 დაარწმუნოს
სამართალდამრღვევი
შეწყვიტოს
მართლსაწინააღმდეგო
ქმედება,
ამასთანავე მყისიერად მიიღოს დასაბუთებული
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გადაწყვეტილებები.
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 პოლიციელის
პირადი
უსაფრთხოების
საფუძვლები,
ობიექტთან კონტაქტი და დაფარვა.
 „საპოლიციო პრევენციული
ღონისძიებების
განხორციელების
ზოგიერთი
წესის
განსაზღვრის
შესახებ“ შს მინისტრის 2015 წლის 11
აპრილის N 290 ბრძანება.
 ,,შეკრებისა და
მანიფესტაციების დროს
საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მოსამსახურეთა
ქცევის სახელმძღვანელო
ინსტრუქციის დამტკიცების
თაობაზე’’ შს მინისტრის 2015 წლის
30 დეკემბრის N 1002 ბრძანება.
 საგუშაგოზე
და
პატრულირების მარშუტზე დაცვის
პოლიციის
განწესის
მიერ
სამსახურის შესრულების წესი;
 დაცვის პოლიციის განწესის
მომზადება ;
 დაცვის პოლიციის მიერ
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ღირებულებები
კურსდამთავრებულს
გაცნობიერებული ექნება:
 მისი
არაადეკვატური
ქმედების
მოსალოდნელი უარყოფითი შედეგი, რომელიც
საფრთხეს უქმნის ადამიანის სიცოცხლესა და
ჯანმრთელობას.
 ადამიანის
მთავარი
ღირებულებისსიცოცხლის უფლების მნიშვნელობა და მისი დაცვის
აუცილებლობა.
ცოდნა/გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

პოლიციელის თვითგადარჩენისათვის
აუცილებელი წესები.
 დაძაბული
ვითარების
განმუხტვა,
სიტუაციაში ჩარევა და ტაქტიკური უკანდახევა.
 მეწყვილე
პოლიციელთან
მუშაობის
სპეციფიკური საკითხები.
 სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების
წესი, საგანგებო სიტუაციებში მოქცევისა და მათზე
რეაგირება.
 გუშაგის უფლება მოვალეობები.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

ქვეით
სამართალდამრღვევთან
გაუთვალისწინებელ სიტუაციებში, კერძოდ: ქუჩაში,
დასახლებულ ან დაუსახლებელ პუნქტში, შენობის
ფართე სივრცის ან ვიწრო მონაკვეთში მოქმედებას.

საჭიროების შემთხვევაში პიროვნების
შეპყრობას შესაბამის სამსახურისათვის გადაცემის
მიზნით.

დაცვის პოლიციის მიერ დასაცავ
ობიექტზე საშაშვო რეჟიმის განხორციელებას.

კომუნიკაციის უნარი:

დასაცავ ობიექტზე სასაშვო რეჟიმის
განხორციელება.

 კანონი იარაღის შესახებ:
მუხლები
მე-2-დან
მე-11-ის
ჩათვლით, ასევე 25-ე, 30-ე, 31-ე,
32-ე;
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 იარაღის სახეები;
 იარაღის მოსარგებლისა და
მესაკუთრის უფლება-მოვალეობები.
 ,,მაკაროვი’’-ს და ,,HHS-9’’,
,,ბარაკი’’-ს,:გლოკ-17“-ის
,,იერიხო’’-ს
სისტემის
პისტოლეტის, Tavor X95 -ის, ,,AK74’’-ის და ,,M-4’’-ის
სისტემის
ავტომატური
ცეცხლსასროლი
იარაღის,
მჭიდის
და
სპეცსაშუალებების
(ხელკეტი,
ხელბორკილი), შენახვის, მოვლის,
ტარების წესი და ტექნიკურტაქტიკური მახასიათებლები;
 დამიზნების და დასხლეტის
წესი.

კურსდამთავრებულს შეძლებს:
 სამართალდამრღვევთან
გასაუბრებას.

უსაფრთხოდ

ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 იარაღის
სახეები
და
ცეცხლსასროლი
იარაღის ტექნიკურ ტაქტიკური მახასიათებლები;

იარაღით მოსარგებლის
უფლებამოვალეობები.

