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შესავალი
წინამდებარე სახელმძღვანელო წარმოადგენს პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის 
სახელმძღვანელოს, რომლის მიზანია მომავალ ან მოქმედ მონიტორს მიაწოდოს დეტალური ინფორმაცია 
სასჯელასრულების დაწესებულებების პრევენციული ვიზიტების სპეციფიკასა და მეთოდებზე, შესაბამის 
საერთაშორისო დოკუმენტებსა და ქართულ ნორმატიულ აქტებზე, ასევე, ყველა იმ საკითხზე, რისი ცოდნაც 
სრულყოფილი და ეფექტური მონიტორინგის განხორციელებისთვის აუცილებელია.   

რა არის მონიტორინგი?

მონიტორინგი დახურული დაწესებულების სიღრმისეულ ვიზიტს ეწოდება, რომლის დროსაც ამისთვის 
სპეციალურად მომზადებული და უფლებამოსილი პირები - მონიტორები ამოწმებენ საერთაშორისო აქტებით 
და ეროვნული კანონმდებლობით შესაბამის დაწესებულებაში განთავსებული პირებისთვის გარანტირებული 
უფლებების დაცვას. სასჯელაღსრულების დაწესებულებების რეგულარული მონიტორინგი არასათანადო 
მოპყრობის პრევენციას და დაწესებულებაში განთავსებულ პირთა უფლებების დაცვას ემსახურება. მისი 
კონკრეტული მიზანია სისტემური ხარვეზების გამოვლენა, მათი აღმოფხვრის თვალსაზრისით შესაბამისი 
უწყებებისა თუ თანამდებობის პირებისთვის რეკომენდაციების ჩამოყალიბება, ასევე, დროთა განმავლობაში, 
ამ რეკომენდაციების შესრულების გადამოწმება. 

ვის მოიცავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგი?

საქართველოს პენიტენციურ დაწესებულებებში განთავსებული პირები, სამართლებრივად, ორ კატეგორიას 
განეკუთვნებიან:

q	 ბრალდებულები;

q	 მსჯავრდებულები;

სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგი ორივე კატეგორიის თავისუფლებააღკვეთილ პირებს 
მოიცავს.

გარდა ზემოაღნიშნულისა, მონიტორინგის დროს განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ე.წ. მოწყვლად 
ჯგუფებს (ქალები, არასრულწლოვნები, უცხოელები, სექსუალური, ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობები, 
შშმ პირები…), რომელთაც, სტატუსიდან გამომდინარე, როგორც წესი, დამატებითი უფლებები და გარანტიები 
აქვთ მინიჭებული, ან მათი უფლებების რეალიზებას დამატებითი რესურსები სჭირდება.

რა საკითხებს მოიცავს სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მონიტორინგი?

მონიტორინგი მოიცავს ყველა იმ საკითხს, რომლებიც შეეხება თავისუფლებააღკვეთილი პირის უფლებებს 
და გაწერილია ქვეყნის კანონმდებლობაში და საერთაშორისო აქტებში, რომლებსაც საქართველო არის 
მიერთებული (იხ. ქვემოთ). აღნიშნული მოიცავს როგორც მოპყრობას, დოკუმენტაციის სწორად წარმოებას, 
ადმინისტრაციული ან დისციპლინური სახდელების/სასჯელების გამოყენებას, ასევე საყოფაცხოვრებო და 
ჰიგიენურ პირობებს, ჯანმრთელობის დაცვას, რეჟიმს, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისკენ მიმართულ 
ღონისძიებებს და მრავალ სხვა ასპექტს.

რატომ არის აუცილებელი მონიტორინგის განხორციელება?

თავისუფლებააღკვეთილი პირები სრულად იმყოფებიან სახელმწიფო ორგანოების კონტროლის ქვეშ, რაც ამ 
უკანასკნელთ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებს მათ ფიზიკურ და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე 
და მათი უფლებების სათანადოდ უზრუნველყოფაზე. თავისუფლების აღკვეთა ერთიორად ზრდის უფლებების 
დარღვევის რისკს, ვინაიდან თავისუფლებააღკვეთილი პირი ყოველმხრივ ციხის ადმინისტრაციაზეა 
დამოკიდებული, ხოლო ციხე დახურული დაწესებულებაა და საზოგადოებისთვის მისი ფუნქციონირების 
ძირითადი ასპექტები უცნობია. შესაბამისად, პენიტენციურ სისტემაში განთავსებული პირების მდგომარეობა 
უფლებადამცველი ორგანიზაციების და მონიტორინგის ორგანოების განსაკუთრებული ყურადღების საგანი 
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უნდა იყოს. მხოლოდ რეგულარული ვიზიტების მეშვეობით არის შესაძლებელი თავისუფლებააღკვეთილი 
პირების რეალური მდგომარეობის გარკვევა - ადვოკატები ცალკეულ პატიმრებს ხვდებიან, ამისთვის 
სპეციალურად გამოყოფილ ადგილას და არა მათ საცხოვრებელ გარემოში და წვდომა აქვთ მხოლოდ 
კონკრეტულ უფლებადარღვევებზე, მაშინ, როდესაც მონიტორინგი მიზნად ისახავს დაწესებულების და მასში 
განთავსებული პირების ზოგადი მდგომარეობის აღწერას,  სისტემური პრობლემებისა და ცუდი პრაქტიკის 
გამოვლენას და ამ ყველაფერზე რეკომენდაციების ჩამოყალიბებას, ასევე, დახურულ დაწესებულებებში 
არსებული მდგომარეობის თაობაზე საზოგადოების ინფორმირებას. მხოლოდ ის ფაქტიც კი, რომ ციხის 
ადმინისტრაციას ყოველთვის აქვს მონიტორინგის ორგანოს ვიზიტის მოლოდინი, ერთგვარი პრევენციული 
ფუნქციის მატარებელია. გარდა ამისა, თავისუფლებააღკვეთილ პირს შესაძლოა არ ჰქონდეს საშუალება, 
დაუკავშირდეს გარე სამყაროს და თავად განაცხადოს საკუთარი უფლებების დარღვევის თაობაზე, მაშინ, 
როცა მონიტორინგის დროს გასაუბრებისას მან შეიძლება სპონტანურად ისაუბროს საკუთარ ან სხვის 
პრობლემებზე და ფასეული ინფორმაცია მიაწოდოს მონიტორებს.

ვინ შეიძლება, განახორციელოს მონიტორინგი?

მონიტორინგის ჩატარება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ორგანოს და ინსტიტუციას შეუძლია 
(დეტალურად იხ. კვლევა “წამების პრევენციის ეროვნული მექანიზმების სახეები და უფლებამოსილებები”1). 
მაგალითად, დიდ ბრიტანეთში ყველა ციხეს და ყველა მიგრანტთა დაკავების ადგილს ყავს საკუთარი 
მონიტორინგის საბჭო; ნიდერლანდებში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქცია მიენიჭა 20 ორგანოს, 
ხოლო საქართველოში პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფუნქციებს საქართველოს სახალხო დამცველი 
ასრულებს (საქართველოს მაგალითი იხ. ქვემოთ).

რომელი დოკუმენტებით/აქტებით უნდა იხელმძღვანელოს მონიტორმა?2

მონიტორინგის ჯგუფი და თითოეული მონიტორი უნდა ხელმძღვანელობდეს ადგილობრივი კანონმდებლობით 
(პატიმრობის კოდექსი3 და მის საფუძველზე გამოცემული კანონქვემდებარე აქტები) და საერთაშორისო 
სტანდარტების ამსახველი დოკუმენტებით (პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალური სტანდარტული წესები 
(მანდელას წესები)4, ევროპული ციხის წესები5, ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის სხვა რეკომენდაციები 
(მაგ. რეკომენდაცია R 99 (22) ციხეების გადატვირთულობისა და ციხეების პოპულაციის ზრდის შესახებ6, 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია CM/Rec (2014)3 საშიში დამნაშავეების შესახებ7, რეკომენდაცია R 89 
(12) ციხეებში განათლების შესახებ8 და ა.შ.)).

გარდა ამისა, დაწესებულებების ვიზიტისას დიდი ყურადღება უნდა ეთმობოდეს წამების პრევენციის 
კომიტეტის (CPT) ანგარიშებში გაცემულ რეკომენდაციებს და მათ შესრულებას ასევე, CPT -ის ზოგად 
ანგარიშებში მოცემულ სტანდარტებს. 

მონიტორისთვის ასევე საინტერესო იქნება ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული 
სამართლის პრინციპების გაცნობა თავისუფლებააღკვეთილი პირების უფლებების თემაზე9. 

მონიტორინგის საბაზისო პრინციპები გაეროს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის სახელმძღვანელოს მიხედვით:

არ ავნო - განსაჯო, რა არის თავისუფლებააღკვეთილი პირის საუკეთესო ინტერესი - ზოგჯერ არასათანადო 
მოპყრობის თაობაზე მიღებული ინფორმაციის მყისიერი გასაჯაროება შესაძლოა პატიმარს ძვირად 

1 https://idsdge.files.wordpress.com/2016/09/e18399e18395e1839ae18394e18395e18390.pdf;
2 სამართლებრივი აქტების შედარებით დეტალური, თუმცა არა ამომწურავი ნუსხა შეგიძლიათ იხილოთ აქ: https://goo.gl/nTdAfv;
3 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/91612;
4 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/GA-RESOLUTION/E_ebook.pdf
5 https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+%2899%29+22+concerning+prison+overcrowding+and+prison+population+infla-
tion.pdf/1d28cea8-31d2-4e2f-911c-870119b189c9
6 https://rm.coe.int/16806f4068;
7 https://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+%2899%29+22+concerning+prison+overcrowding+and+prison+population+infla-
tion.pdf/1d28cea8-31d2-4e2f-911c-870119b189c9;
8 http://pjp-eu.coe.int/documents/3983922/6970334/CMRec+%2889%29+12+on+education+in+prison.pdf/9939f80e-77ee-491d-82f7-
83e62566c872;
9  იხ. მაგ. http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets: Detention
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დაუჯდეს. დარწმუნდი, რომ ის სათანადოდ იქნება დაცული, გადაყვანილი სხვა დაწესებულებაში და ა.შ. 
დაფიქრდი, რა საბოლოო მიზანს ემსახურება მიღებული ინფორმაციის გასაჯაროება და ხომ არ არსებობს 
უფლებადარღვეული პირის ინტერესების უფრო უკეთ დაცვის საშუალება? ვიზიტის დროს დააკვირდი 
პატიმრების სხეულის ენასაც - ზოგჯერ მათთან კონფიდენციური გასაუბრების მოთხოვნა არ ღირს, ზოგჯერ 
პირიქით.

იცოდე შენი უფლება-მოვალეობები - ადმინისტრაციას, პატიმრებს, თანამშრომლებს აუხსნას, რას 
მოიცავს მისი მანდატი, რომელი აქტი ანიჭებს მონიტორინგის უფლებამოსილებას და რა არის ვიზიტის 
მიზანი; დაიცვას ვიზიტის ადგილის წესები, განსაკუთრებით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით; იცნობდეს 
ვიზიტის ადგილის წესებს და იცოდეს, რომლები ვრცელდება/არ ვრცელდება მასზე (მაგ. კონფიდენციური 
გასაუბრება, საკანში შესვლა და ა.შ.). საკუთარი მანდატის ცოდნა გარანტია, რომ ციხის ადმინისტრაცია 
საკუთარ წესებს ვერ მოგახვევს თავს (მაგალითად, თავად შეარჩიოს პატიმრები, ვისაც გაესაუბრები ან 
საკნები, სადაც შეხვალ).

იცოდე  სტანდარტები - მონიტორინგში მონაწილე ყველა პირი უნდა იცნობდეს ეროვნულ და საერთაშორისო 
სტანდარტებს, რომელთა გამოყენებითაც მოხდება დაწესებულებებში ამა თუ იმ საკითხის შემოწმება. 
ამისთვის მათ სპეციალური ტრენინგები და სასურველია, პრაქტიკული მეცადინეობებიც ჰქონდეთ გავლილი. 
გამონაკლისს წარმოადგენენ ის პროფესიონალები, რომლებიც რაიმე კონკრეტული, სპეციფიკური საკითხის 
შესამოწმებლად იქნა ჯგუფში ჩართული. 

გამოიყენე საღი აზრი და მსჯელობის უნარი - მონიტორს უნდა შეეძლოს კონკრეტული წესების კონკრეტულ 
სიტუაციებზე მორგება. მაგალითად, სტანდარტების დაუცველობას სხვადასხვა მიზეზები შეიძლება ჰქონდეს - 
ეროვნული კანონმდებლობის ხარვეზები, კონკრეტული ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი მანკიერი პრაქტიკა; 
თანამშრომლების არაპროფესიონალიზმი; სახსრების უქონლობა; მიზანმიმართული, სისტემური პოლიტიკა 
და სხვა. კონკრეტული მიზეზების დადგენა მათი აღმოფხვრის ეფექტური გზების დასახვის გარანტიაა. 

იყავი ობიექტური, სამართლიანი და მიუკერძოებელი - არ ჩაატარო მონიტორინგი წინასწარი განწყობით; არ 
ეცადო ყველაფერში დარღვევის აღმოჩენას - ეს რეალური პრობლემების დანახვას უშლის ხელს; გამოიყენე 
ტრიანგულაციის მეთოდი, რაც ერთ და იმავე საკითხზე სხვადასხვა წყაროდან მოპოვებული ინფორმაციის 
გაანალიზების შედეგად გამოტანილ დასკვნას გულისხმობს: ესაუბრე სხვადასხვა მხარეს - პატიმრებს, მათ 
ოჯახის წევრებს და ადვოკატებს, ციხის თანამშრომლებს და ადმინისტრაციას და მხოლოდ ამის შემდეგ 
ჩამოაყალიბე საბოლოო პოზიცია მომხდარის/არსებული მდგომარეობის თაობაზე.

ნებისმიერ სიტუაციაში შეინარჩუნე სიმშვიდე და პროფესიონალიზმი - ციხის ადმინისტრაცია ზოგჯერ 
არნახული სითავხედით შავზე თეთრს ამტკიცებს. კონკრეტულ ადამიანებთან - მოხელეებთან ცხარე 
კამათში შესვლა, როგორც წესი, აფერხებს მონიტორინგის პროცესს, საბოლოო მიზნის მიღწევას. ჩაინიშნე, 
რაც გესმის და მოგვიანებით, ცივი გონებით განსაჯე, რისი გაკეთება სჯობს. ასევე, არ დაკარგო მოთმინება, 
თუ პატიმრების მხრიდან უპატივცემულობას ან უსაფუძვლო ბრალდებებს გადააწყდები - ეს შეიძლება 
რაღაც სქემის ნაწილია და არა პატიმრების ნამდვილი განწყობა. ისინი შეიძლება აიძულეს კიდეც, ასე 
მოქცეულიყვნენ. იცნობდე პატიმრების კატეგორიებს, იერარქიებს და მათ სპეციფიკას. თუმცა იმაზეც 
დაფიქრდი, ხომ არაფერი შეგეშალა და როგორ შეიძლება შეცდომის გამოსწორება.

პატივი ეცი თანამოსაუბრეს, მიუხედავად მისი სტატუსისა - გახსოვდეს, რომ როგორც წესი, პრობლემა არა 
კონკრეტულ ადამიანებში, არამედ მანკიერ სისტემაში ან არასწორ პრაქტიკაშია. ციხის თანამშრომლები 
მძიმე და ხშირად, დაბალანაზღაურებად სამუშაოს ასრულებენ და თავადაც არიან დასაცავი გაუმართავი 
სისტემისგან. გახსოვდეს, რომ მძიმე დამნაშავესაც ზუსტად იგივე უფლებები აქვს, რაც წვრილმან 
სამართალდამრღვევს. მათ შორის განსხვავების პოვნა და მათი განსჯა სასამართლოს საქმეა. 

დაიცავი კონფიდენციურობა - მონიტორინგის დროს მოპოვებული ინფორმაციის გასაჯაროებისას წყაროს 
დასახელება მხოლოდ ამ უკანასკნელის ნებართვით დაიშვება და მას შემდეგ, რაც დარწმუნდები, რომ 
ამით ვინმეს საფრთხის ქვეშ არ აყენებ. ნებისმიერი სახის ინფორმაცია, რომელიც კონკრეტულ პირს ეხება, 
კონფიდენციურია და მის გასამჟღავნებლად პირის წერილობითი თანხმობაა საჭირო (ზოგიერთ შემთხვევაში 
კანონმდებლობა ზეპირ თანხმობასაც ითვალისწინებს, თუმცა გაუგებრობის და უსაფუძვლო ბრალდებების 
თავიდან ასაცილებლად ყოველთვის წერილობითი თანხმობის მოპოვება ჯობს). თანხმობის წერილში 
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გარკვევით უნდა იყოს მითითებული, როგორ და რა მიზნებისთვის აპირებს მონიტორი ინფორმაციის 
გამოყენებას.

იყავი სანდო და ცნობადი - მონიტორინგის ეფექტურობის ერთ-ერთი გარანტი რეგულარული და ხშირი 
ვიზიტებია. პატიმრები, ადმინისტრაცია, თანამშრომლები უნდა გიცნობდნენ, იცოდნენ შენი მანდატის 
მოცულობა და მიზნები. არასოდეს დაპირდე პატიმარს ან ციხის თანამშრომელს ის, რისი შესრულებაც 
არ შეგიძლია. ნდობის და ავტორიტეტის მოსაპოვებლად, რაც, საბოლოო ჯამში, სანდო და ექსკლუზიური 
ინფორმაციის მოპოვების ერთადერთი წყაროა, დრო, მოთმინება და პროფესიონალიზმია საჭირო.

თავი I. მონიტორინგის საერთაშორისო და ადგილობრივი 

მექანიზმები

1. წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი (CAT)

გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენციის (CAT)10 მეორე ნაწილი არეგულირებს წევრი სახელმწიფოების 
მიერ მიღებული ზომების და გატარებული ღონისძიებების ანგარიშგების და მონიტორინგის სისტემას:

● შეიქმნა წამების საწინააღმდეგო კომიტეტი (მუხლი 17), რომელიც შედგება 4 წლით არჩეული 10 
წევრისგან და რომელიც უფლებამოსილია, გამოიძიოს წამების სისტემატური შემთხვევები (მუხლი 
20); 

● კომიტეტი ასევე მიიღებს და განიხილავს წევრი სახელმწიფოდან სხვა წევრი სახელმწიფოს 
წინააღმდეგ კონვენციის უგულებელყოფის განცხადებას, თუმცა მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ 
მოცემულმა სახელმწიფომ აღიარა კომიტეტის ეს უფლება (მუხლი 21); 

● იგივეა ინდივიდუალური საჩივრების განხილვაზეც – კომიტეტი მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს 
ინდივიდუალურ საჩივრებს, თუ დასახელებულმა სახელმწიფომ უკვე აღიარა კომიტეტის ეს 
უფლებამოსილება.

2. წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი (SPT)

2002 წლის 18 დეკემბერს გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ მიიღო წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური 
ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი (OPCAT)11, 
რომელიც ძალაში 2006 წლის 22 ივნისს შევიდა და რომლის უპირველეს მიზანს წამების პრევენცია 
წარმოადგენს – ოქმის 1–ლი მუხლის თანახმად, „წინამდებარე ოქმის მიზანია დამოუკიდებელ საერთაშორისო და 
ეროვნულ ორგანოთა რეგულარული ვიზიტების დაწესება თავისუფლებაღკვეთილ პირთა დაკავების ადგილებში 
წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის თავიდან აცილების მიზნით.“

წამების პრევენცია განსაკუთრებით აქტუალურია საქართველოსთვის, სადაც წამება და არაადამიანური 
მოპყრობა, როგორც საბჭოთა პერიოდში, ისე სახელმწიფოებრიობის აღდგენის შემდეგ, სისტემურ და 
ფართოდ გავრცელებულ ფენომენს წარმოადგენს, რაც აუცილებელს ხდის არასათანადო მოპყრობის 
წინააღმდეგ აქტიური ღონისძიებებისა და ეფექტური კონტროლის განხორციელებას. პრევენცია 
გულისხმობს ყველა ზომების მიღებას იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ნებისმიერი საკანონმდებლო ხარვეზი 
თუ გავრცელებული პრაქტიკა, რომელმაც შეიძლება დაუშვას წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი 

10 მიღებული იქნა გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 1984 წლის 10 დეკემბერს, ხოლო ძალაში შევიდა 1987 წლის 26 ივნისს, მას 
შემდეგ, რაც მისი რატიფიცირება მოახდინა 20–მა წევრმა სახელმწიფომ. ამჟამად წამების საწინააღმდეგო კონვენციას მიერთებულია 
170 სახელმწიფო, საქართველომ წამების საწინააღმდეგო კონვენციას ხელი მოაწერა მისი ძალაში შესვლიდან თითქმის 10 
წელიწადში, 1994 წლის 26 ოქტომბერს.https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1222504;
11 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1204389;
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მოპყრობის შემთხვევები ან ხელი შეუშალოს მათზე სათანადო რეაგირებას.

პრევენციის უპირველესი იარაღი თავისუფლების აღკვეთის და შეზღუდვის ადგილების რეგულარული 
მონიტორინგია, ვინაიდან ის დაწესებულებები, სადაც ადამიანები თავიანთი ნების საწინააღმდეგოდ ან 
თუნდაც იმიტომ იმყოფებიან, რომ სოციალური თუ სხვა პირობები არ აძლევთ ამგვარი დაწესებულების 
დატოვების საშუალებას, ყველაზე მაღალი რისკის ზონებია და შესაბამისად, მათი რეგულარული ვიზიტი იმის 
ნაწილობრივ გარანტიას მაინც იძლევა, რომ იქ განთავსებული ადამიანები არასათანადო მოპყრობისგან 
დაცულნი იქნებიან. 

თავისუფლების აღკვეთის ან შეზღუდვის ადგილებად, პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებები მოიაზრება. დახურული დაწესებულებებია, ასევე, დროებითი მოთავსების იზოლატორები, 
ფსიქიატრიული დაწესებულებები, ბავშვთა სახლები და მოხუცთა თავშესაფრები. ზოგიერთ ქვეყანაში ამას 
ემატება ლტოლვილთა ბანაკებიც.

ოქმის მიხედვით შეიქმნა ახალი საერთაშორისო მექანიზმი – წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი (SPT)12, 
რომელიც 25 წევრისგან შედგება. კომიტეტის წევრები დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტები არიან. 

ქვეკომიტეტის წევრები უნდა გამოირჩეოდნენ მაღალი მორალური თვისებებით და გააჩნდეთ პროფესიული 
გამოცდილება სამართალწარმოების, კერძოდ, სისხლის სამართლის, სასჯელაღსრულების ან პოლიციის 
ორგანოთა, ან თავისუფლებაღკვეთილ პირებთან მუშაობის ამა თუ იმ სფეროში (მუხლი 5–2). ისინი აირჩევიან 
4 წლის ვადით (მუხლი 9).

ქვეკომიტეტის წევრები ახორციელებენ რეგულარულ ვიზიტებს ოქმის ხელმომწერი სახელმწიფოების 
ტერიტორიაზე მდებარე თავისუფლების შეზღუდვის და აღკვეთის ადგილებში. ვიზიტების მიზანია 
მდგომარეობის მიმოხილვა, დაკავებულებთან ან თავისუფლებააღკვეთილებთან მოპყრობის, მათი 
პირობების შემოწმება. შედეგად ექსპერტები გასცემენ რეკომენდაციებს არსებული მდგომარეობის 
გამოსწორების მიზნით (მუხლი 11 „ა“).

წევრ სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, ქვეკომიტეტის წევრები და ექსპერტები მიიღონ თავიანთ 
ტერიტორიაზე და მისცენ მათ საშუალება, თავისუფლად შევიდნენ და მოინახულონ თავისუფლების აღკვეთის 
და შეზღუდვის ადგილები, კონფიდენციურად გაესაუბრონ თავისუფლებააღკვეთილ პირებს. სახელმწიფოებს 
ასევე ეკისრებათ ვალდებულება, ყველანაირი ინფორმაცია მიაწოდონ ქვეკომიტეტის წევრებს წამების 
წინააღმდეგ ღონისძიებების განსაზღვრისთვის, ასევე, განიხილონ ქვეკომიტეტის რეკომენდაციები და 
გამართონ კონსულტაციები მათ შესასრულებლად (მუხლი 12 და 14).

წამების წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმი ასევე ითვალისწინებს წევრ სახელმწიფოებში 
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის შექმნას: თითოეული მხარე ადგილობრივ დონეზე შექმნის, დანიშნავს 
ან აამოქმედებს ვიზიტების განმახორციელებელ ერთ ან რამდენიმე ორგანოს, წამებისა და სხვა სასტიკი 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის თავიდან აცილების მიზნით (შემდგომში 
პრევენციის ეროვნული მექანიზმი) (მუხლი 3). ეს ფუნქცია შეიძლება დაეკისროს უკვე არსებულ ინსტიტუციას 
ან შეიქმნას ახალი ორგანო. ამგვარი მექანიზმის არსებობის მთავარი მიზანია ადგილზე მდგომარეობის 
უკეთ გაკონტროლება, წამების პრევენციისკენ მიმართული ღონისძიებების განხორციელება.

ოქმი ასევე ითვალისწინებს თანამშრომლობას პრევენციის ეროვნულ მექანიზმსა და გაეროს წამების 
პრევენციის ქვეკომიტეტს შორის, რაც კიდევ უფრო ეფექტურს ხდის წამების პრევენციის ღონისძიებებს. 
ქვეკომიტეტს აქვს პირდაპირი და თუ საჭირო გახდება, კონფიდენციური ურთიერთობა პრევენციის ეროვნულ 
მექანიზმთან, უზრუნველყოფს მას სწავლებით და ტექნიკური დახმარებით, კონსულტაციას და დახმარებას 
უწევს წამების პრევენციის მეთოდებისა და საშუალებების შემუშავებაში, რეკომენდაციას აძლევს წევრ 
სახელმწიფოებს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მანდატის გაფართოების მიზნით  (მუხლი 14 „ბ“). 

12 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/OPCAT/Pages/Brief.aspx
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3. წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT)

1987 წლის 26 ნოემბერს ევროპის საბჭოს წევრმა სახელმწიფოებმა ხელი მოაწერეს წამებისა და 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპულ კონვენციას (ECPT)13. მისი 
რატიფიცირება საქართველოს პარლამენტმა 2000 წლის 3 მაისს მოახდინა და იგი ძალაშია იმავე წლის 
10 ოქტომბრიდან. კონვენციით შეიქმნა წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT), რომელსაც პრაქტიკულად 
იგივე ფუნქციები და უფლებამოსილებები აქვს, რაც გაეროს წამების საწინააღმდეგო კომიტეტს, მხოლოდ 
ევროსაბჭოს იმ სახელმწიფოების მასშტაბით, რომლებიც მიუერთდნენ ან რატიფიცირება გაუკეთეს წამების 
აღკვეთის ევროპულ კონვენციას. ამასთან CPT–ს შემადგენლობაში ყოველი წევრი სახელმწიფოდან თითო 
წევრია. ეს გარემოებები წამების პრევენციის ევროპულ მექანიზმს გაეროს ანალოგზე უფრო ეფექტურს და 
ქმედუნარიანს ხდის. წევრები აირჩევიან ოთხი წლის ვადით ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მიერ.

CPT ახორციელებს რეგულარულ ვიზიტებს წევრი ქვეყნების დახურულ დაწესებულებაში, სადაც ეცნობა 
თავისუფლებააღკვეთილი პირების უფლებებს, მათ საცხოვრებელ პირობებს და ამზადებს ანგარიშებს. 
CPT, ისევე, როგორც SPT, იძულებულია, წინასწარ დაგეგმოს და შეატყობინოს ქვეყნის მთავრობას ვიზიტის 
შესახებ, თუმცა ისინი არასოდეს არ ატყობინებენ მოსანახულებელი ადგილების ჩამონათვალს.  

CPT აღჭურვილია ყველა იმ უფლებამოსილებით, რაც გაეროს კომიტეტებზე საუბრის დროს მიმოვიხილეთ: 
კონფიდენციური გასაუბრება, ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვება მთავრობისგან ან დაწესებულების 
ადმინისტრაციისგან, ნებისმიერი დახურული დაწესებულების ვიზიტი და ა.შ.

კომიტეტის ანგარიშები კონფიდენციურია, თუმცა როგორც წესი, თავად სახელმწიფოები ირჩევენ მათ 
გასაჯაროებას14.

გარდა ქვეყნების ვიზიტის ამსახველი ანგარიშებისა, კომიტეტი ყოველწლიურად აქვეყნებს საკუთარი 
საქმიანობის ანგარიშს, რომელიც ამავდროულად მოიცავს წამების პრევენციის რომელიმე საკითხის 
სიღრმისეულ ანალიზს და სტანდარტებს15. ამ უკანასკნელთა ეტაპობრივი უზრუნველყოფა მნიშვნელოვანია 
კონვენციის ყველა ხელმომწერი სახელმწიფოს, მათ შორის, საქართველოსთვისაც.

4. სახალხო დამცველი, როგორც პრევენციის ეროვნული მექანიზმი

„საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში16 2009 წლის 16 ივლისს 
განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად საქართველოს სახალხო დამცველი ასრულებს 
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი 
მოპყრობის ან სასჯელის წინააღმდეგ კონვენციის ფაკულტატური ოქმით გათვალისწინებული პრევენციის 
ეროვნული მექანიზმის ფუნქციებს. 

ორგანული კანონის მე–18, მე–19 და მე–191 მუხლები სახალხო დამცველს ანიჭებს თავისუფლების 
შეზღუდვის ადგილებში ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობის შემოწმების უფლებამოსილებას, 
რომელსაც, იმავე კანონის 27–ე მუხლის პირველი პუნქტის მიხედვით, ახორციელებენ საქართველოს 
სახალხო დამცველის თანამშრომლები ან სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრები სახალხო დამცველის 
სპეციალური რწმუნებით.

ზემოხსენებული მუხლები ასახავს იმ უფლებამოსილებებს, რომლებიც წამების საწინააღმდეგო კონვენციის 
ფაკულტატურმა ოქმმა პრევენციის ეროვნული მექანიზმებისთვის განსაზღვრა:

q	 ნებისმიერი თავისუფლების აღკვეთის ან შეზღუდვის ადგილის დაუბრკოლებელი მონახულება;

q	 თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან კონფიდენციური გასაუბრება;

q	 ვიზიტის ადგილის და მოსანახულებელი პირის არჩევის უფლება;

q	 უფლება, არ მისცეს ჩვენება და არ გაამჟღავნოს მონიტორინგის დროს მოპოვებული ინფორმაცია;

13 http://ombudsman.ge/uploads/other/1/1223.pdf
14  კომიტეტის საქართველოში ვიზიტების შემდგომი ანგარიშები იხ.: https://www.coe.int/en/web/cpt/georgia
15  https://www.coe.int/en/web/cpt/standards
16 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/33034
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q	 ადმინისტრაციის ვალდებულება, ითანამშრომლოს, მათ შორის, მიაწოდოს ყველა მოთხოვნილი 
ინფორმაცია.

სახალხო დამცველის აპარატში შეიქმნა სპეციალური დეპარტამენტი – პრევენციის და მონიტორინგის 
დეპარტამენტი – რომელიც ასრულებს სახალხო დამცველისთვის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 
მანდატის ფარგლებში მინიჭებულ უფლებამოსილებებს. პრევენციის ეროვნული მექანიზმი მოიცავს 
სახალხო დამცველის თანამშრომლებს და მოწვეულ ექსპერტებს, რომლებიც, როგორც წესი, კონკურსის 
წესით შეირჩევიან (ფსიქიატრები, ფსიქოლოგები, პედიატრები, სოციალური მუშაკები და ა.შ.). 

პრევენციის ეროვნული მექანიზმების ანგარიშები ქვეყნდება როგორც ცალკე17, ან სპეციალური ანგარიშების18, 
ისე სახალხო დამცველის წლიური ანგარიშში ინტეგრირებული სახით19.

თავი II. პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგი

მონიტორინგი მოიცავს სამ ძირითად ეტაპს, რომლებიც, თავის მხრივ, რამდენიმე ქვეეტაპად იყოფა: 

1. მოსამზადებელი ეტაპი: 

a. ვიზიტის გეგმის შემუშავება (დაწესებულებები, მონიტორინგის ხანგრძლივობა)

b. პრიორიტეტების განსაზღვრა (არასავალდებულო); 

c. ჯგუფის ფორმირება; 

d. საჭირო ინფორმაციის და დოკუმენტაციის გამოთხოვა; 

e. შესაბამისი კითხვარების შემუშავება (არასავალდებულო).

2. დაწესებულებ(ებ)ის ვიზიტი: 

a. ადმინისტრაციასთან გასაუბრება; 

b. დოკუმენტაციის შემოწმება;

c. დაწესებულების ინფრასტრუქტურის დათვალიერება; 

d. პატიმრებთან გასაუბრება; 

e. თანამშრომლებთან გასაუბრება;

f. ვიზიტის შედეგების პირველადი შეჯამება ჯგუფის წევრებს შორის (ერთდღიანი ვიზიტის 
შემთხვევაში);

g. საბოლოო გასაუბრება ადმინისტრაციასთან - ზეპირი რეკომენდაციების გაცემა.

3. შემაჯამებელი ეტაპი: 

a. არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების შესაბამისი ორგანოებისთვის გადაგზავნა;

b. ვიზიტის შემდგომი ანგარიშის მომზადება; 

c. ანგარიშის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა; 

d. რეკომენდაციების განხორციელების კონტროლი.

17 http://ombudsman.ge/ge/reports/national-preventive-mechanism-reports
18 http://ombudsman.ge/ge/reports/national-preventive-mechanism-reports/special-reports/0/0
19  http://ombudsman.ge/ge/reports/saparlamento-angarishebi
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1. მოსამზადებელი ეტაპი

1.1 მონიტორინგის გეგმის შემუშავება

მოსამზადებელი ეტაპის პირველი ფაზას მონიტორინგის გეგმის შემუშავება წარმოადგენს, რაც 
შესამოწმებელი დაწესებულებების სიის, ვიზიტების თანმიმდევრობის და მონიტორინგის საერთო 
ხანგრძლივობის განსაზღვრას გულისხმობს. მონიტორინგი შესაძლოა მოიცავდეს სასჯელაღსრულების ყველა 
დაწესებულებას, თუმცა გამომდინარე არსებული ინფორმაციიდან ან მონიტორინგის პრიორიტეტებიდან, 
შეიძლება შერჩეული იქნეს რამდენიმე დაწესებულება. ამ უკანასკნელთა სიდიდის და იქ განთავსებული 
პატიმრების რაოდენობის, შესამოწმებელი საკითხების, უკანასკნელი ვიზიტის ასევე, ზოგ შემთხვევაში, 
მონიტორინგის ჯგუფში შემავალი პირების რაოდენობის გათვალისწინებით, თითოეული დაწესებულების 
ვიზიტი შესაძლოა 1-3 დღე გაგრძელდეს (ან მეტიც, თუ მონიტორინგის ჯგუფი საჭიროდ ჩათვლის).

პრევენციული მონიტორინგი, იშვიათი გამონაკლისების გარდა, შეტყობინების გარეშე უნდა განხორციელდეს.

N.B. ერთი მონიტორინგის მანძილზე ყველა დაწესებულების ვიზიტის აშკარა პლუსია სისტემაში საერთო 
მდგომარეობის უკეთ გაცნობა და აღქმა. თუმცა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ პირველივე დაწესებულებების 
ვიზიტისას მონიტორინგის შესახებ აუცილებლად შეიტყობს სხვა დაწესებულებებიც და შესაძლოა, 
ადმინისტრაცია შეეცადოს ზოგიერთი დარღვევის შენიღბვას. ასეთი ეჭვების შემთხვევაში, გარკვეული 
პერიოდის შემდეგ, ზოგიერთი დაწესებულების განმეორებითი ვიზიტი უნდა დაიგეგმოს.

1.2 პრიორიტეტების განსაზღვრა

მონიტორინგი, როგორც წესი, ყველა იმ საკითხს მოიცავს, რომლებზეც ქვემოთ ვრცლად გვექნება საუბარი. 
თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც შემოსული ან გავრცელებული ინფორმაციის საფუძველზე, ხდება რაიმე 
კონკრეტული საკითხის ან საკითხების შემოწმება ან გადამოწმება, მაგ. რომელიმე კონკრეტული მოწყვლადი 
ჯგუფის მდგომარეობის მონიტორინგი, არასათანადო მოპყრობის მხრივ მდგომარეობა ერთ ან რამდენიმე 
დაწესებულებაში, გარე სამყაროსთან ურთიერთობა, სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, სამედიცინო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობა და/ან ხარისხი, წინა ვიზიტის დროს გაცემული რეკომენდაციების 
შესრულების ხარისხი და სხვა.