ცეცხლსასროლ
იარაღთან
უსაფრთხო
მოპყრობა და სროლისათვის საჭირო საკითხები
(საბრძოლო დგომი, სუნთქვა, დამიზნება, დასხლეტა)
და სასროლეთში უსაფთხოების წესების დაცვა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებულს ექნება:
 სამსახურებრივ
საშტატო
ან
პირად
საკუთრებაში მყოფი ცეცხლსასროლი იარაღის,
მოვლის, ტარების და მიზანში სროლის წესების
დაცვის უნარი;
 პოლიციის
აღჭურვილობაში
არსებული
იარაღის სროლის ეფექტური მანძილის განსაზღვრის
უნარი;
 სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების
დროს
აღჭურვილობაში
არსებულ
სპეციალურ
ქამარზე
ცეცხლსასროლი
იარაღის
ბუდის,
ხელბორკილების, სათადარიგო მჭიდისა და რიგი
სპეციალური საშუალებების
სწორი
განლაგების
უნარი.

1/4
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,,მაკაროვი’’-ს და
,,HS-9’’, ,,ბარაკი’’ს,“გლოკ-17“-ის
,,იერიხო’’-ს
სისტემის
პისტოლეტის,
„Tavor“ X95 -ის, ,,
AK-74’’-ის, ,,M-4’’ის სისტემის
ავტომატური
ცეცხლსასროლი
იარაღის
არასრული დაშლააწყობა.
ცეცხლსასროლი
იარაღის დამუხტვაგანმუხტვა,იარაღის
ამოღება ჩადება
ბუდეში, შესაბამისი
კუთხის
გათვალისწინებით,
მომზადება და
მზადყოფნის
პოზიციების
შემუშავება
საბრძოლო დგომის
იარაღის სწორად
ჭერა დამიზნების
გამომუშავება.
, მჭიდის
ტაქტიკური და
სწრაფი გამოცვლა

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

უსაფრთხოების
ნორმების
გათვალისწინებით სამსახურებრივ საშტატო ან პირად
საკუთრებაში არსებული ცეცხლსასროლი იარაღის
დაშლა-აწყობას, შეზეთვას, წმენდას, მოვლას.

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 ცეცხლსასროლ
იარაღთან
უსაფრთხოდ
მოპყრობას, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი
იარაღის
მუდმივად
უსაფრთხო
ადგილისკენ
მიმართვას
და
სასროლი
თითის
მუდმივად
სასხლეტის
გარეთ
დატოვებას
სროლის
საჭიროებამდე.
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
უსაფრთხოდ
დამუხტვა-განმუხტვას.
 შექმნილი
ვითარების
ხასიათიდან
გამომდინარე ცეცხლსასროლი იარაღის, როგორც
სწრაფად
ამოღებას,
დამიზნებას,
ასევე
მისი
მოთავსებას ბუდეში და თავდაცვის დგომში
გადასვლას.
 გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში
სროლის დროს დაცლილი (ან არასავსე) მჭიდის,
სავსე მჭიდით მაქსიმალურად სწრაფად შეცვლას.

სროლისას
წარმოქმნილი
შეფერხებების
სწრაფი
აღმოფხვრა.(შეფერხ
ება N 1 და N 2 )

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

ცეცხლსასროლი იარაღიდან სროლისას
მოულოდნელად წარმოქმნილი შეფერხების სწრაფად
და ეფექტურად აღმოფხვრას.
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ვირტუალური
ტირი.
ვიდეო სცენარებით
ორი პოლიციელის
ვარჯიში
ცეცხლსასროლი
იარაღის
სიმულატორის
გამოყენებით

ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

კანონის საფუძველზე ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენება.
 სწორი ბრძანება-მითითებების გაცემა.
 დამიზნების რაიონის შერჩევა, ზუსტი
სროლა და საფრთხეების ადექვატურად აღქმა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

სიტუაციის სწორად შეფასებას;

სამართალდამრღვევის
მიმართ
კორექტულ და ადეკვატურ ბრძანება/ მითითებების
გაცემას;

მეწყვილესთან
შეთანხმებით
გაინაწილოს მეკონტაქტე ან დამფარავი პოლიციელის
როლი;
იარაღის დამიზნების პერიმეტრის სწორად
შერჩევას;
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ვირტუალური
ტირი.
ვიდეო სცენარებით
ორი პოლიციელის
ვარჯიში
ცეცხლსასროლი
იარაღის
სიმულატორის
გამოყენებით
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1/1-1/3

ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:

კანონის საფუძველზე ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენება.
 სწორი ბრძანება-მითითებების გაცემა.
 დამიზნების რაიონის შერჩევა, ზუსტი
სროლა და საფრთხეების ადექვატურად აღქმა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:

სიტუაციის სწორად შეფასებას;
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სროლის წესები,
პირადი და ჯგუფის
სხვა წევრების
უსაფრთხოება, 15
მეტრის
დისტანციიდან
გაჩერებულ
სამიზნეში
საბრძოლო ვაზნის
გასროლა (6 ვაზნა
თითო მსმენელზე)
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სროლის წესები,
პირადი და ჯგუფის
სხვა წევრების
უსაფრთხოება, 15
მეტრის

12


სამართალდამრღვევის
მიმართ
კორექტულ და ადეკვატურ ბრძანება/ მითითებების
გაცემას;

მეწყვილესთან
შეთანხმებით
გაინაწილოს მეკონტაქტე ან დამფარავი პოლიციელის
როლი;
იარაღის დამიზნების პერიმეტრის სწორად შერჩევას;
ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 ცეცხლსასროლ
იარაღთან
უსაფრთხოდ
მოპყრობა, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის
მუდმივად უსაფრთხო ადგილისკენ მიმართვას და
სასროლი თითის მუდმივად სასხლეტის გარეთ
დატოვებას სროლის საჭიროებამდე.
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
უსაფრთხოდ
დამუხტვა-განმუხტვა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 გამოიყენოს
ცეცხლსასროლი
იარაღი
(კერძოდ
მოკლელულიანი, ნაჭდევებიანი ცხრა
მილიმეტრის პისტოლეტის ტიპის ცეცხლსასროლი
იარაღი) ისე, რომ დაიცვას როგორც საკუთარი,
მეწყვილის, ისევე გარშემომყოფთა უსაფრთხოება;
 იარაღის
გამოყენებას
გარემოს
გათვალისწინებით (ცეცხლსაშიში, ფეთქებადსაშიში,
შეზღუდული ხილვადობა);
15 მეტრამდე მანძილზე განახორციელოს შედეგიანი
გამიზნული გასროლა, რაც დაფუძნებულია იარაღის
სწორ დაჭერაზე, დგომზე, სუნთქვაზე, დასხლეტის და
დამიზნების ცოდნაზე .
ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 ცეცხლსასროლ
იარაღთან
უსაფრთხოდ
მოპყრობა, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის
მუდმივად უსაფრთხო ადგილისკენ მიმართვას და

დისტანციიდან
გაჩერებულ
სამიზნეში
საბრძოლო ვაზნის
გასროლა (8 ვაზნა
თითო მსმენელზე)
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სროლის წესები,
პირადი და ჯგუფის
სხვა წევრების
უსაფრთხოება, 15
მეტრის
დისტანციიდან
გაჩერებულ
სამიზნეში
საბრძოლო ვაზნის
გასროლა (8 ვაზნა
თითო მსმენელზე)

სასროლი თითის მუდმივად სასხლეტის გარეთ
დატოვებას სროლის საჭიროებამდე.
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
უსაფრთხოდ
დამუხტვა-განმუხტვა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 გამოიყენოს
ცეცხლსასროლი
იარაღი
(კერძოდ
მოკლელულიანი, ნაჭდევებიანი ცხრა
მილიმეტრის პისტოლეტის ტიპის ცეცხლსასროლი
იარაღი) ისე, რომ დაიცვას როგორც საკუთარი,
მეწყვილის, ისევე გარშემომყოფთა უსაფრთხოება;
 იარაღის
გამოყენებას
გარემოს
გათვალისწინებით (ცეცხლსაშიში, ფეთქებადსაშიში,
შეზღუდული ხილვადობა);
 15 მეტრამდე მანძილზე განახორციელოს
შედეგიანი
გამიზნული
გასროლა,
რაც
დაფუძნებულია იარაღის სწორ დაჭერაზე, დგომზე,
სუნთქვაზე, დასხლეტის და დამიზნების ცოდნაზე .
ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 ცეცხლსასროლ
იარაღთან
უსაფრთხოდ
მოპყრობა, რაც გულისხმობს ცეცხლსასროლი იარაღის
მუდმივად უსაფრთხო ადგილისკენ მიმართვას და
სასროლი თითის მუდმივად სასხლეტის გარეთ
დატოვებას სროლის საჭიროებამდე.
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
უსაფრთხოდ
დამუხტვა-განმუხტვა.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 გამოიყენოს
ცეცხლსასროლი
იარაღი
(კერძოდ
მოკლელულიანი, ნაჭდევებიანი ცხრა
მილიმეტრის პისტოლეტის ტიპის ცეცხლსასროლი
იარაღი) ისე, რომ დაიცვას როგორც საკუთარი,
მეწყვილის, ისევე გარშემომყოფთა უსაფრთხოება;
 იარაღის
გამოყენებას
გარემოს