1.3 ჯგუფის ფორმირება

ჯგუფი შეიძლება შედგებოდეს 2-8 ადამიანისგან. როგორც ეროვნული, ისე საერთაშორისო გამოცდილების 
გათვალისწინებით, სასურველია, მონიტორინგის ჯგუფში იურისტი და ექიმი შედიოდნენ. ამ უკანასკნელის 
პროფესიული უნარ-ჩვევები განსაკუთრებით სასარგებლოა სამედიცინო საკითხების მონიტორინგის და 
სამედიცინო ნაწილის ან დაწესებულების ვიზიტის დროს, ასევე, მნიშვნელოვანია არასათანადო მოპყრობის 
შემთხვევის ადეკვატური დოკუმენტირებისთვის (დაზიანებების აღწერა, სამედიცინო ბარათში არსებული 
ჩანაწერების გაცნობა, სავარაუდო მსხვერპლთან და სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრება და სხვა). 
იურისტი უზრუნველყოფს სამართლებრივი და სხვა დოკუმენტაციის შემოწმებას.  

მოსამზადებელი ეტაპის დროს, ჯგუფის ფორმირებისას, გასათვალისწინებელია შესამოწმებელი 
დაწესებულების/საკითხების სპეციფიკა. 

- დაწესებულებაში ვიზიტისას, სადაც არასრულწლოვნები არიან განთავსებული, მონიტორინგის ჯგუფში 
უნდა შედიოდეს ბავშვთა ფსიქოლოგი ან ფსიქიატრი ასევე/ან იურისტი არასარულწლოვნებთან 
მუშაობის გამოცდილებით და სოციალური მუშაკი. 

- ქალთა დაწესებულებაში ვიზიტისას სასურველია, თუ ჯგუფში იქნება პედიატრიც, რადგანაც ასეთ 
დაწესებულებებში, როგორც წესი, განთავსებულნი არიან დედებიც მცირეწლოვან ბავშვებთან 
ერთად.
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- თუ ცნობილია, რომ გარკვეულ დაწესებულებებში განთავსებული პატიმრები ხშირად გამოთქვამენ 
უკმაყოფილებას საკვების ხარისხის, რაოდენობის ან შემადგენლობის თაობაზე და მონიტორინგის 
დროს ამ საკითხის შემოწმებაც იგეგმება, სასურველია, ამ დაწესებულებების ვიზიტისას ჯგუფში 
კვების ექსპერტიც იქნეს ჩართული.

- იდეალურ ვარიანტში, იმ დაწესებულებებში, სადაც ეთნიკური ან რელიგიური უმცირესობების 
წარმომადგენლები არიან განთავსებულნი, სასურველია, თუ ჯგუფში ამ ეთნოსის ან რელიგიის 
წარმომადგენელიც იქნება ჩართული.

- დაწესებულებებში, სადაც უცხოელი პატიმრები არიან განთავსებულნი, შეიძლება დადგეს თარჯიმნის 
აუცილებლობაც, თუ ჯგუფის არცერთი წევრი ამ პატიმრების ენაზე არ საუბრობს.

ჯგუფის ფორმირების დროს მნიშვნელოვანია გენდერული ბალანსის დაცვა. აღნიშნულ ფაქტორს, 
პენიტენციური დაწესებულებების ვიზიტისას, მნიშვნელოვანი პრაქტიკული დატვირთვა აქვს - გარკვეულ 
საკითხებზე ღიად და გულახდილად საუბარი, სხვადასხვა კატეგორიის, სტატუსის ან სქესის პატიმრებს, 
ქალებთან ან კაცებთან უფრო უადვილდებათ.

ჯგუფს, რომელიც ორზე მეტი პირისგან შედგება, უნდა ჰყავდეს ხელმძღვანელი, რომელიც მონიტორინგის 
დაწყებამდე გამართავს შეხვედრას ჯგუფის წევრებთანდა მათი უშუალო მონაწილეობით შეადგენს 
მონიტორინგის გეგმას (ან კორექტირებას შეიტანს უკვე არსებულ გეგმაში) და გადაანაწილებს ფუნქციებს 
ჯგუფის წევრებს შორის. 

სასურველია, რომ დაწესებულების დათვალიერება და პატიმრებთან ან თანამშრომლებთან გასაუბრება 
ორმა პირმა ერთდროულად აწარმოოს. ამგვარად მიღებული ინფორმაციის სანდოობაც იმატებს და 
ნებისმიერი ინციდენტის პრევენციაც უფრო ადვილდება.

1.4 ინფორმაციის და დოკუმენტაციის გამოთხოვა

მინიტორინგის დაწყებამდე ჯგუფის ხელმძღვანელმა დაწესებულებებიდან  უნდა გამოითხოვოს და მოიძიოს 
სხვადასხვა სახის ინფორმაცია: 

- თითოეულ დაწესებულებაში განთავსებული პირების საერთო რაოდენობა, ასევე, რელიგიური 
(რელიგიების მითითებით), ეთნიკური (ეთნოსების მითითებით) და სექსუალური უმცირესობის, 
უცხოელი პატიმრების (მოქალაქეობის მითითებით)20 და შშმ პირთა რაოდენობა.  

- საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო და დასაქმების პროგრამები (განმახორციელებელი 
ორგანიზაცია, ხანგრძლივობა, ჩართული პატიმრების რაოდენობა და ა.შ.);

- დაწესებულების დღის წესრიგი;

- ინფორმაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში დასჯილი და წახალისებული (დასჯის და 
წახალისების ფორმების მითითებით) პატიმრების თაობაზე;

- ინფორმაცია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში გამოყენებული სპეციალური საშუალებების 
შესახებ

- სხვა საკითხები, რომლებიც დაწესებულების სპეციფიკიდან გამომდინარე იქნება საინტერესო (მაგ. 
ქალთა დაწესებულებაში სამ წლამდე ბავშვების რაოდენობა). 

ვიზიტების დაწყებამდე, სასურველია, მიღებული პასუხები სპეციალურ ცხრილებში დამუშავდეს და ყველა 
სხვა ინფორმაციასთან ერთად ჯგუფის ყველა წევრს დაეგზავნოს.

20 აღნიშნული ინფორმაციის წინასწარ მოპოვება მნიშვნელოვანია იმ მხრივ, რომ მონიტორინგის ჯგუფის რომელიმე წევრს შეეძლოს 
უცხოელი პატიმრების ან ეთნიკური უმცირესობის ენაზე საუბარი ან ჯგუფმა თან იყოლიოს თარჯიმანი.



16

1.5 კითხვარების შემუშავება

ვიზიტის დროს კითხვარების გამოყენება აუცილებელი არაა, თუმცა მათი მეშვეობით მონიტორი 
დარწმუნებულია, რომ ყველა საჭირო კითხვას დასვამს, გარდა ამისა, კითხვარების გამოყენება 
მონიტორინგის შედეგად მიღებული ინფორმაციის დამუშავებას აადვილებს. მონიტორინგის დროს 
შესაძლოა, გამოყენებული იქნეს შემდეგი კითხვარები: 

● ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულთან გასაუბრების;

● ინფრასტრუქტურის დათვალიერების;

● ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან გასაუბრების;

● სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრების და სხვა.

თუ მონიტორინგის დროს კითხვარს ვიყენებთ, აუცილებელია, გასაუბრების წინ თანამოსაუბრეს ავუხსნათ, რომ 
კითხვარში მისი სახელი არ ფიქსირდება და სასურველია, ერთმა მონიტორმა კითხვები დასვას, კითხვარის 
შევსება კი მეორემ აწარმოოს, რათა გასაუბრების დროს უშუალო ატმოსფერო და თანამოსაუბრესთან 
მზერითი კონტაქტი შენარჩუნდეს. 

2. დაწესებულებ(ებ)ის ვიზიტი

2.1 მონიტორინგისთვის მზადება

მონიტორინგის დაწყებამდე ჯგუფის წევრებმა ფუნქციები უნდა გადაინაწილონ და წინასწარ იცოდნენ, ვინ 
გაესაუბრება ადმინისტრაციას, თანამშრომლებს, პატიმრებს, ვინ დაათვალიერებს ინფრასტრუქტურას, 
გაეცნობა დოკუმენტაციას და ა.შ.  

მონიტორინგის ჩასატარებლად რაიმე განსაკუთრებული ხელსაწყოები, როგორც წესი, საჭირო არ არის. 
ერთადერთი, რაც მონიტორს ყოველთვის თან უნდა ჰქონდეს, ბლოკნოტი და რამდენიმე საწერი კალამია. 
სასურველია, თუ ჯგუფი ეკიპირებული იქნება თერმო-ჰიგრომეტრითა21 და ფართობის საზომი ხელსაწყოთი, 
რაც ინფრასტრუქტურის დათვალიერებისას ზუსტ გაზომვებს უზრუნველყოფს.

მონიტორს შესაძლოა თან ჰქონდეს ფოტოაპარატიც. დღესდღეობით, პატიმრობის კოდექსი პენიტენციურ 
დაწესებულებაში ფოტოგადაღების უფლებას მხოლოდ სახალხო დამცველს და სპეციალური პრევენციული 
ჯგუფის წევრებს ანიჭებს22. ფოტოგადაღების განხორციელების წესი განსაზღვრულია საქართველოს 
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის N123 ბრძანებით23. 

ვიზიტის დროს მონიტორს შესაძლოა დიდხანს სიარული ან ფეხზე დგომა, ასევე, ღია ცის ქვეშ ყოფნაც 
მოუწიოს, რის გამოც ჯობს, მოხერხებული ფეხსაცმელი და სეზონის შესაბამისი ტანსაცმელი შეარჩიოთ. 
ამასთან, უმჯობესია, ჩაცმულობა არ იყოს გამომწვევი ან ზედმეტად ექსტრავაგანტული (არც ზედმეტად 
ოფიციალური), რათა პატიმრებთან კონტაქტში შესვლა და მათი ნდობის მოპოვება არ გაგიძნელდეთ. 
დაწესებულების ვიზიტის დროს სამკაულების ტარებაც არ არის რეკომენდებული.

21 ხელსაწყო, რომელიც ზომავს ტემპერატურასა და ჰაერის ტენიანობას;
22 პატიმრობის კოდექსის მე-60 მუხლის მე-7 ნაწილის თანახმად, „საქართველოს სახალხო დამცველი, აგრეთვე საქართველოს 
სახალხო დამცველის წინასწარი წერილობითი თანხმობით სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრი უფლებამოსილია მინისტრის ბრძანებით 
დამტკიცებული წესისა და სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, პენიტენციურ 
დაწესებულებაში ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა თანხმობით განახორციელოს მათი ან/და მათი უშუალო განთავსების პირობების, 
გასეირნების ადგილების, საექიმო-სამედიცინო პუნქტის, კვების ობიექტის, საერთო სარგებლობის საშხაპეების, საერთო სარგებლობის 
საპირფარეშოების და შეხვედრის ოთახების ფოტოგადაღება“.
23 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/3377814  
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2.2 წინასწარი გასაუბრება ადმინისტრაციასთან

დაწესებულებაში ვიზიტი, სასურველია ადმინისტრაციასთან (როგორც წესი, დაწესებულების დირექტორი და/
ან მოადგილე) გასაუბრებით დაიწყოს. ამ დროს ჯგუფის ხელმძღვანელი დირექტორს ან სხვა ხელმძღვანელს 
აცნობს ჯგუფის წევრებს და მათ მანდატს, უყვება მონიტორინგის მიზანსა და პროცედურებზე.  განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანია, ადმინისტრაციას თავიდანვე ნათლად განემარტოს რამდენიმე საკითხი:

● კონფიდენციურად გასაუბრების უფლება მონიტორების შეხედულებით შერჩეულ პატიმრებთან, მათ 
შორის, საკნებში, თანამშრომლების დასწრების გარეშე;

● მონიტორებს აქვთ დაწესებულების მთელ ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილების უფლება;

● თანამშრომლების ეკრძალებათ მონიტორების კუთვნილი საბუთების/ჩანაწერების ნახვა/შემოწმება;

● ადმინისტრაცია/თანამშრომლები ვალდებულები არიან, ყველანაირი დახმარება აღმოუჩინონ 
მონიტორს, მათ შორის, მიაწოდონ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია.

ვიზიტის პროცესში ყოველგვარი გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად, წინასწარი გასაუბრებისას 
ადმინისტრაციის წარმომადგენელს ასევე უნდა ჩამოვუთვალოთ ის ინსტრუმენტები/ნივთები/ხელსაწყოები, 
რომლებიც ჯგუფის წევრებს თან აქვთ - საკანცელარიო ნივთები, ფოტოაპარატი, თერმო-ჰიგრომეტრი და 
სხვა.

გასაუბრების მეორე ეტაპზე ამისთვის გამოყოფილმა ჯგუფის წევრმა/წევრებმა უნდა შეაგროვონ 
მაქსიმალური ინფორმაცია დაწესებულების ინფრასტრუქტურისა და მისი ფუნქციონირების, ასევე, 
წარმოებული დოკუმენტაციისა და სხვადასხვა პრაქტიკების შესახებ. ამაში მათ გარკვეულ დახმარებას 
წინასწარ შედგენილი კითხვარი გაუწევს, რომელშიც ადმინისტრაციასთან გასაუბრების დროს გასავლელი 
პრაქტიკულად ყველა საკითხი იქნება თავმოყრილი.

2.3 დოკუმენტაციის შემოწმება

მონიტორინგის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი დაწესებულებაში წარმოებული დოკუმენტაციის 
შემოწმებაა. პრაქტიკაში შესაძლოა, სხვადასხვა დაწესებულებაში სხვადასხვა დამატებითი ჟურნალი/
ჩანაწერები იწარმოებოდეს. აღნიშნული საკითხის გარკვევა ვიზიტის პირველივე ეტაპზე - ადმინისტრაციასთან 
გასაუბრებისას უნდა მოხდეს.

ჟურნალების შემოწმებისას მონიტორმა ყურადღება უნდა მიაქციოს ჟურნალების სათანადო წესით წარმოებას 
- შევსებულია თუ არა ყველა გრაფა, შეიცავს თუ არა ყველა ინფორმაციას, რაც კანონმდებლობით არის 
სავალდებულო. მაგალითად, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღებისას, ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
სხეულზე არსებული დაზიანების აღრიცხვის ჟურნალი იწარმოება თუ არა “პენიტენციურ დაწესებულებებში 
სამართლებრივი რეჟიმის ორგანიზების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ” ბრძანება  №200-ის დანართი 
N32-ის შესაბამისად, სადაც მითითებული უნდა იყოს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის სახელი, გვარი, მამის 
სახელი; დაწესებულებაში მიყვანის თარიღი, დრო; საიდან იქნა მიყვანილი; რა დაზიანება აღენიშნება; რა 
ვითარებაში მიიღო დაზიანება; შენიშვნა.

ძირითადად, დაწესებულებებში მოწმდება შემდეგი დოკუმენტაცია:

- დისციპლინური პატიმრობის მოხდის სარეგისტრაციო ჟურნალი; 

- დაწესებულებაში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღებისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
სხეულზე არსებული დაზიანების აღრიცხვის ჟურნალი; 

- ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა მიერ დაწესებულების დროებით დატოვების აღრიცხვის ჟურნალი;

- ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გასეირნების ადგილზე გაყვანის აღრიცხვის ჟურნალი;
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- ბრალდებულის/მსჯავრდებულის საექიმო სამედიცინო პუნქტში/სამედიცინო ნაწილში გაყვანის 
რეგისტრაციის ჟურნალი;

- დეესკალაციის ოთახში  მოთავსებულ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა აღრიცხვის  ჟურნალი;

- სააბაზანოში გაყვანის აღრიცხვის ჟურნალი;

- ძალის/სპეციალური საშუალებების/ინციდენტების აღრიცხვის ჟურნალი (ან ასეთის არარსებობის 
შემთხვევაში, აღრიცხვის ფორმები);

- ინსტრუქციები საგანგებო სიტუაციების მართვის/ძალის გამოყენების შესახებ.

და სხვა.

2.4 ინფრასტრუქტურის დათვალიერება

როდესაც მონიტორინგისთვის რამდენიმე დღეა გამოყოფილი, უმჯობესია, თუ ინფრასტრუქტურის 
დათვალიერებაში ჯგუფის ყველა წევრი მიიღებს მონაწილეობას, თუმცა ერთდღიანი მონიტორინგის დროს, 
შესაძლოა, ეს ფუნქცია ჯგუფის ერთმა ან რამდენიმე წევრმა შეასრულოს. როგორც წესი, ინფრასტრუქტურის 
დათვალიერებისას ჯგუფის წევრებს თან ახლავს დაწესებულების თანამშრომელი, რომლისგანაც 
მონიტორები იღებენ ინფორმაციას პროცედურებისა და დამკვიდრებული პრაქტიკის თაობაზე. აღნიშნული 
ინფორმაციის შეჯერება ხდება პატიმრებთან გასაუბრებისას და დოკუმენტაციის დათვალიერებით 
მოპოვებულ ინფორმაციასთან.

მონიტორინგის ჯგუფის ის წევრი/წევრები, ვისაც ინფრასტრუქტურის დათვალიერება ევალება, ამოწმებენ 
შემდეგ ძირითად საკითხებს24:

- საზოგადოებრივი მისაღები ან საამანათო ოთახი უნდა იძლეოდეს მოქალაქეების შეუფერხებლად, დიდი 
ხნის ლოდინის გარეშე მომსახურების საშუალებას: სამუშაო გრაფიკი; რამდენი მოქალაქის მომსახურება 
/ რამდენი ამანათის მიღება არის ერთდროულად შესაძლებელი; არის თუ არა თვალსაჩინო ადგილას 
გამოკრული პროცედურები, დასაშვები და აკრძალული ნივთების ნუსხა; როგორია მოქალაქეების 
მიღების / ამანათების მიღების პრაქტიკა და ა.შ.

- პაემნების ოთახი/ოთახები სათანადო პირობებს უნდა სთავაზობდეს მოქალაქეებს და პატიმრებს: სამუშაო 
გრაფიკი - რამდენი პაემნის განხორციელების შესაძლებლობაა დღის განმავლობაში; რამდენი პაემნის 
განხორციელების საშუალებას იძლევა ერთდროულად; პირობები - განათება, ვენტილაცია, ზოგადი 
მდგომარეობა, ინვენტარი; უსაფრთხოების ზომები - თანამშრომლის მიერ ვიზუალური კონტროლი, 
ვიდეოთვალი, აუდიო კონტროლი.

- სააბაზანო: საშხაპეების რაოდენობა და სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა, მათ შორის, განათება, 
გათბობა, ვენტილაცია; ყველა საშხაპის გამართული ფუნქციონირება; შესაძლებელია თუ არა 
ტემპერატურის ადგილზე დარეგულირება; რამდენ პირს შეუძლია ერთდროულად შხაპის მიღება; 
როგორია პროცედურა - ხომ არ არის ღირსების შემლახავი.

- სპეციალური განთავსების ადგილები (საკნის ტიპის სადგომები -სპეციალური საკნები25, დეესკალაციის 
ოთახები26, შიდა კლასიფიკაციის საკანი27, სამარტოო საკნები28): მოწმდება ინფრასტრუქტურის ზოგადი 
მდგომარეობა, ინვენტარი, სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, განათება, გათბობა, ვენტილაცია - 
რამდენად ქმნის აქ განთავსებული პირებისთვის პატიმრობის ღირსეულ პირობებს. 

24  შესამოწმებელი საკითხების დეტალური ჩამონათვალი იხილეთ ქვეთავების ბოლოს.
25  სპეციალურ საკნებს განსაზღვრავს დეპარტამენტის დირექტორი პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის წარდგინებით.
26 ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსების ადგილი, როდესაც იგი საფრთხეს უქმნის საკუთარ ან სხვის სიცოცხლეს ან/და 
ჯანმრთელობას, რომელიც განისაზღვრება დაწესებულების დირექტორის მიერ;
27 დაწესებულებაში მიღებისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის განთავსების ადგილი, სადაც ხდება მასზე დაკვირვება და შესწავლა 
მისი შესაბამის საკანში განაწილების მიზნით, აგრეთვე, ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით – სხვადასხვა გადამდებ დაავადებაზე 
საეჭვო პირების იზოლირებისთვის (დიაგნოსტირებამდე);
28 პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული დისციპლინური სახდელის მოსახდელად განკუთვნილი საკანი, ასევე უსაფრთხოების 
ღონისძიებებიდან გამომდინარე ბრალდებულის/მსჯავრდებულის არაუმეტეს 24 საათით მოთავსებისათვის განკუთვნილი ადგილი, 
რომლებიც განისაზღვრება დაწესებულების დირექტორის მიერ ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით;
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- დედათა და ბავშვთა განთავსების ადგილები - ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, პირობები, მოწყობა; 
სველი წერტილები და ა.შ.; მაქსიმალურად მიახლოებული პენიტენციური სისტემის გარეთ არსებულ 
გარემოსთან; შესაბამისი სათამაშო გარემო/ინვენტარი ბავშვებისთვის;

- სამრეცხაო: ინფრასტრუქტურის მდგომარეობა, ინვენტარი, დასაქმებული პატიმრების რაოდენობა და 
ა.შ.

- სამზარეულო: ზოგადი მონიტორინგის დროს ვიზიტორებს მხოლოდ ზედაპირული შემოწმების 
განხორციელების საშუალება აქვთ - სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, ინვენტარი და აღჭურვილობა 
და ა.შ. თუ მონიტორინგის მიზნებში საკვების ხარისხის და კალორიულობის შეფასებაც შედის, ამისთვის 
მონიტორინგის ჯგუფში კვების ექსპერტი უნდა იყოს.

- მოშიმშილე პატიმრების განთავსების ოთახი: განთავსების პირობები, მეთვალყურეობის ფორმა და სხვა. 

- საგამოძიებო/ადვოკატთან შეხვედრის ოთახები: ინფრასტრუქტურა და პირობები, მეთვალყურეობის 
ფორმა.

- სასეირნო ეზო/ეზოები: ფართობი, არის თუ არა გადახურული ნაწილი, მოწყობა (სავარჯიშო ინვენტარი, 
ბაღის სკამები და სხვა).

- საჩივრის ყუთების რაოდენობა და განლაგება: განლაგების ადგილები თანამშრომლების დაუხმარებლად 
საჩივრის ჩაგდების საშუალებას უნდა იძლეოდეს (მაგ. საკნის ტიპის სადგომებში განთავსებულებისთვის 
- სასეირნო ეზოს ან საშხაპის გზაზე), არის თუ არა დალუქული. 

- ბიბლიოთეკა: მუშაობის საათები, ხელმისაწვდომობა, წარმოდგენილი ლიტერატურა, მათ შორის, 
იურიდიული ლიტერატურა, პატიმრების უფლებების ამსახველი ტექსტები და სხვა.

- სარეაბილიტაციო/საგანმანათლებლო/პროფესიული სწავლების/დასაქმების კერების  ინფრასტრუქტურა: 
შესაბამისი აღჭურვა, იძლევა თუ არა დანიშნულების შესრულების შესაძლებლობას.

- მაღაზია: მუშაობის გრაფიკი, პროდუქტის შენახვის პირობები, სისუფთავე, წარმოდგენილი ასორტიმენტი 
ემთხვევა პატიმრებისთვის გადაცემულ ჩამონათვალს, ფასები და ა.შ.

2.5 პატიმრებთან გასაუბრება

პატიმრებთან გასაუბრება, შეიძლება ითქვას, რომ მონიტორინგის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტია - 
შესაძლოა, დაწესებულების მოწესრიგებული დოკუმენტაცია, გარემონტებული ინფრასტრუქტურა და სხვა 
ფორმალობების დაცვა ქმნიდეს შთაბეჭდილებას, რომ დაწესებულებაში ყველა სტანდარტი დაცულია, 
თუმცა პატიმრებთან გასაუბრებით შეიძლება სულ სხვა რეალობა გამოვლინდეს.

კონკრეტულ საკითხებზე გადასვლამდე, აუცილებელია, მონიტორებმა თავი წარუდგინონ პატიმარს/
პატიმრებს, ნათლად და გასაგებად აუხსნან იქ ყოფნის მიზანი და უფლებამოსილებების არსი, ასევე, 
ითხოვონ გასაუბრების უფლება. პატიმრებს უნდა განემარტოთ, როგორ მოხდება მათ მიერ მიწოდებული 
ინფორმაციის გამოყენება და რომ მათი წერილობითი თანხმობის ან მოთხოვნის გარეშე მონიტორინგის 
ჯგუფი ინფორმაციის პირველწყაროს არ გაამჟღავნებს.

ვიზიტის დროს მაქსიმალურად უნდა იყოს მოცული პატიმრების ყველა კატეგორია, მათ შორის, მოწყვლადი 
ჯგუფები, სამარტოო საკანში მყოფი პატიმრები, სამეურნეო ნაწილში დასაქმებულები და სხვა. ამასთან, 
ჯგუფის წევრებმა თავად უნდა შეარჩიონ, ვისთან გასაუბრება სურთ და მოთხოვნის შემთხვევაში, დამატებით 
გაესაუბრონ სხვა პატიმრებსაც, ვინაიდან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მონიტორების ყურადღების 
გადატანა ხელოვნურად ხდება ადმინისტრაციასთან “დაახლოებულ” პატიმრებზე, რომლებისგანაც მხოლოდ 
შელამაზებული და არაზუსტი ინფორმაციის მიღება იქნება შესაძლებელი. ამ კატეგორიის პატიმრები, 
ხშირად, საკნიდან საკანშიც დაყვებიან მონიტორებს. ასეთ შემთხვევაში მათ კორექტულად უნდა ეთხოვოთ 
საკნის მიღმა დარჩენა ან, უკიდურეს შემთხვევაში, შეეთავაზოთ მოგვიანებით ინდივიდუალური გასაუბრება.

პატიმრებთან გასაუბრება შეიძლება მოხდეს როგორც მათი განთავსების საკნებში, ისე ეზოში, საერთო 
სივრცეში, სპეციალური განთავსების საკნებში ან სამედიცინო ნაწილში. ასევე, შესაძლებელია, პატიმრებთან 
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გასაუბრება იყოს ინდივიდუალური ან ჯგუფური. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მონიტორები, ვიზიტის 
მიზნის და პატიმრების ინტერესების გათვალისწინებით, იღებენ გადაწყვეტილებას რომელ პატიმრებს 
გაესაუბრონ და სად. როგორც წესი, მონიტორები იწყებენ ჯგუფური გასაუბრებებით და ამ პროცესის 
მიმდინარეობისას ახდენენ იმ პატიმრების იდენტიფიცირებას, ვისთანაც ინდივიდუალურად გასაუბრება 
სურთ, მაგალითად, თუ პატიმარი საერთოდ არ ლაპარაკობს, ან აფიქსირებს ჯგუფისგან რადიკალურად 
განსხვავებულ აზრს, ემჩნევა დაზიანებები და ა.შ.

ყველა შემთხვევაში, პატიმრებთან გასაუბრება უნდა მოხდეს კონფიდენციურ ვითარებაში, თანამშრომლების 
დასწრების გარეშე. უმჯობესია, თუ პატიმრებთან გასაუბრება მოხდება ორ ან სამწევრიან ჯგუფებად, რაც, 
მოპოვებული ინფორმაციის სწორად გაანალიზების შემთხვევაში, დამაჯერებლობის ხარისხსაც ზრდის და 
უსაფრთხოების თვალსაზრისითაც უფრო მისაღებია.

იმისთვის, რომ ღია დისკუსიაში მონიტორებს არ გამორჩეთ რაიმე საკითხი, უმჯობესია, თუ თან იქონიებენ 
სპეციალურ კითხვარს, რომელშიც მოცულია ყველა თემატიკა, შესაბამისი გრაფებით და ქვესაკითხებით. 
თუმცა პირველი კითხვები, ჯობს, ზოგადი ხასიათის იყოს და თანდათან, საუბრის მიმდინარეობისას, 
გამახვილდეს ყურადღება კონკრეტულ საკითხებზე, რაც პატიმრებს საშუალებას მისცემს, თავად გაუსვან ხაზი 
მთავარ პრობლემებს და გამოთქვან საკუთარი აზრი. ამასთან, უმჯობესია, რომ მხოლოდ ერთმა ვიზიტორმა 
შეავსოს კითხვარი, ხოლო დანარჩენები უშუალოდ გაესაუბრონ პატიმრებს - საუბრის პარალელურად 
კითხვარის შევსებამ შესაძლოა, ზოგიერთი პატიმარი გააღიზიანოს და უნდობლობა გამოიწვიოს. ამასთან, 
თავისუფალ საუბარში შესაძლოა ისეთი საკითხები გამოვლინდეს, რაზეც მონიტორინგის ჯგუფს არანაირი 
ინფორმაცია არ ჰქონდა, ხოლო მხოლოდ კითხვარით შემოფარგვლის შემთხვევაში მათი მოცვა არ 
მოხდებოდა.

2.6 თანამშრომლები

კვალიფიცირებული, გამოცდილი და ჯეროვნად მომზადებული პერსონალი, პენიტენციურ დაწესებულებებში 
არასათანადო მოპყრობის პრაქტიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს 
ისეთი კადრების მოძიებაზე, რომლებიც შეძლებენ პატიმრებთან ადამიანური ურთიერთობის დამყარებას 
და ამასთან, ავტორიტეტის შენარჩუნებას, რათა ჯეროვნად უზრუნველყონ დაწესებულებაში წესრიგის და 
უსაფრთხოების დაცვა.კონსტრუქციული და პოზიტიური ურთიერთობების ჩამოყალიბება პერსონალსა და 
პატიმრებს შორის არა მხოლოდ შეამცირებს არასათანადო მოპყრობის რისკს, არამედ გააუმჯობესებს 
კონტროლსა და უსაფრთოხებას29. 

ასევე მნიშვნელოვანია, თანამშრომლების რაოდენობა დაწესებულების სიდიდის და პატიმრების 
რაოდენობის ადეკვატური იყოს - პერსონალის შემადგენლობის სიმცირე და/ან სპეციფიკური პერსონალის 
ნაკლებობა ამცირებს პატიმრებთან პირდაპირი კონტაქტის შესაძლებლობას, ამასთან, ხშირად იქნება 
საჭირო დამატებითი შრომა დაწესებულებაში უსაფრთხოების საბაზო დონისა და რეჟიმის განხორციელების 
შესანარჩუნებლად. არსებულმა ვითარებამ, შესაძლოა, მარტივად გამოიწვიოს თანამშრომელთა სტრესის 
მაღალი დონე და ვადამდელი გამოფიტვა, რაც გააღრმავებს სასჯელასრულების დაწესებულებისთვის 
დამახასიატებელ დაძაბულობას.

პენიტენციური სისტემის თანამშრომლები, ერთი მხრივ, ზედმიწევით კარგად უნდა იცნობდნენ საკუთარ 
უფლებამოსილებებს30 და მათი განხორციელების პროცედურებს, ხოლო მეორე მხრივ, პატიმრების უფლებებს. 
მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ გავლილი პროფესიული მომზადება კრიტიკული სიტუაციების მართვაში, ძალისა 
და სპეციალური საშუალებების გამოყენებაში.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, მონიტორინგის დაწყებამდე მონიტორინგის ჯგუფმა უნდა 
მიიღოს ინფორმაცია დაწესებულების თანამშრომლების მომზადებისა და გადამზადების თაობაზე ასევე, 
კონკრეტულად მონიტორინგის დროს გაესაუბროს ციხის პერსონალს, ხოლო პატიმრებთან საუბრისას 
გაარკვიოს ამა თუ იმ თანამშრომლის დამოკიდებულება თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან მიმართებით 

29 ამ თემაზე იხ. CPT-ის სტანდარტები - ამონაწერი მე-11 საერთო ანგარიშიდან https://rm.coe.int/09000016806cd1fd ; ასევე, ევროპული 
ციხის წესები, ნაწილი V “მენეჯმენტი (ციხის მართვა) და დაწესებულების თანამშრომლები”
30  მათ შორის, პენიტენციური დაწესებულებების მოსამსახურეთა ეთიკის კოდექსის პრინციპებს 
https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1163047   
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სხვადასხვა სიტუაციებში.

არასათანადო მოპყრობის ერთ-ერთი გენერატორი თანამშრომლებისთვის შექმნილი ცუდი პირობებიც 
არის. გადატვირთული გრაფიკისა და მცირე ანაზღაურების მქონე თანამშრომელი უფრო ადვილად 
ღიზიანდება და უფრო დიდია შანსი, რომ საკუთარი პრობლემები პატიმრებზე გადაიტანოს. სწორედ ამიტომ, 
დაწესებულებაში ვიზიტისას მნიშვნელოვანია თანამშრომლებთან გასაუბრება მათი უფლებების კუთხითაც 
- სამუშაო საათები, ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, ზოგადად, ანაზღაურების სამართლიანობა, 
კორპორატიული სამედიცინო დაზღვევის არსებობა, ფსიქოლოგის ხელმისაწვდომობა.

2.7 ვიზიტის შედეგების შუალედური შეჯამება

შუალედური შეჯამების დაგეგმვა მნიშვნელოვანია ერთდღიანი ვიზიტის დროს. ამ მიზნით ჯგუფის წევრები 
წინასწარ თანხმდებიან დაწესებულების შიგნით შეხვედრის ადგილსა და დროზე, რათა გაცვალონ 
მოპოვებული ინფორმაცია და აღნიშნულის გათვალისწინებით დაგეგმონ შემდეგი ნაბიჯები. განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი საკითხების გამოკვეთის შემთხვევაში შესაძლებელია მონიტორინგის გეგმის გადახედვაც 
ამ საკითხებზე მეტი ყურადღების გასამახვილებლად.

2.8 საბოლოო გასაუბრება ადმინისტრაციასთან

მონიტორინგის დასრულებისას ჯგუფის წევრები იკრიბებიან განცალკევებით, სადაც ჯგუფის ხელმძღვანელთან 
ერთად განიხილავენ მონიტორინგის პირველად შედეგებს და იმ გამოკვეთილ პრობლემებს, რომელთა 
გადაწყვეტაც დაწესებულების ადმინისტრაციას თავადაც შეუძლია. ამის შემდეგ მონიტორინგის ყველა 
წევრი იკრიბება ადმინისტრაციასთან და ამ უკანასკნელს გააცნობს ვიზიტის პირველად შთაბეჭდილებებს 
და ზეპირ რეკომენდაციებს მყისიერად გადასაჭრელ საკითხებზე.

3. შემაჯამებელი ეტაპი

3.1 შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების თაობაზე

არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენის შემთხვევაში, განსხვავებული მონიტორინგის მექანიზმებს 
სხვადასვა მიდგომები აქვთ: 

წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT) წამების პრევენციის კონვენციის მე-8 მუხლის მე-5 პუნქტის მიხედვით, 
უფლებამოსილია, გადაუდებელი აუცილებლობისას მოითხოვოს სახელმწიფოსგან მყისიერი რეაგირება 
არასათანადო მოპყრობის კონკრეტულ შემთხვევებზე31. იმავე მექანიზმს იყენებს კომიტეტი პატიმრის 
სხეულზე არსებული დაზიანებებისა და გაცხადებული საჩივრის შემთხვევაშიც.

საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატში არასათანადო მოპყრობის თაობაზე ინდივიდუალურ 
საჩივრებს სახალხო დამცველის მართლმსაჯულების დეპარტამენტი განიხილავს და ასეთ შემთხვევაში, 
“საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 21-ე მუხლის “გ” ქვეპუნქტის 
თანახმად, წინადადებით მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს გამოძიების ან სისხლისსამართლებრივი 
დევნის დაწყების მოთხოვნით.  

დამოუკიდებელი მონიტორის შემთხვევაში, ამ უკანასკნელმა უნდა უზრუნველყოს პროკურატურის და/ან 
სახალხო დამცველის აპარატის მყისიერი ინფორმირება. ასევე, მონიტორინგის ჯგუფმა, პატიმრის თანხმობის 
შემთხვევაში, უნდა გასცეს ზეპირი რეკომენდაციები, რომლებიც სავარაუდო მსხვერპლისთვის სათანადო 
სამედიცინო დახმარების ან უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ეხება (მაგ. სხვა საკანში ან დაწესებულებაში 
გადაყვანა).
31 საქართველოსთან მიმართებაში კომიტეტმა ეს შესაძლებლობა 2007 წლის გაზაფხულზე საქართველოში განხორციელებული 
ვიზიტის დროს გამოიყენა. იხ. CPT-ის 2007 წლის ვიზიტის ანგარიში საქართველოს ხელისუფლებას, პუნქტი 7-8;https://rm.coe.int/
CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ecd48;
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როდესაც პირს დაზიანებები აღენიშნება,  მნიშვნელოვანია მათი დოკუმენტირება, რაც გულისხმობს 
დაზიანებების დეტალურ აღწერას, ხოლო საუკეთესო შემთხვევაში კი ფოტოგრაფირებასაც. დაზიანებების 
აღწერაში მონიტორინგის ჯგუფის არასამედიცინო წევრებიც უნდა იყვნენ დატრენინგებული, რაც 
განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, როდესაც ჯგუფში არ არის სამედიცინო პროფილის წევრი. 

3.2 ვიზიტის შემდგომი ანგარიშის მომზადება 

ვიზიტის შემდგომ მონიტორინგის ჯგუფის ყველა წევრმა წერილობით უნდა წარმოადგინოს ვიზიტის შედეგები, 
მათ შორის, ნანახი პირების სტატისტიკა, გამოკვეთილი პრობლემები და რეკომენდაციების პროექტები. 
საჭიროების/სურვილის შემთხვევაში, ჯგუფის წევრები  ერთობლივად შეიმუშავებენ ანგარიშის გეგმას. 
მნიშვნელოვანია, განისაზღვროს ანგარიშის მომზადებაზე პასუხისმგებელი პირი ან პირები, რომლებიც 
გააანალიზებენ როგორც ვიზიტამდე, წერილობით, ისე ვიზიტის დროს მოპოვებულ ინფორმაციას, ჯგუფის 
წევრებთან შეთანხმებით გამოკვეთენ განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საკითხებს და შეიმუშავებენ შესაბამის 
რეკომენდაციებს. მონიტორინგის ანგარიში შესაძლოა ასახავდეს ერთ კონკრეტულ დაწესებულებაში ან 
რამდენიმე დაწესებულებაში ვიზიტის შედეგებს. 