გათვალისწინებით (ცეცხლსაშიში, ფეთქებადსაშიში,
შეზღუდული ხილვადობა);
 15 მეტრამდე მანძილზე განახორციელოს
შედეგიანი
გამიზნული
გასროლა,
რაც
დაფუძნებულია იარაღის სწორ დაჭერაზე, დგომზე,
სუნთქვაზე, დასხლეტის და დამიზნების ცოდნაზე .

ცოდნა გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 ახლო
მანძილიდან
ცეცხლსასროლი
იარაღის
გამოყენების
სხვადასხვა
მეთოდები (მოკლე კუთხიდან, ნახევრად
გაშლილი და გაშლილი
ხელიდან,
ცეცხლსასროლი
იარაღიდან გამიზნული
გასროლის მოხდენა);
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სროლის წესები,
მოძრაობაში
სროლა, (8 ვაზნა
თითო მსმენელზე).

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
ახლო
მანძილიდან ექსტრემალურ ვითარებაში
გამოყენებას;
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
ვაზნების
რაციონალურ
გამოყენებას,
რაც
გულისხმობს
სროლისას
ვაზნების
რაოდენობის საფთხის პროპორციულად
გამოყენებას;
ცეცხლსასროლი
იარაღის
გამოყენების
დროს მთელი ყურადღება გადაიტანოს
წარმოშობილ საფრთხეზე და ინსტიქტის
დონეზე
გამომუშავებული
რეაქციით
ამოიღოს იარაღი ბუდიდან, მოიყვანოს

საბრძოლო მდგომარეობაში და მოახდინოს
ეფექტური/შედეგიანი გასროლა.
საგანი: პოლიციელის პირადი უსაფრთხოების წესები (4 სთ)

კოდი N2
მიზანი:

სამართალდამრღვევთან ურთიერთობისას დაიცვას პირადი უსაფრთხოება.

სწავლის და
სწავლების
მეთოდები

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები;



ცოდნის და გაცნობიერების მიღწევის მეთოდები:

•
•
•

ლექცია - სემინარი;
წიგნზე მუშაობის მეთოდი;
დემონსტრირების მეთოდი;



დასკვნის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

სიტუაციური ამოცანები.



კომუნიკაციის უნარის განვითარების მეთოდები:

•

დისკუსია/დებატები.

ლიტერატურა
ნორმატიული
აქტები

დასახელება

ავტორი

გამოცემის ადგილი

საქართველოს კანონი „პოლიციის შესახებ“
„პოლიციის შეიარაღებაში არსებული სპეციალური საშუალებების შენახვის, ტარებისა და გამოყენების წესი“
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბერის N 1006 ბრძანება.

კურსის შინაარსი
კოდი N2

15

ლექციის თემა

ქვიზი

პრაქტიკული

სწავლების შედეგები

წელი

2/1
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ცოდნა/გაცნობიერება
სამართალდამრ
ფიზიკური ძალის, ორთაბრძოლის ილეთების და სპეციალური
ღვევის მიმართ
საშუალებების კანონიერად გამოყენება
სპეცცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
საშუალებების
სპეციალური საშუალებების გამოყენებას, სამართალდამრღვევის
გამოყენება
დაკავება,დათვალიერება,ბადრაგირებას.
(ხელკეტი,ხელბ
კომუნიკაციის უნარი:
ორკილი),დაკავ
კურსდამთავრებულს შეძლებს:
ება,

რეალურად შეაფასოს თავისი შესაძლებლობები
დათვალიერება,
მოწინააღმდეგესთან მიმართებაში.
ორთაბრძოლის

ფიზიკური ძალის,ტაქტიკური უნარჩვევების და
სპეციალური
სპეციალური საშუალებების გამოყენებას.სამართალდამრღვევთან
ილეთები:
უსაფრთხოდ გასაუბრებას.