ანგარიში უნდა მოიცავდეს სასჯელაღსრულების სისტემაში არსებულ დადებით და უარყოფით ტენდენციებს. 
იგი შესაძლებელია იყოს სპეციალური/თემატური (მაგალითად, შეეხებოდეს მხოლოდ არასათანადო 
მოპყრობასთან დაკავშირებულ საკითხებს, სამედიცინო მონიტორინგის შედეგებს და ა.შ.) ან ზოგადი. არ 
არსებობს ანგარიშის მომზადების დადგენილი სტანდარტი, თუმცა ბევრი მონიტორინგის მექანიზმი ანგარიშის 
მომზადებისას  წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიშის სტილს ირჩევს. 

ანგარიში ძირითადად შედგება სამი ნაწილისგან: შესავალი, რომელიც უნდა მოიცავდეს მონიტორინგის 
მანდატის აღწერას, ჯგუფის შემადგენლობას, სტატისტიკას და ძირითად მიგნებებს; ტექსტის ძირითადი 
ნაწილი უფრო დეტალურად, ცალ-ცალკე თავებში პრიორიტეტების მიხედვით, უნდა ასახავდეს აღმოჩენილ 
პრობლემებს და დამკვიდრებულ პრაქტიკას, დასკვნით ნაწილში კი წარმოდგენილია რეკომენდაციები/
წინადადებები კონკრეტული უწყებებისადმი/ორგანიზაციებისადმი.

3.3 ანგარიშის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა 

მომზადებული ანგარიშის ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. 
აღნიშნული, ერთი მხრივ, უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირების ინფორმირებას პენიტენციურ 
დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე, ხოლო მეორე მხრივ, სახელმწიფოს უბიძგებს, გადადგას 
კონკრეტული ნაბიჯები პრობლემის აღმოსაფხვრელად. რაც მეტია საზოგადოების დაინტერესება, მით 
დიდია ზეწოლა ხელისუფლებაზე და მით მეტია ალბათობა, რომ ანგარიშში ასახული რეკომენდაციები 
გათვალისწინებული იქნება.

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის შემთხვევაში, “საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ” ორგანული 
კანონის შესაბამისად, მონიტორინგის შედეგები აისახება როგორც სახალხო დამცველის ყოველწლიურ 
ანგარიშში, ასევე მზადდება თემატური/სპეციალური ანგარიშები, რომლებიც საჯაროა და მათი ნახვა 
შესაძლებელია სახალხო დამცველის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე32. სახალხო დამცველის ყოველწლიური 
ანგარიში განიხილება პარლამენტში და მასში მოცემული საკითხების თაობაზე პარლამენტი სპეციალურ 
დადგენილებას ამზადებს.

არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მომზადებული ანგარიშების საზოგადოებისთვის გაცნობა 
ნაკლებ ფორმალიზებულია. როგორც წესი, ხდება ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელსაც, სამოქალაქო 
საზოგადოებისა და მედიის წარმომადგენლების გარდა, შეიძლება ესწრებოდნენ იმ სახელმწიფო უწყებების 
წარმომადგენლები, რომელთა საქმიანობასაც ეძღვნება ანგარიში.

32 http://ombudsman.ge/ge/; 
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3.4 რეკომენდაციების განხორციელების კონტროლი

მონიტორინგის ორგანოების ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს გაცემული რეკომენდაციების შესრულება 
წარმოადგენს. მონიტორინგის ჯგუფმა, რეკომენდაციების ხასიათიდან გამომდინარე, უნდა განსაზღვროს მათი 
შესრულების სავარაუდო ვადა და უზრუნველყოს მათი შესრულების თაობაზე წერილობითი ინფორმაციიის 
გამოთხოვა ან/და ადგილზე გადამოწმება. 

რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, უნდა შემუშავდეს ადვოკატირების სტრატეგია - 
აღნიშნული შესაძლებელია მოიცავდეს ღია ან დახურულ შეხვედრებს შესაბამისი სახელმწიფო ორგანოების 
წარმომადგენლებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან, მედიის ინფორმირებას, კამპანიის ჩატარებას  
და სხვა.

თავი III. მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

1. ზოგადი პრინციპები

პენიტენციური სისტემის დახვეწა დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად სრულყოფილია კანონმდებლობა, 
რამდენად გააზრებულია სახელმწიფო პოლიტიკა ამ სფეროში, რამდენად შეესაბამება არსებული სისტემა 
საერთაშორისო გამოცდილებასა და სტანდარტებს. სახელმწიფომ ყველა ეტაპზე უნდა უზრუნველყოს 
სასჯელაღსრულების სისტემაში არსებული პრობლემების მოგვარებისათვის აუცილებელი რესურსების 
გამოყოფა. ქვემოთ მოცემულია ის ზოგადი პრინციპები, რომლებიც პენიტენციური სისტემის მოწყობის 
ძირითად ქვაკუთხედს უნდა წარმოადგენდეს. 

1.1 “ნელსონ მანდელას წესები”

პატიმრებთან მოპყრობის მინიმალურ სტანდარტულ წესებში ასახულია ციხის ეფექტიანი მართვის, მათ შორის 
პატიმართა უფლებების დაცვის უზრუნველყოფის მინიმალური სტანდარტები. იგი მოიცავს ციხის მართვის 
ყველა ასპექტს და აწესებს პატიმართა მოპყრობის მინიმალურ სტანდარტებს როგორც ბრალდებული, ასევე 
მსჯავრდებული პატიმრებისთვის. აღნიშნული წესები გამოიყენება პირის მიღებიდან მის გათავისუფლებამდე.

მანდელას წესების ძირითადი პრინციპების თანახმად33:  

1.აუცილებელია პატიმართა მიმართ პატივისცემით მოპყრობა, მათი როგორც ადამიანების თანდაყოლილი 
ღირსებისა და ფასეულობების გათვალისწინებით/პატივისცემით.

2.დაუშვებელია წამება ან სხვა სახის არაადამიანური მოპყრობა.

3.პატიმართა მოპყრობა უნდა ეფუძნებოდეს მათ საჭიროებებს, დისკრიმინაციის გარეშე.

4. ციხის მიზანია საზოგადოების დაცვა და დანაშაულის განმეორების შემცირება.

5. პატიმართა, ციხის თანამშრომელთა, მომსახურების მიმწოდებელთა და მნახველთა უსაფრთხოება 
ყოველთვის უპირატესი მნიშვნელობისაა.

33 https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/11/PRI_Nelson_Mandela_Rules_Short_Guide_Geo_final.pdf .
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1.2 ევროპული ციხის წესები

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მოთავსებულ პირთა ყოფაზე ზრუნვა სახელმწიფოს ვალდებულებას 
წარმოადგენს. ევროპული  ციხის წესების ძირითადი პრინციპების თანახმად: 

“1. ყველა თავისუფლებააღკვეთილ ადამიანს უნდა მოეპყრან მისი უფლებების პატივისცემით.

2. თავისუფლებააღკვეთილი პირები ინარჩუნებენ ყველა უფლებას, რომელიც კანონიერად არ ერთმევათ იმ 
გადაწყვეტილების საფუძველზე, რომლითაც მათ უსჯიან სასჯელს ან უფარდებენ პატიმრობას.

3. თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მიმართ დაწესებული შეზღუდვები უნდა იყოს მინიმალურად აუცილებელი და 
იმ ლეგიტიმური ამოცანის თანაზომიერი, რომლისთვისაც ხდება მათი დაწესება.

4. ადამიანის უფლებების შემლახავი ციხის პირობების არსებობა არ არის გამართლებული რესურსების ნაკლებობით.

5. ცხოვრება ციხეში შეძლებისდაგვარად უნდა უახლოვდებოდეს საზოგადოებაში ცხოვრების პოზიტიურ ასპექტებს.

6. პატიმრობის მართვა ისე უნდა მოხდეს, რომ ხელი შეუწყოს თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რეინტეგრაციას 
თავისუფალ საზოგადოებაში.

7. სამოქალაქო საზოგადოების შეძლებისადგვარი ჩართვა ციხის ცხოვრებაში და თანამშრომლობა სოციალურ 
სამსახურებთან.

8. ციხის პერსონალი ახორციელებს მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ სამსახურს და მათი დასაქმება, პროფესიული 
მომზადება და მუშაობის პირობები უნდა აძლევდეს მათ საშუალებას პატიმრებზე ზრუნვის მაღალი სტანდარტები 
შეინარჩუნონ.

9. ყველა ციხე უნდა ექვემდებარებოდეს რეგულარულ სამთავრობო ინსპექტირებას და დამოუკიდებელ 
მონიტორინგს.”

1.3. საქართველოს პატიმრობის კოდექსი

მუხლი 1

1. პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის მიზანია 
პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება, ახალი დანაშაულის თავიდან აცილება და მსჯავრდებულის 
რესოციალიზაცია.

2. საქართველოში პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის აღსრულება ხორციელდება კანონიერების, 
ჰუმანიზმის, დემოკრატიულობის, კანონის წინაშე თანასწორობისა და სასჯელის ინდივიდუალიზაციის პრინციპებზე 
დაყრდნობით.

2. არასათანადო მოპყრობა

2.1 საერთაშორისო აქტები

გაეროს წამების საწინააღმდეგო კონვენცია

პირველად ადამიანის უფლებების ისტორიაში, გაეროს საწინააღმდეგო კონვენცია იძლევა წამების 
საყოველთაოდ აღიარებულ დეფინიციას: “ამ კონვენციის მიზნებისათვის ტერმინი ,,წამება” ნიშნავს ნებისმიერ 
ქმედებას, რომლითაც პირს განზრახ აყენებენ ძლიერ ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ტკივილს ან ტანჯვას, რათა მისგან 
ან მესამე პირისგან მიიღონ ინფორმაცია ან აღიარება, ან დასაჯონ ქმედებისათვის, რომელიც მან ან მესამე პირმა 
ჩაიდინა, ან რომლის ჩადენაშიც ეჭვმიტანილია, აგრეთვე დააშინონ ან აიძულონ იგი, ან მესამე პირი ნებისმიერი 
სახის დისკრიმინაციის საფუძველზე, როცა ასეთი ტკივილი ან ტანჯვა მიყენებულია წამებით ან თანხმობით, ან 
თანამდებობის პირის უსიტყვო თანხმობით, ან სხვა ისეთი პირის მიერ, რომელიც მოქმედებდა ოფიციალური პირის 
სტატუსით.“ (მუხლი 1–1);



25

კონვენციის ხელმომწერ სახელმწიფოებს ეკისრებათ ვალდებულება, მიიღონ ეფექტური ზომები წამების 
აღსაკვეთად მათი იურისდიქციის34 ფარგლებში (მუხლი 2), მათ შორის: 

● წამება განსაზღვრონ, როგორც სისხლის სამართლის დანაშაული (მუხლი 4);

● ეფექტურად და მიუკერძოებლად გამოიძიონ ნებისმიერი წამების ფაქტი (მუხლი 12 და 13) და 
უზრუნველყონ წამების მსხვერპლთათვის მიყენებული ზიანის კომპენსაცია, ასევე, მათი უფლებების 
სრული რეაბილიტაცია. იმ შემთხვევაში, როდესაც მოცემული მომენტისთვის წამების მსხვერპლი 
გარდაცვლილია, კომპენსაცია მიეცემა მის მემკვიდრეებს (მუხლი 14–1);

● აკრძალონ წამების გზით მოპოვებული მტკიცებულებების გამოყენება სასამართლოში (მუხლი 15);

● ყველაფერი გააკეთონ ნებისმიერი სახის სასტიკი, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის 
პრევენციისთვის, რომლებიც არ შეესაბამება ამ კონვენციის განმარტებას (მუხლი 16);

● არ მოახდინონ პირის დეპორტაცია, ექსტრადიცია ან საზღვრიდან გაბრუნება, თუ არსებობს 
საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ამის შედეგად ის გახდება წამების მსხვერპლი (მუხლი 3);

● წამებაში დამნაშავე ან ეჭვმიტანილი უნდა იქნას ექსტრადირებული (მუხლი 8); მაშინაც კი, როდესაც 
სახელმწიფო ექსტრადიციას ახდენს მხოლოდ მეორე სახელმწიფოსთან დადებული სპეციალური 
ხელშეკრულების საფუძველზე, ამგვარი ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში, ეს კონვენცია 
მიიჩნევა ექსტრადირების სამართლებრივ საფუძვლად (მუხლი 8–2); თუ ექსტრადიცია ამა თუ იმ 
მიზეზით შეუძლებელია, თავად იმ სახელმწიფომ, რომლის ტერიტორიაზეც იმყოფება წამებაში 
დამნაშავე ან ეჭვმიტანილი, უნდა განახორციელოს მართლმსაჯულება (მუხლი 5–2);

საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ35

“მუხლი 7: არავინ არ უნდა დაექვემდებაროს წამებას ან სასტიკ, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ მოქცევას ან 
სასჯელს. კერძოდ, არავინ, მისი ნებაყოფლობითი თანხმობის გარეშე, არ შეიძლება დაექვემდებაროს სამედიცინო 
ან სამეცნიერო ექსპერიმენტებს.”36

პრინციპთა ერთობლიობა ნებისმიერი ფორმით დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პირთა დასაცავად37

“პრინციპი 6

არცერთი ფორმით დაკავებული ან დაპატიმრებული პირი არ უნდა დაექვემდებაროს წამებას, სასტიკ, არაადამიანურ 
ან დამამცირებელ მოპყრობას ან სასჯელს.* არანაირი გარემოება არ ამართლებს წამების ან სხვა სასტიკი, 
არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან სასჯელის შეფარდებას. 

*ტერმინი „სასტიკი, არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა ან სასჯელი“ ისე უნდა განიმარტოს, რათა 
მაქსიმალურად გაფართოვდეს ფიზიკური თუ გონებრივი ზეწოლის წინააღმდეგ შესაძლებელი დაცვა, მათ შორის, 
დაკავებული ან დაპატიმრებული პირის ისეთ პირობებში მოთავსება, რაც მისი ბუნებრივი გრძნობების გამოვლენის 
შესაძლებლობის დროებით ან სამუდამოდ წართმევას გამოიწვევს, როგორიცაა მხედველობა, სმენა, ადგილის 
გაცნობიერება და დროის მსვლელობა.“

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის ევროპული კონვენცია

“მუხლი 3 წამების აკრძალვა

არავინ შეიძლება დაექვემდებაროს წამებას, არაადამიანურ ან ღირსების შემლახველ მოპყრობას ან დასჯას.”

34  ქმედება განხორციელდა ამ სახელმწიფოს ტერიტორიაზე; წამების მსხვერპლი ან წამებაში დამნაშავე არის მისი მოქალაქე 
(მუხლი 5–1);
35 გაეროს გენერალური ასამბლეის 1966 წლის 16 დეკემბრის 2200A(XXI) რეზოლუცია https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1398335
36 მუხლი 7
37  გაეროს გენერალური ასამბლეის 1988 წლის 9 დეკემბრის 43/173 რეზოლუცია http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d-
01000-00---off-0samartal--00-1----0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-1l--11-ka-50---20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.3&d-
=HASH01f2b406e2c6566168ddcc40.7&gt=1



26

2.2 ეროვნული კანონმდებლობა 

საქართველოს კონსტიტუციის მე-17 მუხლის თანახმად,  1. ადამიანის პატივი და ღირსება ხელშეუვალია . 
2. დაუშვებელია ადამიანის წამება, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახველი მოპყრობა და 
სასჯელის გამოყენება . 3. დაუშვებელია დაკავებული თუ სხვაგვარად თავისუფლებაშეზღუდული პირის ფიზიკური 
ან ფსიქიკური იძულება.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 1441-ე 1442-ე  1443-ე მუხლები შეეხება წამებას, წამების 
მუქარას და დამამცირებელ ან არაადამიანურ მოპყრობას. აღსანიშნავია, რომ არასათანადო მოპყრობის 
გათვალისწინებული ქმედებების მიმართ არ ვრცელდება ხანდაზმულობის ვადა38 ასევე, დაუშვებელია 
მსჯავრდებულის სასჯელისგან სრულად გათავისუფლება39. 

2.3 არასათანადო მოპყრობის40 აკრძალვა ევროსასამართლოს პრაქტიკაში

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს განმარტებით, კონვენციის მე-3 მუხლი დემოკრატიული 
საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე ფუნდამენტურ პრინციპს აღიარებს. წამების, არაადამიანური და 
დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აკრძალვა აბსოლუტური ხასიათისაა, რაც ნიშნავს, რომ მას არანაირი 
გამონაკლისი არ აქვს, მათ შორის, არც საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, საომარი მოქმედებები ან სხვა 
საგანგებო გარემოებები41; არასათანადო მოპყრობა დაუშვებელია მიუხედავად იმისა, როგორი სიმძიმის ან 
ხასიათის დანაშაული ჩაიდინა მსხვერპლმა წარსულში ან როგორია მისი ქცევა42.

როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, წამების და სხვა არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების უდიდესი ნაწილი 
დახურულ დაწესებულებებზე, მათ შორის, ციხეებზე მოდის, რის გამოც წამების და სხვა არასათანადო 
მოპყრობის შემთხვევების გამოვლენა პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ერთ-ერთ ძირითად 
მიზანს წარმოადგენს.