2/2
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 ,,კანონი პოლიციის
შესახებ“:
სპეციალური
საშუალებების
გამოყენება (მუხლი
33)
- პასიური
და
აქტიური
სპეციალური
საშუალებები.
 „პოლიციის
შეიარაღებაში
არსებული
სპეციალური
საშუალებების
შენახვის, ტარებისა
და
გამოყენების
წესი“ საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
მინისტრის
2013
წლის 31 დეკემბერის
N 1006 ბრძანება.

სპეციალურ
საშუალებათა
სახეები.

სპეციალურ
საშუალებათა
შენახვა და ტარება.

სპეციალური
საშუალებების
გამოყენება.
 სპეციალური
საშუალებების
გამოყენების
შედეგები.

ცოცოდნა/გაცნობიერება
 პოლიციის
შეიარაღებაში
არსებული
სპეციალური
საშუალებების შენახვის, ტარებისა და გამოყენების წესი.
 სპეციალურ საშუალებათა სახეების ცოდნა. რომელიც
შეესაბამება
„პოლიციის
შესახებ“
და
„საზოგადოებრივი
უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით
განსაზღვრული სპეციალური საშუალებების ჩამონათვალს.
ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
 რა შემთხვევაში შეიძლება სპეციალური საშუალებების
გამოყენება,
 სპეციალური
საშუალებების
გამოყენების
შემდეგ
უფლებამოსილი პირის ვალდებულებები.
კურსდამთავრებული შეძლებს:
პოლიციის შეიარაღებაში არსებული სპეციალური საშუალებების
კანონიერად და ეფექტურად გამოყენებას.


საგანი:ადამიანის უფლებები და პოლიცია. 2 (სთ)

კოდი N3
მიზანი:
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სწავლის და
სწავლების
მეთოდები

სწავლის შედეგების მიღწევის მეთოდები;

ლიტერატურა

ნორმატიული
აქტები



ცოდნის და გაცნობიერების მიღწევის მეთოდები:

•
•
•
•

ინტერაქტიული ლექციები;
ვისუალური ლექციები;
ქეისების განხილვა;
დისკუსიები.

დასახელება

ავტორი

გამოცემის ადგილი

წელი

ადამიანის უფლებათა
ბესარიონ ბოხაშვილი
თბილისი
2004
ევროპული სასამართლოს
ქეთევან ხუციშვილი
პრეცედენტული სამართალი
ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია, 1950 წელი.
გაეროს ძირითადი პრინციპები „სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებასთან დაკავშირებით“ 1990
წელი.
პოლიციის ეთიკის კოდექსი.
საქართველოს კანონი შეკრებებისა და მანიფესტაციების შესახებ.

კურსის შინაარსი
კოდი N3

ლექციის თემა

 სიცოცხლის
უფლება. შეკრებებისა და
მანიფესტაციების
თავისუფლება. 1990
წლის გაეროს ძირითადი
პრინციპები
სამართალდამცავი
ორგანოების მიერ ძალისა
და ცეცხლსასროლი
იარაღის გამოყენების

19

ქვიზი

პრაქტიკული

სწავლების შედეგები
ცოდნა/გაცნობიერება
კურსდამთავრებულს ეცოდინება:
 სიცოცხლის უფლების არსი, რა შემთხვევაში შეიძლება
შეიზღუდოს სიცოცხლის უფლება, როდის და რა
პრინციპების გათვალისწინებით უნდა იქნეს ძალა
გამოყენებული;
 შეკრებებისა და მანიფესტაციების არსი, პოლიციის როლი
და ვალდებულებები შეკრებებისა და მანიფესტაციების
დროს (ნეგატიური და პოზიტიური ვლდებულებები);
 ძალისა და ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების
პრინციპები.

შესახებ.