სახელმწიფოს აკისრია სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში განთავსებული პირის ფიზიკური და 
ფსიქოლოგიური დაცულობის ადეკვატური უზრუნველყოფის ვალდებულება. ევროსასამართლოს 
არაერთგზის აღუნიშნავს, რომ თავისუფლების აღკვეთა თავისთავად იწვევს პირის გარკვეულ ტანჯვასა და 
დამცირებას43, თუმცა “პატიმრობის აღსრულების მანერა და მეთოდი არ უნდა აყენებდეს მას მძიმე ან აუტანელ 
მდგომარეობაში და მისი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა, მათ შორის, შესაბამისი სამედიცინო დახმარების 
უზრუნველყოფით, სათანადოდ უნდა იყოს დაცული.”44

იმისთვის, რომ კონვენციის მე-3 მუხლის მოქმედების სფეროში მოხვდეს, მოპყრობამ სიმკაცრის მინიმალურ 
ზღვარს უნდა მიაღწიოს. შეფასებისას მხედველობაში მიიღება საქმის კონკრეტული გარემოებები, მათ 
შორის, “მოპყრობის ხასიათი და კონტექსტი, მისი აღსრულების მანერა და მეთოდები, მისი ხანგრძლივობა, 
მისი ფიზიკური და მენტალური შედეგები და რიგ შემთხვევებში მსხვერპლის ასაკი, სქესი და მისი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობა.”45

ევროსასამართლოს პრეცენდენტების თანახმად, თუ პირი დაზიანდა პატიმრობის ან სხვა ისეთ დროს, როცა 
იმყოფებოდა სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ, არსებობს მტკიცე პრეზუმფცია, რომ პირი არასათანადო 
მოპყრობას დაექვემდებარა46. სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება, წარმოადგინოს დაზიანებების 

38 სსკ-ის 71-ე მუხლის მე-51 ნაწილი; 
39  სსკ-ის 731 მუხლის მესამე ნაწილი; 
40  ტერმინი “არასათანადო მოპყრობა” აერთიანებს ევროკონვენციის მესამე მუხლში მოცემულ ყველა ცნებას: წამება მოიაზრებს განზრახ 
განსაკუთრებული ინტენსივობის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური ტკივილის მიყენებას; არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა ან 
დასჯა კი აერთიანებს იმგვარ ქმედებებს, რომლებიც მართალია, წარმოადგენს არასათანადო მოპყრობას, თუმცა ინტენსივობით ვერ 
აღწევს წამებამდე. ამასთან, ამ ორ უკანასკნელ შემთხვევაში, არც განზრახვაა აუცილებელი (იხ. ზ.ა. და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ 
(Z.A. and Others v. Russia), no 61411/15, 28 მარტი 2017 წ., პარ. 109-110; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-172107  ვასილესკუ ბელგიის 
წინააღმდეგ (Vasilescu c. Bйlgique), no. 64682/12, 25 ნოემბერი 2014 წ., პარ. 105-106) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-148507; 
41  იხ. მაგ., სერინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Soering v. The United Kingdom), no 14038/88, 7 ივლისი 1989 წ., პარ. 
88 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57619; 
42  ლაბიტა იტალიის წინააღმდეგ (Labita v. Italy), no 26772/95, 6 აპრილი 2000 წ. პარ. 119;  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58559;   
43  კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ (Kudła v. Poland), 30210/96, 26 ოქტომბერი 2000 წ., პარ. 93 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-58920
44  ibid. პარ. 94
45  ibid. პარ. 91
46 იხ. მაგ. სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ (salman v. Turkey), no 21986/93, 27 ივნისი 2000 წ., პარ. 100; http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58735;  ბურსუკი რუმინეთის წინააღმდეგ (Bursuc c. Roumanie), no 42066, 12 ოქტომბერი 2004 წ., პარ. 80 http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-67028; 
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გამომწვევი მიზეზების დამაჯერებელი ახსნა-განმარტება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კონვენციის მე-3 
მუხლის დარღვევის საკითხი აშკარად წამოიჭრება47. არასათანადო მოპყრობის სრული აღმოფხვრისთვის 
აუცილებელია, თითოეული ამგვარი ფაქტის ეფექტური გამოძიება, დისკრიმინაციული მოტივის ძიების 
ჩათვლით48. საგამოძიებო ორგანოების პასიურობა და არაეფექტურობა ნიადაგს ქმნის დაუსჯელობის 
სინდრომის ჩამოყალიბებისთვის, რაც პატიმრებში აჩენს უნდობლობას და ხელს უშლის არასათანადო 
მოპყრობის აღმოფხვრასა და გამოვლენას49.  

2.4 არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენა და მათზე რეაგირება

არასათანადო მოპყრობა ყოველთვის არ გულისხმობს პატიმარზე ფიზიკურ ზემოქმედებას. ამ უკანასკნელის 
მიმართ დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი დამოკიდებულება, მისი თხოვნის ან მოთხოვნის სისტემატური 
უგულებელყოფა, ძალის, სპეცსაშუალებების, დისციპლინური სასჯელების, ჩხრეკის არამართლზომიერი 
გამოყენება (მაგ. დაშინების მიზნით), არასათანადო საცხოვრებელი პირობები ან მკურნალობა, გარკვეულ 
შემთხვევებში, ასევე წარმოადგენს არასათანადო მოპყრობას50. 

ყველა შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებზე რეაგირების გზების 
დასახვისას, გვახსოვდეს პრინციპი “არ ავნო” და საფრთხის ქვეშ არ დავაყენოთ კონკრეტული პატიმრების 
ჯანმრთელობა და სიცოცხლეც კი.

ფიზიკური ძალადობა - თუ მონიტორინგის დროს აღმოაჩინეთ პირი, რომელსაც სხეულის დაზიანებები 
აღენიშნება, გულდასმით გამოკითხეთ და გაარკვიეთ რა ვითარებაში, როდის, როგორ და ვინ მიაყენა 
აღნიშნული დაზიანებები. შეამოწმეთ, არსებობს თუ არა დაზიანებების შესახებ ჩანაწერები შესაბამის 
ჟურნალში და ასეთის არარსებობის შემთხვევაში, მოსთხოვეთ დაწესებულების ექიმს  დეტალური ჩანაწერის 
გაკეთება. პატიმრის ახსნა-განმარტების გადამოწმებას შეეცადეთ სხვა წყაროებით (მაგ. სხვა პატიმრების 
მონათხრობი, ვიდეო-ჩანაწერი, სამედიცინო ბარათში ჩანაწერი და სხვა). იმ შემთხვევაში, თუ დაზიანებები 
დოკუმენტირებული იყო, გაარკვიეთ, რა რეაგირება მოყვა სამედიცინო პერსონალის ან ადმინისტრაციის 
მხრიდან აღნიშნულ შემთხვევას; არის თუ არა დამოკიდებული სამართალდამცავი ორგანოებისადმი 
მიმართვა თავად პატიმრის სურვილზე თუ ეს ხდება პატიმრის სურვილის მიუხედავად, არასათანადო 
მოპყრობის შესახებ ეჭვის არსებობის შემთხვევაშიც.

ხშირად, მონიტორინგის დროს პატიმრები უფრო ღიად საუბრობენ სხვა დაწესებულებებში ან პოლიციის 
განყოფილებაში/დროებითი მოთავსების იზოლატორში გადატანილ არასათანადო მოპყრობაზე, რასაც 
არანაკლები ყურადღება უნდა მიექცეს, ფაქტები დოკუმენტირდეს და სასურველია, მომავალი მონიტორინგის 
გეგმაში ხსენებული დაწესებულებების ვიზიტი იქნეს გათვალისწინებული. ამავე თვალსაზრისით, 
მნიშვნელოვანია დაწესებულებაში სხეულის დაზიანებით შეყვანილ პირებთან გასაუბრება.

ვიზიტამდე და ვიზიტისას დეტალურად უნდა შემოწმდეს დოკუმენტაცია, რომელიც ასახავს სპეცსაშუალებების, 
ფიზიკური ძალის, დასჯის ფორმების (მათ შორის, კოლექტიური) გამოყენებას. ყურადღება უნდა მიექცეს 
მათი გამოყენების მართლზომიერებას, სათანადო დოკუმენტირებას და დასაბუთებას. 

პატიმრის თანხმობის შემთხვევაში, არასათანადო მოპყრობის ფაქტი დეტალურად უნდა აღიწეროს, თან 
დაერთოს ყველა ხელმისაწვდომი მტკიცებულება (მაგ. თვითმხილველების მონაყოლი, სამედიცინო 
ცნობა/ჩანაწერი, ვიდეოჩანაწერი) და ვიზიტის შემდგომ დაუყოვნებლივ გადაეგზავნოს სამართალდამცავ 
ორგანოებს.

47  იხ. მაგ., სელმუნი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Selmouni v. France), no 25803/94, 28 ივლისი 1999 წ., პარ. 87; http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-58287; 
48  კონვენციის მე-2 მუხლის კონტექსტში იხ. ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ (Nachova and Others v. Bulgaria), 
nos. 43577/98 43579/98, 06 ივლისი 2005 წ., პარ. 161; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69630; ევროკონვენციის მე-3 მუხლთან 
მიმართებაში - მახაშევები რუსეთის წინააღმდეგ (Makhashevy v. Russia), no. 20546/07, 31 ივლისი 2012 წ., პარ. 138-139 http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-112535;   
49  იხ. მაგ., ელ-მასრი მაკედონიის ყოფილი იუგოსლავიური რესპუბლიკის წინააღმდეგ (El-Masri v. the former Yugoslav Republic of 
Macedonia), no. 39630/09, 13 დეკემბერი 2012 წ., პარ. 104, სადაც სასამართლო ციტირებს ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 
2011 წლის 30 მარტის გაიდლაინს “ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევებისთვის დაუსჯელობის აღმოფხვრის შესახებ”; იხ. 
იქვე, პარ. 182-184 გამოძიების ხარისხის თაობაზე. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621; 
50  ძალის, სპეცსაშუალებების,ჩხრეკის და სხვა საკითხების პროცედურებსა და სტანდარტებზე დეტალურად იქნება საუბარი შესაბამის 
ქვეთავებში. აქ ყურადღებას გავამახვილებთ მონიტორინგის დროს შესამოწმებელ ასპექტებზე.
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პატიმრებს შორის ძალადობა - ამგვარი ფაქტების გამოვლენა დახურულ დაწესებულებებში საკმაოდ ძნელია, 
რადგან პატიმრების უმეტესობა ციხის არაფორმალური წესებიდან გამომდინარე, თავს არიდებს ასეთი 
ფაქტების გაჟღერებას და ხშირ შემთხვევაში, ადმინისტრაციაც ცდილობს ძალადობის ფაქტების დაფარვას. 
იმ დაწესებულებებში (სისტემაში), სადაც არაფორმალური მმართველობა ძლიერია, ფაქტობრივად 
შეუძლებელია რაიმე სახის არასათანადო მოპყრობაზე ინფორმაციის მოპოვება, მათ შორის, უშუალოდ 
ძალადობის მსხვერპლი პატიმრებისგან. ამ შემთხვევაში მონიტორები უნდა ეცადონ, დაწესებულებაში 
არსებული მდგომარეობის და არასათანადო მოპყრობის შესახებ სხვა, არაპირდაპირი მტკიცებულებები 
მოიპოვონ: 

მონიტორინგამდე დაწესებულებებიდან უნდა იქნას გამოთხოვილი 
ინფორმაცია პატიმართა შორის ძალადობის შემთხვევებზე მაგალითად: 
- ბოლო 6 თვის განმავლობაში დაწესებულებაში იყო თუ არა პატიმართა შორის 
ძალადობის ფაქტები. დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რამდენი ასეთი ფაქტი გამოვლინდა 
და თითოეულზე რა სახის ღონისძიებები იქნა გატარებული ადმინისტრაციის მიერ; 
- მოითხოვეთ ინციდენტში მონაწილეთა სახელები და გვარები.

იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაციამ პატიმრების იდენტიფიცირებაზე უარი გითხრათ და გაქვთ 
ინფორმაცია, როდის მოხდა კონკრეტული ფაქტი, მაშინ დაწესებულებაში ვიზიტისას, სხვა პატიმრებთან 
თუ თანამშრომლებთან გასაუბრებით, შესაძლებელია გაარკვიოთ ინციდენტში მონაწილე პატიმართა 
ვინაობა, ინციდენტის მიზეზები და შედეგები. ასევე, შესაძლებელია გამოიკვეთოს სხვა ფაქტებიც, რომელთა 
გახმაურებაც ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს არ სურს.

ასევე მრავლისმეტყველია თვითდაზიანებების შემთხვევები - ციხეში თვითდაზიანებას მრავალი მიზეზი 
შეიძლება ჰქონდეს, მაგალითად, რაიმეს მოთხოვნა, პროტესტი და სხვა, თუმცა ერთ-ერთი გავრცელებული 
მიზეზი სხვა პატიმრების მხრიდან ძალადობისგან გარიდებაა. ამიტომ ვიზიტამდე ან ვიზიტის დროს 
მონიტორინგის ჯგუფმა უნდა შეისწავლოს თვითდაზიანებების შემთხვევებიც, შეძლებისდაგვარად 
გაესაუბროს იმ პატიმრებს, ვინც ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში მიიყენეს თვითდაზიანებები და 
შეეცადოს მიზეზების გარკვევას.

ვინაობის დადგენის შემთხვევაში მონიტორინგის ჯგუფის წევრი უნდა შეხვდეს იმ პატიმარს, რომელზეც 
ძალადობა განხორციელდა და ეცადოს, გაარკვიოს კონფლიქტის მიზეზები, ასევე, სურს თუ არა აღნიშნულ 
პატიმარს სხვა დაწესებულებაში გადასვლა - გაითვალისწინეთ, რომ მან, შესაძლოა, გადასვლაზე უარი 
თქვას ან მიზეზად სულ სხვა რამ დაასახელოს, ვინაიდან ციხის წესებით, მიმდინარე კონფლიქტისგან თავის  
არიდება არასახარბიელო საქციელად ითვლება, რაზეც შესაძლოა, პატიმარს დამატებით მოეთხოვოს 
პასუხი. იმავე მიზეზით, პატიმრის უარის შემთხვევაში, ფაქტობრივად აზრს მოკლებულია სამართალდამცავი 
ორგანოებისთვის მიმართვაც. მეტიც, ამან შეიძლება სახიფათო მდგომარეობაში ჩააყენოს ძალადობის 
მსხვერპლი. ასეთ შემთხვევებში უმჯობესია ამ პატიმრის/პატიმრების რეგულარულად მონახულება 
სხვადასხვა მიზეზით (იმავე ან სხვა დაწესებულებაში) ან თუ იგი სხვა დაწესებულებაში გადასვლას 
მოინდომებს, დაეხმაროთ მას, მაგალითად, ადმინისტრაციას მისცეთ ზეპირი რეკომენდაცია. 

არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობა - პატიმრებთან ინდივიდუალური ან ჯგუფური გასაუბრებისას 
უნდა გაირკვეს მათი ყოველდღიური ურთიერთობა თანამშრომლებთან, სამედიცინო პერსონალთან, 
სოცმუშაკებთან და სხვა. იქცევიან თუ არა თანამშრომლები ეთიკური პრინციპების შესაბამისად. რამდენად 
ყურადღებით ეკიდებიან პატიმრების მიმართვებსა და მოთხოვნებს და რამდენად ოპერატიულად და რა 
სახით პასუხობენ მათზე. აქვს თუ არა პატიმარს კონფიდენციური საჩივრის გაგზავნის საშუალება. ასევე უნდა 
გაირკვეს, პატიმრის მიერ სხვადასხვა ორგანოებში განცხადების ან საჩივრის გაგზავნა ხომ არ იწვევს ამ 
პატიმრის დასჯას ან მის მიმართ სხვა ზეწოლის მეთოდების გამოყენებას.

გასაუბრებისას და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმებით უნდა გაირკვეს, რა სიხშირით, რა მიზეზებით 
და რა სახით ხორციელდება პატიმრების ჩხრეკა, სთხოვენ თუ არა პატიმარს, გაიხადოს სრულად, სხვისი 
თანდასწრებით და ა.შ. დეტალურად გამოკითხეთ პატიმრებს და შეძლებისდაგვარად, მათ ოჯახის წევრებს, 
როგორ მიმდინარეობს ვიზიტორების ჩხრეკა51. 

51  დეტალები იხ. 8.4 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები
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სამედიცინო მომსახურების დროს შესაძლოა, პატიმარი დამამცირებელ მოპყრობას დაექვემდებაროს, 
მაგალითად, თუ იგი იძულებულია, სხვა პატიმრების ან არასამედიცინო პროფილის თანამშრომლების 
თანდასწრებით ისაუბროს საკუთარი ჯანმრთელობის პრობლემებზე, თუ მისი გასინჯვა ხდება სხვების 
თანდასწრებით და ა.შ. მონიტორინგის დროს აუცილებლად უნდა გამახვილდეს ყურადღება სამედიცინო 
მომსახურების პროცედურებსა და კონფიდენციურობაზე.

საცხოვრებელი პირობების დეტალური შემოწმება, რაც მოიცავს განათებას, გათბობას, სუფთა ჰაერზე 
წვდომას, სანიტარიულ-ჰიგიენურ პირობებს და ყველა სხვა ასპექტს, რაზეც შესაბამის ქვეთავში გვექნება 
საუბარი, ასევე აუცილებელია იმის დასადგენად, ხომ არ არიან პატიმრები განთავსებულნი ღირსების 
შემლახავ და დამამცირებელ პირობებში. ამ შემთხვევაშიც არ არის აუცილებელი, თავად პატიმრები 
აცხადებდნენ პრეტენზიას საცხოვრებელ პირობებზე. მონიტორს შეუძლია, საკუთარი დაკვირვებით, 
შესაბამისი გარემოებების დეტალური აღწერით ან შესაძლებლობის შემთხვევაში, ფოტოგრაფირებით, 
მოხდინოს დამამცირებელი და ღირსების შემლახველი პირობების დოკუმენტირება.

დამამცირებელი პრაქტიკის ნაწილი შესაძლოა, ადგილზევე მოგვარდეს, მხოლოდ ადმინისტრაციის 
ძალისხმევით. იმ შემთხვევაში, თუ ადმინისტრაცია არ აღიარებს პრობლემის არსებობას ან უარს აცხადებს 
პრაქტიკის შეცვლაზე, ინფორმაცია დაუყოვნებლივ უნდა მიეწოდოს სასჯელაღსრულების სისტემის 
მაკონტროლებელ/ზემდგომ ორგანოებს ან/და სამართალდამცავ ორგანოებს.

პატიმრების განაწილება, სეგრეგაცია, იზოლაცია - ყურადღება უნდა მიექცეს პატიმრების დანაწილებას ჯგუფებად, 
კორპუსებში, საკნებში - გათვალისწინებულია თუ არა მათი უსაფრთხოების მოთხოვნები, განსაკუთრებით, 
უმცირესობების და მოწყვლადი ჯგუფების შემთხვევაში. დანაწილება რამდენად ასახავს ციხის სუბკულტურას 
ან დისკრიმინაციულ მიდგომებს. რა მიზეზით, რამდენი ხნით და რა პირობებში ათავსებენ პრაქტიკაში 
პატიმრებს სამარტოო საკანში და რა უფლებები ეზღუდებათ მათ.  მონიტორები უნდა გაესაუბრონ ყველა 
კატეგორიის პატიმარს და იმ შემთხვევაშიც კი, თუ პირდაპირ არავინ საუბრობს არასათანადო მოპყრობაზე ან 
ადმინისტრაციის მიერ შეწყნარებულ პატიმართა შორის ძალადობაზე, შეეცადონ, საერთო ატმოსფეროდან, 
გარკვეულ კითხვებზე თავის არიდებიდან ან არაადეკვატური, ზოგჯერ აგრესიული რეაქციიდანაც კი დაასკვნან 
არასათანადო მოპყრობის არსებობის თაობაზე, რაც შესაბამისი ფორმით უნდა აისახოს ვიზიტის ანგარიშშიც 
და რეკომენდაციები წარედგინოს პასუხისმგებელ უწყებებს/პირებს.

3. თანამშრომლების მხრიდან ფიზიკური ძალის გამოყენება

3.1 ევროპული ციხის წესები

ციხე მაღალი რისკის ობიექტია, სადაც გარკვეულ შემთხვევებში ძალის გამოყენება შეიძლება გახდეს 
საჭირო. ევროპული ციხის წესები აყალიბებს იმ ძირითად პრინციპებს - კანონიერების, აუცილებლობისა 
და პროპორციულობის, ანგარიშგების ვალდებულების და ა.შ., რომელთა დაცვაც აუცილებელია ძალის 
გამოყენებისას:

● ძალის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ თავდაცვის მიზნით, გაქცევის მცდელობისას, კანონიერი 
მოთხოვნისადმი ფიზიკური წინააღმდეგობის დასაძლევად (წესი 64.1);

● მხოლოდ ყველა სხვა საშუალების ამოწურვის შემდეგ (64.1)

● მინიმალური ინტენსივობით და დროის მინიმალურ მონაკვეთში (64.2) 

● უნდა არსებობდეს წინასწარ გაწერილი დეტალური ინსტრუქციები, რომლებიც მოიცავს შემდეგ 
საკითხებს:

q რა სახის ძალის გამოყენება შეიძლება
q რა შემთხვევაში
q ვის მიერ 
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q ვისი მითითებით
q ყოველი ინციდენტის ანგარიშგების/აღრიცხვის სისტემა52 (65) 

● ციხის თანამშრომლები სპეციალურ წრთვნას უნდა გადიოდნენ ძალის გამოყენებაში (66)

ამ წესებიდან რომელიმეს დარღვევა გამოყენებულ ძალას არამართლზომიერს ხდის და შეიძლება 
განხილული იქნეს, როგორც არასათანადო მოპყრობა53.

3.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

გამოყენებული ძალის მართლზომიერების განხილვისას ევროსასამართლო პრაქტიკულად იმავე 
კრიტერიუმებს იყენებს, რომლებიც ევროპულ ციხის წესებშია ჩამოთვლილი. 

ძალის გამოყენების შემთხვევა სრულად უნდა ექცეოდეს კანონის ფარგლებში (კანონიერების პრინციპი). 
ჩარევის სამართლებრივი საფუძვლის შეფასებისას მხედველობაში მიიღება შესაბამისი საკანონმდებლო 
რეგულაციის ხარისხიც - იგი უნდა ემყარებოდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და დეტალურად და 
ამომწურავად უნდა განსაზღვრავდეს იმ შემთხვევებს, როდესაც ძალის გამოყენება დაშვებულია54.

მნიშვნელოვანია ძალის გამოყენების მიზნის ლეგიტიმურობა და ამ ლეგიტიმური მიზნის მისაღწევად ძალის 
გამოყენების აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპის დაცვა: ნებისმიერი ძალის გამოყენება 
თავისუფლებააღკვეთილი პირის მიმართ ამ უკანასკნელის ქცევის თანაბარზომიერი უნდა იყოს55. ლეტალური 
შედეგის ან ამგვარი საშიშროების შემთხვევაში, სასამართლო ამოწმებს, იყო თუ არა გამოყენებული ძალა 
კონვენციის მეორე მუხლის მეორე პუნქტის “a”-”c” ქვეპუნქტებში მითითებული მიზნების56 მიღწევისთვის 
აბოლუტურად აუცილებელი და მკაცრად პროპორციული57.  

ძალის გამოყენების იმ შემთხვევების განხილვისას, რომლებსაც ლეტალური შედეგი მოყვა ან 
შეიძლებოდა მოყოლოდა, ევროსასამართლო ყოველ ჯერზე აღნიშნავს58, რომ სახელმწიფო მოხელეების 
დაურეგულირებელი და თვითნებური ქმედება ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა სათანადო დაცვას, 
რაც ნიშნავს, რომ სახელმწიფომ უნდა შექმნას თვითნებობისა და ძალის გადამეტებისგან ადეკვატური და 
ეფექტური დაცვის სისტემა - მის წარმომადგენლებს კარგად უნდა ესმოდეთ საკუთარი უფლებამოსილების 
ფარგლები და მხოლოდ ქაღალდზე დაწერილი რეგულაციებით კი არ უნდა ხელმძღვანელობდნენ, არამედ 
სათანადო ანგარიშს უწევდნენ ადამიანის სიცოცხლის, როგორც ფუნდამენტური ღირებულების პატივისცემის 
საკითხს.

ძალის გამოყენების მართლზომიერების განხილვისას ყურადღება ექცევა არა მხოლოდ უშუალოდ 
სამართალდამცავების ქმედებას, არამედ ყველა სხვა გარემოებასაც, მათ შორის, დაიგეგმა და 
კონტროლდებოდა თუ არა ოპერაცია იმგვარად, რომ მინიმუმამდე დასულიყო სასიკვდილო შედეგის 
დადგომა59, იყო თუ არა პერსონალი სათანადოდ გაწვრთნილი ძალის გამოყენებაში60.

52 იხ. ასევე CPT-ის მე-2 სპეციალური ანგარიში, CPT/Inf(92)3, პუნქტი 53: “...პატიმრების წინააღმდეგ ძალის გამოყენების ყველა შემთხვევა 
დოკუმენტირებული უნდა იყოს.”
53  თანამშრომლების მხრიდან არამართლზომიერი ძალის გამოყენების ნებისმიერი შემთხვევა, მიუხედავად მიყენებული დაზიანებების 
ინტენსივობისა და ხარისხისა, საგამოძიებო ორგანოს უნდა გადაეგზავნოს  - ზემოქმედების ინტენსივობის განსაზღვრა და შესაბამისად, 
ფაქტების დაკვალიფიცირება (მაგ. წამებად, არაადამიანურ მოპყრობად ან უფლებამოსილების გადამეტებად) მონიტორის 
ვალდებულება არ არის.
54  იხ. მაგ. კავაკლიოღლუ და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Kavaklэoрlu and Others v. Turkey), no. 15397/02, 06 ოქტომბერი 2015 
წ., პარ.162 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157821;
55 რიბიჩი ავსტრიის წინააღმდეგ (Ribitsch v. Austria), no 18896/91, 4 დეკემბერი 1995 წ., პარ. 38 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-57964; 
56  a) ნებისმიერი პირის დასაცავად არამართლზომიერი ძალადობისაგან; b) კანონიერი დაკავებისათვის ან კანონიერად დაპატიმრებული 
პირის გაქცევის აღსაკვეთად; c) კანონიერ ღონისძიებათა განხორციელებისას აჯანყების ან ამბოხების ჩასახშობად. 
57  იხ. მაგ. აივაზიანი სომხეთის წინააღმდეგ (Ayvazyan v. Armenia), no. 56717/08, 01 ივნისი 2017 წ., პარ. 73 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-173768; 
58  იხ. მაგ. ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ (Enukidze and Girgvliani v. Georgia), no 25091/07, 26 აპრილი 2011 
წ., პარ. 284; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104636;  ნინა კუცენკო უკრაინის წინააღმდეგ (Nina Kutsenko v. Ukraine), no 25114/11, 
18 ივლისი 2017 წ., პარ. 168; http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175471; 
59  იხ. მაგ. აივაზიანი სომხეთის წინააღმდეგ (Ayvazyan v. Armenia), no. 56717/08, 01 ივნისი 2017 წ., პარ. 75
60  იხ. მაგ.  კავაკლიოღლუ და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Kavaklэoрlu and Others v. Turkey), no. 15397/02, 06 ოქტომბერი 2015 
წ., რომელშიც სასამართლომ ეჭვქვეშ დააყენა ახალწვეულების კვალიფიკაციისა და სათანადო წვრთნის საკითხი; ხოლო საქმეში 
გიომი და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Gцmi and Others v. Turkey), no. 35962/97, 21 დეკემბერი 2006, სასამართლომ დაასკვნა, 
რომ პერსონალი სათანადოდ იყო გაწვრთნილი, რაც მეორე მუხლის არდარღვევის დადგენის ერთ-ერთი ელემენტი იყო. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-78789; 
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3.3 მონიტორინგის დროს გამოსარკვევი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე

- გარკვეული პერიოდის მანძილზე ძალის გამოყენების შემთხვევების ამსახველი დოკუმენტაცია 
(ოქმი, პატაკი, სამედიცინო ჩანაწერი, სხვა);

- ინსტრუქციები/გაიდლაინები ძალის გამოყენებაზე;

- გარკვეული პერიოდის მანძილზე/რეგულარულად თანამშრომლების მიერ განვლილი ტრენინგების 
ჩამონათვალი ძალის გამოყენებაზე;

- ყოფილა თუ არა თანამშრომლის დისციპლინური ან სხვა სახის პასუხისმგებლობის საკითხი დასმული 
ძალის არამართლზომიერი გამოყენებისთვის - რა გადაცდომისთვის, რა სახის პასუხისმგებლობა.

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- ყოფილა თუ არა თანამშრომლების მხრიდან ძალის გამოყენების შემთხვევა - რა მიზეზით, რა 
ფორმით და ვის წინააღმდეგ (დეტალური აღწერა, მათ შორის, ძალის გამოყენების ინტენსივობის 
და ხანგრძლივობის); შესაძლებელი იყო თუ არა კონკრეტული თანამშრომლების იდენტიფიცირება 
(ნიღბების ტარების შემთხვევაში, ბეჯით, ნომრით ან სხვა ნიშნით);

- აქვთ თუ არა ინფორმაცია (და საიდან), რა შემთხვევებში არის დასაშვები თანამშრომლების მხრიდან 
ძალის გამოყენება;

- თუ ძალის გამოყენების ობიექტი ადგილზეა - რა მიზეზით და რა ფორმით მოხდა მის მიმართ ძალის 
გამოყენება (დეტალური აღწერა); ძალის გამოყენებამდე მიეცა თუ არა გაფრთხილება სავარაუდო 
კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შეწყვეტის თაობაზე; შედგა თუ არა შესაბამისი ოქმი, გააცნეს თუ არა 
და მიეცა თუ არა წერილობითი კომენტარის/შენიშვნის გაკეთების საშუალება (იმავე ოქმში, ცალკე 
დოკუმენტში); მოინახულა თუ არა ექიმმა და დასჭირდა თუ არა სამედიცინო დახმარება; გაასაჩივრა 
თუ არა და რა შედეგით, მათ შორის, შეძლო თუ არა მან ან მისმა წარმომადგენელმა შესაბამისი 
ვიდეომასალის მოპოვება.

თანამშრომლებთან გასაუბრებისას

- გამოუყენებია თუ არა ძალა პატიმრების მიმართ - რა მიზეზით (შემთხვევის დეტალური აღწერა), რა 
ფორმით (პროცედურის დეტალური აღწერა);

- გავლილი აქვს თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი ძალის გამოყენებასთან დაკავშირებით - როდის, რა 
სახის/ხანგრძლივობის, ვისი ორგანიზებული;

- რა შემთხვევებში აქვს ძალის გამოყენების უფლებამოსილება - არსებობს თუ არა შესაბამისი 
წერილობითი ინსტრუქციები/გაიდლაინები და რა სახით გაეცნო მათ;

- რა სახის დოკუმენტაციის შედგენა ევალება ძალის გამოყენების შემთხვევებზე და ვის მიმართ არის 
ანგარიშვალდებული და რა ფორმით.
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4. სპეციალური (შეკავების) საშუალებების გამოყენება

სპეციალური საშუალებების გამოყენება ძალის გადამეტების და შესაბამისად, არასათანადო მოპყრობის 
საფრთხეს ერთიორად ზრდის. როგორც CPT-ის მე-2 სპეციალურ ანგარიშშია აღნიშნული, “ძალადობრივ 
პატიმრებზე კონტროლის დასამყარებლად ციხის პერსონალს ზოგჯერ მოუწევს, გამოიყენოს ძალა  და ზოგჯერ 
შეკავების საშუალებებიც კი. ეს, ცხადია, მომეტებული საფრთხის შემცველი შემთხვევებია პატიმართა მიმართ 
შესაძლო არასათანადო მოპყრობის თვალსაზრისით და როგორც ასეთი, საჭიროებს გარანტიებს.”61

სპეციალური საშუალებების გამოყენების მართლზომიერების შეფასებაზე ვრცელდება ყველა ის პრინციპი, 
რომლებსაც ევროსასამართლო ზოგადად, ძალის გამოყენების მართლზომიერების შესაფასებლად იყენებს.

ევროსასამართლო აღნიშნავს62, რომ ხელბორკილების გამოყენება, როდესაც ეს დაკავშირებულია 
კანონიერ დაკავებასთან და არ განაპირობებს გადამეტებული ძალის გამოყენებას ან პირის საჭიროზე 
მეტად საჯარო თვალსაწიერში მოქცევას, როგორც წესი, არ იწვევს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას. 
ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია გაქცევის, სხეულის დაზიანების ან ზიანის რისკის შეფასება. ამასთან, 
სასამართლოს აზრით, ავადმყოფი ან დასუსტებული პირისთვის ხელბორკილების დადება უსაფრთხოების 
მოთხოვნების დისპროპორციულია და განზრახვით თუ განზრახვის გარეშე, პირის გაუმართლებელ 
დამცირებას განაპირობებს.

4.1 საერთაშორისო სტანდარტები

გაეროს და ევროპის საბჭოს ორგანოების მიერ შემუშავებული აქტები63 საკმაოდ დეტალურად არეგულირებს 
სპეციალური საშუალებების გამოყენების პრაქტიკას. 

ძირითადი პრინციპები შემდეგია:

● აკრძალულია:

q იმგვარი საშუალებების გამოყენება, რომლებიც ორგანულად დამამცირებელია ან იწვევს 
ტკივილს;

q სპეცსაშუალებების გამოყენება ორსულ ქალზე, მშობიარობის დროს და დაუყოვნებლივ 
ბავშვის დაბადების შემდეგ;

q ცეცხსასროლი იარაღის ტარება და გამოყენება არასრულწლოვანთა განთავსების 
ადგილებში;

q სპეცსაშუალებების გამოყენება დასჯის მიზნით;

q სპეცსაშუალებების გამოყენება იმ მომენტისთვის, როდესაც პატიმარი წარდგება 
სასამართლოს ან ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე;

● კანონიერების პრინციპი: სპეციალური საშუალებების გამოყენებას უნდა ითვალისწინებდეს კანონი64. 
ეს უკანასკნელი უნდა იყოს ნათელი და განჭვრეტადი, მოიცავდეს დაშვებული სპეცსაშუალებების 
ამომწურავ ჩამონათვალს, მიუთითებდეს, ვისი ბრძანებით და ვის მიერ არის შესაძლებელი 
სპეცსაშუალებების გამოყენება და რა პრინციპების დაცვაა აუცილებელი სეპცსაშუალებების გამოყენების 
მართლზომიერებისთვის, აგრეთვე, ითვალისწინებდეს საპროცესო გარანტიებს, გასაჩივრების 
ჩათვლით.

61  CPT/Inf(92)3, პუნქტი 53 
62  კორნეიკოვა და კორნეიკოვი უკრაინის წინააღმდეგ (Korneykova and Korneykov v. Ukraine), no. 56660/12,24 მარტი 2016 წ., 
პარ. 111 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161543;
63  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 47-49; ჰავანას წესები (გაეროს წესები თავისუფლებააღკვეთილი არასრულწლოვნების დასაცავად, 
გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 45/113, მიღებულია 1990 წლის 14 დეკემბერს), წესი 64; გაეროს სამედიცინო ეთიკის პრინციპები 
(გენერალური ასამბლეის რეზოლუცია 37/194, 18 დეკემბერი 1982 წ. http://www.un.org/documents/ga/res/37/a37r194.htm), პრინციპი 5; 
ევროპული ციხის წესები, წესი 68.1-68.4; CPT-ის მე-2 ზოგადი ანგარიში, CPT/Inf(92)3, პუნქტი 53 
64  იქვე, წესი 47.2
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● აუცილებლობისა და პროპორციულობის პრინციპი: მხოლოდ მაშინ, როცა სხვა, ნაკლებ შემზღუდავი 
მეთოდები უშედეგოა, მხოლოდ იმ ინტენსივობით და ხანგრძლივობით, რაც საჭიროა საფრთხის 
აღსაკვეთად ან თავიდან ასაცილებლად. ციხის პერსონალი მომზადებული უნდა იყოს კონტროლის 
ტექნიკის გამოყენებაზე, რაც სპეცსაშუალებების გამოყენების აუცილებლობას და მათ ინვაზიურობას 
მინიმუმამდე დაიყვანს.

● დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებლობის პრინციპი: სპეცსაშუალებები დაშვებულია მხოლოდ 
შემდეგი გარემოებების არსებობისას:

q პატიმრის გადაყვანისას, გაქცევის აღსაკვეთად; ამასთან, სპეცსაშუალების გამოყენება უნდა 
შეწყდეს სასამართლოს ან ადმინისტრაციული ორგანოს წინაშე წარდგენის მომენტისთვის;

q საკუთარი ან სხვისი ჯანმრთელობის ან სიცოცხლის ხელყოფის, ან ქონების დაზიანების 
თავიდან ასაცილებლად.

● ანგარიშგების ვალდებულება: დაწესებულების დირექტორმა უნდა შეატყობინოს სამედიცინო 
პერსონალს და ანგარიში წარუდგინოს ზემდგომ უწყებას.

● სამედიცინო ეთიკის პრინციპები: სამედიცინო პერსონალისთვის შეზღუდვის პროცედურაში მონაწილეობა 
მხოლოდ წმინდა სამედიცინო კრიტერიუმებით არის დაშვებული იმ პირობით, რომ ეს საფრთხეს 
არ უქმნის პატიმარსა და სამედიცინო პერსონალს შორის ნდობაზე დამყარებულ ურთიერთობას და 
მიმართულია პირის ფიზიკური თუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად.