3/1
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 სიცოცხლის
უფლების
არსი.
განმარტება
ეროვნული
თუ
საერთაშორისო
კანონმდებლობის
შესაბამისად;
 ადამინის უფლებათა
შეზღუდვა,
შეზღუდვის
კრიტერიუმები.
 სიცოცლის უფლების
დაცვა
და
სიკვდილით დასჯა;
 პოლიციის
მიერ
ძალის გამოყენება და
მასთან
დაკავშირებული
შედეგები.
ძალის
გამოყენების
პრინციპები;
 შეკრებებისა
და
მანიფესტაციების
თავისუფლების არსი
და
განმარტება
ეროვნული
თუ
საერთაშორისო
კანონმდებლობის
შესაბამისად;
 კანონმდებლობით

ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 გაითავისოს მისი როლი და მასზე დაკისრებული
ვალდებულებები ადამიანის უფლებების დაცვასთან
მიმართებაში;
დაიცვას
ადამიანის
სიცოცხლე
მრთლსაწინააღმდეგო ხელყოფისგან, სწორად გამოიყენოს
ფიზიკური ძალა, სპეცსაშუალებები და ცეცხლსასროლი
იარაღი.
 განსაზღვროს
დაცული
სფეროს
ფარგლები,
კანონდებლობით
გათვალისწინებული
ჩარევის
შესაძლებლობები და იმოქმედოს საზოგადოებრივი
ინტერესებიდან გამომდინარე;
 გამოიყენოს
კანონდებლობით
გათვალისწინებული
ხერხები
და
საშუალებები
ძალის
გამოყენების
პროპორციულობის და აუცილებლობის პრინციპებზე
დაყრდნობით.
დასკვნის გაკეთების უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 გაანალიზოს კონკრეტული სიტუაცია, განსაზღვროს
ადეკვატური მოქმედების ფარგლები და მიიღოს სწორი
გადაწყვეტილება ადამიანის უფლებების და ძირითადი
თავისუფლებების დაცვის თვალსაზრისით.
კომუნიკაციის უნარი
კურსდამთავრებული შეძლებს:
 მოქალაქეებთან კონტაქტში შესვლას და მათთვის გასაგებ
ენაზე განუმარტოს მათივე უფლებები და დაცვის
მექანიზმები;
მიაწოდოს
ინფორმაცია
პოლიციის
როლზე
ადამიანის
უფლებების დაცვის კუთხით.

გათვალისწინებული
შეზღუდვები
შეკრებებისა
და
მანიფესტაციების
მიმართ;
 ძალის
გამოყენება
შეკრებებისა
და
მანიფესტაციების
დროს;
 ცეცხლსასროლი
იარაღის
გამოყენებასთან
დაკავშირებული
პრინციპები;
 დაკავებულის
ან
პატიმრის
მიმართ
ძალის
გამოყენების
პრინციპები.
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ღირებულებები
 კურსდამთავრებულს გათავისებული ექნება ადამიანის
უფლებების, როგორც კაცობრიობის უმნიშვნელოვანესი
მონაპოვარის დაცვის აუცილებლობა პოლიციელის
საქმიანობისას;
 პატივს სცემს პიროვნების თვისუფლებას, მის პატივსა და
ღირსებას;
 პროფესიული
საქმიანობისას
განხორციელებისას
მუდმივად ემახსოვრება, რომ ადამიანის უფლებების
შეზღუდვა დასაშვებია მხოლოდ კანონზე დაყრდნობით
და თანაზომიერების მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

დანართი #1
1. ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი შეფასება ხორციელდება 100
ქულიანი სისტემით, რომელიც მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:
1.1.1. ქვიზი - 20 ქულა
1.1.2. შუალედური გამოცდა - 25 ქულა
1.1.3. დასკვნითი გამოცდა - 55 ქულა
2. ქვიზი
2.1.1. ქვიზის საბოლოო ქულის ოდენობა გამოითვლება საშუალო არითმეტიკულის გამოყვანით პროგრამაში შესაბამისი სასწავლო
კურსისათვის განსაზღვრული ქვიზების დადგენილი ოდენობიდან.
2.1.2. მსმენელის მიერ გაცდენილი ქვიზი აღდგენას არ ექვემდებარება მიუხედავად გაცდენის მიზეზისა.
3. შუალედური გამოცდა
3.1.1. შუალედური გამოცდის შეფასება ხორციელდება ტესტირებით, რომელიც შედგება 50 კითხვისაგან. ერთი კითხვა 0,5 ქულა;
4. დასკვნითი გამოცდა
4.1. დასკვნითი გამოცდა შედგება ორი ნაწილისაგან: ვირტუალური ტირი და საცეცხლე ტირი;
4.2. ვირტუალური ტირში მსმენელის შეფასება ხორციელდება დანართი #2 შესაბამისად;
4.3. საცეცხლე ტირში მსმენელის შეფასება ხორციელდება სამი გასროლა 15 მეტრის დისტანციიდან, თითო გასროლა მაქსიმუმ 10
ქულა , მინიმალური ზღვარი 20 ქულა.
4.4
საცეცხლე ტირში ჯამურად 20 ქულაზე ნაკლების მიღების შემთხვევაში მსმენელი აღარ დაიშვება ვირტუალურ ტირში და
გადის გადაბარებაზე;

სამიზნის დაზიანება:
A ბლოკში = 10 ქულა.
B ბლოკში = 5 ქულა.
თავში = 0 ქულა.
სამიზნე სილუეტზე აცილება = - 1(მინუს ერთი) ქულა.
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5.

მინიმალური ზღვარი
5.1.1. დასკვნით გამოცდაზე მსმენელი არ დაიშვება, თუ მას დასკვნით გამოცდამდე აქვს დაგროვებული 15 ქულაზე ნაკლები;
5.1.2. სასწავლო კურსი დაძლეულად ითვლება თუ მსმენელი ჯამურად დააგროვებს არანაკლებ 51 ქულას;
5.1.3. დასკვნით გამოცდაზე 25 ქულაზე ნაკლების მიღების შემთხვევაში, ან იმ შემთხვევაში თუ, მსმენელი ვერ გადალახავს სასწავლო
კურსისათვის დადგენილ მინიმალურ ზღვარს, მსმენელს ერთჯერადად ეძლევა უფლება გავიდეს დამატებით დასკვნით გამოცდაზე
(გადააბაროს გამოცდა) თუ მას ჯამურად დაგროვებული აქვს 40 ქულა და მეტი (ჯამური ქულების გამოთვლაში, დასკვნითი
გამოცდის გადაბარების მიზნებისთვის, შედის დასკვნითი გამოცდის შედეგიც მიუხედავად ბარიერის ვერგადალახვისა).

6. იმ შემთხვევაში თუ მსმენელი აუცილებლობის შემთხვევაში არ მოახდენს გასროლას ან დააზიანებს უდანაშაულო პირს ან დანართი
N2 მე-13 კრიტერიუმში სამართალდამრღვევის განეიტრალების მიუხედავად მოახდენს გასროლას, მას ვირტუალური სასროლეთის
შეფასებაში ეწერება 0 ქულა და გადის დასკვნითი გამოცდის გადაბარებაზე (თუ აქვს გადაბარების უფლება). აღნიშნული ვრცელდება
მსმენელის მიერ საცეცხლე ტირში 30 ქულის მიღების მიუხედავად.

დანართი #2
ვირტუალურ სასროლეთში მსმენელთა შეფასების კრიტერიუმები

#

23

სწორად დაჭერა

ქულა

1

იარაღის

1

2

იარაღის შემოწმება

1

3

საბრძოლო დგომი

1

4

იარაღის ბუდიდან დროულად ამოღება

1

5

იარაღის დროულად დამუხტვა

1

6

თითი არ უდევს სასხლეტზე

2

7

გასცა სწორი ბრძანება-მითითებები

1

8

ბრძანება-მითითებები დამაჯერებელია

1

9

დროულად მოახდინა გასროლა

1

10

სამართალდამრღვევის დაზიანება

8

11
12
13
14
15

24

არ დაარღვია ცეცხლსასროლ იარაღთან მოპყრობის წესები (არ მიმართა იარაღი სხვა
პირების მიმართ)
გადაწყვიტა რომ საფრთხე ჯერ არ არის დაძლეული, ბოლომდე დარჩა ფოკუსირებული
საფრთხეზე, არ დაუშვა იარაღი
საჭირო რაოდენობის გასროლა (დაიცვა პროპორციულობის პრინციპი)
ვიდეოსიუჟეტის დავალების სწორად აღქმა
გადაწყვეტილების დასაბუთება (ქმედების დასაბუთების სამართლებრივი მხარე,
კანონი პოლიციის შესახებ მე-34 მუხლის გამოყენებით)

1
1
1
1
3