● სამედიცინო შემოწმების ვალდებულება (ვრცელდება ძალის გამოყენების ნებისმიერ შემთხვევაზე): “...
პატიმარს, რომლის წინააღმდეგაც გამოყენებული იქნა ნებისმიერი ძალისმიერი საშუალება, აქვს უფლება, 
რომ დაუყოვნებლივ იქნეს გამოკვლეული და საჭიროების შემთხვევაში, მკურნალობა ჩაუტარდეს ექიმის მიერ. 
ეს გამოკვლევა უნდა ჩატარდეს არასამედიცინო პერსონალის სმენადობის და სასურველია, ხილვადობის 
მიღმა. გამოკვლევის შედეგები (პატიმრის შესაბამისი განცხადებებისა და ექიმის დასკვნების ჩათვლით) უნდა 
ოფიციალურად დოკუმენტირდეს და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პატიმრისთვის. იმ იშვიათ შემთხვევებში, 
როდესაც საჭიროა ფიზიკური შეზღუდვის საშუალებების გამოყენება, საჭიროა პატიმარი იმყოფებოდეს 
მუდმივი და სათანადო ზედამხედველობის ქვეშ...”65

4.2 CPT-ის შეფასება საქართველოს კანონმდებლობით დაშვებული სპეციალური საშუალებების 
საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის თაობაზე

საქართველოს პატიმრობის კოდექსი სპეციალური საშუალებების საკმაოდ ფართო ჩამონათვალს 
ითვალისწინებს66:

● ხელბორკილი; 

● დამაწყნარებელი პერანგი, სკამი და საწოლი; 

● ხელკეტი; 

● ცრემლსადენი გაზი;

● წიწაკის გაზი; 

● არალეტალური იარაღი67; 

● აკუსტიკური საშუალება; 

● ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობა; 

● წყალსატყორცნი; 

● სასამსახურო ძაღლი.

65  CPT-ის მე-2 ზოგადი ანგარიში, CPT/Inf(92)3, პუნქტი 53 
66  პატიმრობის კოდექსი, მუხლი 571, პირველი ნაწილი; მუხლი 572; სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2014 წლის 12 
სექტემბრის N145 ბრძანება, მუხლი 2, პუნქტი 1 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2494764
67 სასჯელაღსრულების მინისტრის N145 ბრძანების მე-2 მუხლის მე-6 პუნქტის მიხედვით, არალეტალურ იარაღში იგულისხმება რეზინის 
ტყვია, საღებავის სასროლი, სასროლი ბადე და კვამლმდენი.
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2014 წლის ანგარიშში68 საქართველოს მთავრობისადმი, წამების პრევენციის ქვეკომიტეტი შეშფოთებას 
გამოთქვამს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სპეცსაშუალებების სიმრავლესთან 
დაკავშირებით და რეკომენდაციებს იძლევა მათ გამოყენებასთან დაკავშირებით.

დამაწყნარებელი პერანგი არასოდეს უნდა იყოს გამოყენებული ციხის პირობებში, მათ შორის, ამ საშუალების 
დამამცირებელი და მასტიგმატიზებელი ეფექტის გამო როგორც პატიმრებზე, ისე ციხის თანამშრომლებზე. 
აღნიშნულის გამო CPT რეკომენდაციას იძლევა, დამაწყნარებელი პერანგის ამოღებულ იქნეს პატიმრობის 
კოდექსის 571 მუხლის პირველი ნაწილის ჩამონათვალიდან.

ცეცხლსასროლი იარაღის თაობაზე კომიტეტი მოიხსენიებს ევროპული ციხის 69.1 წესს69 და აცხადებს, რომ 
თანამშრომლებმა, ვისაც უშუალო შეხება აქვს პატიმრებთან, არ უნდა ატარონ ცეცხლსასროლი იარაღი, 
ვინაიდან ეს საფრთხეს უქმნის როგორც პატიმრებს, ისე თანამშრომლებს. გარდა ამისა, ცეცხლსასროლი 
იარაღიდან ყოველი გასროლა არა მხოლოდ დოკუმენტირებული უნდა იქნეს, არამედ მომზადდეს 
სპეციალური ანგარიში და საჭიროების შემთხვევაში, ჩატარდეს სიღრმისეული და დამოუკიდებელი 
გამოძიება.

ცრემლსადენი და წიწაკის გაზი პოტენციურად საშიშ საშუალებებად მოიაზრება70 და არ უნდა იქნეს 
გამოყენებული დახურულ სივრცეში. თუ ამის საჭიროება მაინც დადგება, აღნიშნულს შესაბამისი უსაფრთხოების 
ზომები უნდა მოყვეს - გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება, გაზის ეფექტის განეიტრალების საშუალებების 
დაუყოვნებლივი მიწოდება. ეს საშუალებები არ უნდა იქნეს გამოყენებული უკვე კონტროლის ქვეშ მყოფი 
პატიმრის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, აღნიშნული საშუალებები არ უნდა იყოს ციხის თანამშრომლის 
სტანდარტული აღჭურვილობის ნაწილი.

თეიზერის გამოყენება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევებშია ნებადართული, როგორც უკანასკნელი საშუალება, 
როდესაც ადამიანის სიცოცხლეს რეალური და მყისიერი საფრთხე ემუქრება. გარდა ამისა, ამ საშუალების 
გამოყენების უფლება მხოლოდ ამისთვის სპეციალურად შერჩეულ და მომზადებულ თანამშრომლებს აქვთ 
და მისი გამოყენებისას ყველა საჭირო უსაფრთხოების ზომა დაცული უნდა იყოს. თეიზერი არავითარ 
შემთხვევაში არ უნდა იყოს პატიმრებთან უშუალო შეხების მქონე თანამშრომლების სტანდარტული 
აღჭრვილობის ნაწილი.

დამაწყნარებელ სკამსა და საწოლთან დაკავშირებით კომიტეტი მიუთითებს მთელ რიგ პრინციპებზე, 
რომლებიც მსგავსი შებოჭვის საშუალებების გამოყენებისას უნდა იქნეს დაცული71.   

აკუსტიკურ საშუალებების, ფსიქოლოგიური ზემოქმედების შუქბგერითი მოწყობილობებისა და 
წყალსატყორცნების თაობაზე CPT აღნიშნავს, რომ ეს საშუალებები, როგორც წესი, ბრბოს გასაკონტროლებლად 
არის განკუთვნილი და არ უნდა გამოიყენებოდეს დახურულ სივრცეში, განსაკუთრებით საკნებში და 
პენიტენციური დაწესებულების საცხოვრებელ კორპუსებში. მათი შეზღუდული გამოყენების დაშვება მხოლოდ 
ღია ცისქვეშ შეიძლება, მასობრივი ამბოხის შემთხვევაში, სათანადოდ მომზადებული პერსონალის მიერ, 
სათანადო დოკუმენტირების (ვიდეო გადაღების ჩათვლით) და ანგარიშგების პროცედურებით.

68  ანგარიში საქართველოს მთავარობისადმი წამებისა პრევენციის კომიტეტის  საქართველოში 2014 წელს განხორციელებული 
ვიზიტის შესახებ, CPT/Inf (2015) 42, პარ. 110-113 https://rm.coe.int/16806961f8
69 “გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევების გარდა ციხის თანამშრომელმა არ უნდა ატაროს სასიკვდილო იარაღი ციხის შიდა პერიმეტრზე.”
70  ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოც, წიწაკის გაზის გამოყენებასთან დაკავშირებით, CPT-ის სტანდარტებს იყენებს. 
იხ. ტალი ესტონეთის წინააღმდეგ (Tali v. Estonia), no. 66393/10, 13 მარტი 2014 წ., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-140785;
71 CPT/Inf (2015) 42, პარ. 112
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4.3 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე

- გარკვეული პერიოდის მანძილზე სპეციალური საშუალებების გამოყენების შემთხვევების ამსახველი 
დოკუმენტაცია (ოქმი, პატაკი, ექიმის ჩანაწერი, სხვა);

- ინსტრუქციები/გაიდლაინები სპეციალური საშუალებების გამოყენებაზე;

- გარკვეული პერიოდის მანძილზე/რეგულარულად თანამშრომლების მიერ განვლილი ტრენინგების 
ჩამონათვალი სპეციალური საშუალებების გამოყენების ტექნიკაზე;

- ყოფილა თუ არა თანამშრომლის დისციპლინური ან სხვა სახის პასუხისმგებლობის საკითხი დასმული 
სპეციალური საშუალებების არამართლზომიერი გამოყენებისთვის - რა გადაცდომისთვის, რა სახის 
პასუხისმგებლობა.

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- ყოფილა თუ არა სპეციალური საშუალებების გამოყენების შემთხვევა - რა სახის სპეცსაშუალება 
იქნა გამოყენებული, რა მიზეზით, რა ფორმით და ვის წინააღმდეგ (დეტალური აღწერა, მათ შორის, 
ხანგრძლივობის); შესაძლებელი იყო თუ არა იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც სპეცსაშუალება 
გამოიყენა;

- აქვთ თუ არა ინფორმაცია (და საიდან), რა სახის სპეცსაშუალებების გამოყენებაა დასაშვები, რა 
შემთხვევებში და რა ფორმით (ხანგრძლივობით);

- თუ სპეცსაშუალების გამოყენების ობიექტი ადგილზეა - რა სახის სპეცსაშუალება გამოიყენეს მის 
მიმართ, რა მიზეზით და რა ფორმით/ხანგრძლივობით (დეტალური აღწერა); სპეცსაშუალების 
გამოყენებამდე მიეცა თუ არა გაფრთხილება სავარაუდო კანონსაწინააღმდეგო ქმედების შეწყვეტის 
თაობაზე; სპეცსაშუალების გამოყენების შემდეგ შედგა თუ არა შესაბამისი ოქმი, გააცნეს თუ არა 
და მიეცა თუ არა წერილობითი კომენტარის/შენიშვნის გაკეთების საშუალება (იმავე ოქმში, ცალკე 
დოკუმენტში); გაასაჩივრა თუ არა და რა შედეგით, მათ შორის, შეძლო თუ არა მან ან მისმა 
წარმომადგენელმა შესაბამისი ვიდეომასალის მოპოვება.

თანამშრომლებთან გასაუბრებისას

- გამოუყენებია თუ არა რაიმე სახის სპეცსაშუალება - რომელი, რა მიზეზით (შემთხვევის დეტალური 
აღწერა), რა ხანგრძლივობით (პროცედურის დეტალური აღწერა);

- გავლილი აქვს თუ არა რაიმე სახის ტრენინგი სპეცსაშუალებების გამოყენებასთან დაკავშირებით - 
როდის, რა სახის/ხანგრძლივობის, ვისი ორგანიზებული;

- რა შემთხვევებში რომელი სპეცსაშუალების გამოყენების უფლებამოსილება აქვს - არსებობს თუ არა 
შესაბამისი წერილობითი ინსტრუქციები/გაიდლაინები და რა სახით გაეცნო მათ;

- რა სახის დოკუმენტაციის შედგენა ევალება სპეცსაშუალების გამოყენების შემთხვევებზე, ვის მიმართ 
არის ანგარიშვალდებული და რა ფორმით.
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5. პატიმრებს შორის ძალადობა

5.1. საერთაშორისო სტანდარტები

არასათანადო მოპყრობად დაკვალიფიცირებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, უშუალოდ ვინ ჩაიდინა ქმედება 
- ციხის თანამშრომელმა თუ სხვა პატიმარმა. ამ უკანასკნელ შემთხვევაშიც პასუხისმგებლობა ციხის 
ადმინისტრაციას ეკისრება, რომელმაც ყველა შესაძლო ზომა უნდა მიიღოს მისი მეურვეობის ქვეშ მყოფი 
პატიმრის დაცვის უზრუნველსაყოფად72. 

დაცვის პრევენციული ღონისძიებების გატარების პოზიტიური ვალდებულება წარმოიშვება, როცა 
უფლებამოსილმა ორგანოებმა იციან ან უნდა იცოდნენ, რომ დანაშაულებრივი ქმედება რეალურ და 
გადაუდებელ საფრთხეს უქადის ინდივიდის სიცოცხლეს და შესაბამისად, მათ უნდა მიიღონ ადეკვატური 
ზომები, თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში, რომლებსაც, გონივრული შეფასებით, უნდა აიცილონ 
ასეთი საფრთხე. აღარაფერს ვამბობთ იმ შემთხვევებზე, როდესაც პატიმრებს შორის ძალადობა 
თანამშრომლების წაქეზებით ხდება73.

პატიმრის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევისას ადმინისტრაციამ მხედველობაში 
უნდა მიიღოს მისი კუთვნილება რომელიმე მოწყვლადი კატეგორიისადმი (უმცირესობის წარმომადგენელი, 
ყოფილი სამართალდამცავი, ფსიქიკური პრობლემების მქონე და სხვა) და კონკრეტული გარემოებებიდან 
და საფრთხეებიდან გამომდინარე დროულად იმოქმედოს74.

სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა შორის ძალადობა შეიძლება გამოიხატებოდეს 
ფსიქოლოგიური ზეწოლით (დაშინებით) ასევე, ფიზიკური ანგარიშსწორებითაც. ძალადობის პრევენციისთვის 
კი მნიშვნელოვანია დაწესებულების თანამშრომლები იყვნენ სათანადო დონეზე მომზადებულები ასეთი 
ფაქტების პრევენციისთვის და ურგენტული სიტუაციების მართვისთვის (იხ. პენიტენციური დაწესებულებების 
თანამშრომლები). ამასთან ერთად მნიშვნელოვანია სასჯელაღსრულების სისტემაში არსებობდეს 
პატიმართა გადანაწილების ეფექტური სისტემა. პატიმრის განთავსებამდე კონკრეტულ დაწესებულებაში, 
საკანში, თუ დაწესებულების კონკრეტულ ბლოკში დაწესებულების უსაფრთხოებამ უნდა გამოიკვლიოს 
პატიმრის პიროვნული თვისებები, ქცევა, რისკები და სხვა საკითხები (მაგალითად დაწესებულებაში ხომ 
არ არის განთავსებული დაპირისპირებული პატიმარი და ა.შ.). ამისათვის მნიშვნელოვანია თითოეული 
პატიმრის ინდივიდუალური შეფასება და შეფასება არ უნდა ატარებდეს ფორმალურ ხასიათს.

5.2 მონიტორინგის დროს გამოსაკვლევი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე

- დაწესებულებიდან და საგამოძიებო დეპარტამენტიდან - გარკვეულ პერიოდზე, პატიმრებს შორის 
ძალადობის სტატისტიკა; მიზეზები, რეაგირება და შედეგები ყოველ შემთხვევაზე;

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- ყოფილა თუ არა ამ ან სხვა დაწესებულებაში პატიმრების შორის ძალადობის შემთხვევა; რა 
მიზეზით; რამდენად ხშირია; რა რეაგირება მოახდინეს თანამშრომლებმა/ადმინისტრაციამ ყოველ 
კონკრეტულ შემთხვევაზე; ვინმე (პატიმარი, თანამშრომელი) დაისაჯა თუ არა და რა ფორმით;

72  იხ. მაგ., სტასი საფრანგეთის წინააღმდეგ  (Stasi v. France), no. 25001/07, პარ. 77-78, 20 ოქტომბერი 2011 წ. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-107134; ; მ.ს. პოლონეთის წინააღმდეგ (M.C. v. Poland), no. 23692/09, პარ. 87-88, 3 მარტი 2015 წ.http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-152625; 
73  ამ თემაზე იხ. ჯორჯესკუ რუმინეთის წინააღმდეგ (Georgescu v. Romania), no. 25230/03, 13 მაისი 2008 წ., პარ. 79-84 http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-86228
74  დიმჩო დიმოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Dimcho Dimov v. Bulgaria), no 77248/12, 29 ივნისი 2017 წ., პარ. 61;http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-174644;  პანტეა რუმინეთის წინააღმდეგ (Pantea c. Roumanie), 33343/96, 3 ივნისი 2003 წ., პარ. 192 - 
პარანოიდული ფსიქოპათიით დაავადებულ პატიმარზე, რომელიცთანასაკნელებმა, სავარაუდოდ, თანამშრომლების მითითებით, 
ცემეს და რომელმაც ამის შემდეგ იმავე საკანში საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდი გაატარა ხელბორკილებით საწოლზე დაბმულმა. 
სასამართლომ მე-3 მუხლის დარღვევა დაადგინა და მიუთითა, რომ უსაფრთხოების ზომები შერჩეული უნდა ყოფილიყო პატიმრის 
ფსიქოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, რომელიც მას სხვა პატიმრებზე მეტად მოწყვლადს ხდიდა. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-65679; 
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- პატიმრის/პატიმრების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლის გამოკითხვისას: რა მიზეზით, რა ფორმით 
(რეგულარობით) განხორციელდა მის მიმართ ძალადობა; მისი აზრით, იყვნენ თუ არა თანამშრომლები 
საქმის კურსში; რა რეაგირება მოახდინეს თანამშრომლებმა/ადმინისტრაციამ; მოინახულა თუ არა 
ექიმმა, დასჭირდა თუ არა სამედიცინო დახმარება; რა შედეგები მოყვა ინციდენტს - გაესაუბრა 
ადმინისტრაცია, დაკითხა გამომძიებელმა, სხვა; ვინმე დაისაჯა, თავად ან მოძალადე/მოძალადეები 
გადაიყვანეს სხვა დაწესებულებაში, სხვა.

თანამშრომლებთან/ადმინისტრაციასთან გასაუბრებისას

- რამდენად ხშირია პატიმრებს შორის ძალადობა;

- რა არის აღნიშნულის მიზეზები;

- როგორია მათი რეაგირების ფორმები - არსებობს წერილობითი ინსტრუქცია;

- ბოლო ორი ან რამდენიმე შემთხვევის დეტალური აღწერა, შემდგომი პროცედურების ჩათვლით.

6. იზოლაცია

პენიტენციურ სისტემაში საკმაოდ ხშირი მოვლენაა პატიმრის იზოლაცია, რასაც შესაძლოა, სხვადასხვა 
მიზეზი ჰქონდეს, თუმცა ყველაზე ხშირად, ეს ხდება წინასწარი პატიმრობის პერიოდში, გამოძიების 
ინტერესებიდან გამომდინარე, პირის დასჯის მიზნით ან როგორც უსაფრთხოების ღონისძიება - მისი 
სხვა პატიმრებისგან დაცვის მიზნით ან პირიქით. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც იზოლაცია პატიმრის 
სურვილის საწინააღმდეგოდ ხდება, იგი გარკვეული წესების დაცვით უნდა ხორციელდებოდეს, რათა არ 
შეადგინოს არასათანადო მოპყრობა. 

6.1 საერთაშორისო აქტები

“ნელსონ მანდელას წესების” მიხედვით, იზოლაცია ნიშნავს პატიმრების დღეში 22 საათითა და მეტი 
ხნით იზოლაციას, მნიშვნელოვანი ადამიანური კონტაქტის გარეშე. გახანგრძლივებული იზოლაცია ეხება 
იზოლაციას, რომელიც 15 თანმიმდევრულ დღეზე მეტხანს გრძელდება75.

ციხის საერთო პოპულაციისგან პატიმრის ნებისმიერი სახის არანებაყოფლობითი განცალკევება, მათ 
შორის, სამარტოო საკანში მოთავსება, იზოლაცია, სეგრეგაცია და სხვა, იქნება ეს დისციპლინური სასჯელი 
თუ უსაფრთხოების ზომა, უნდა რეგულირდებოდეს კანონმდებლობით76. 

იზოლაცია უნდა გამოიყენებოდეს მხოლოდ საგამონაკლისო შემთხვევებში, როგორც უკიდურესი 
ღონისძიება და შეძლებისდაგვარად მოკლე დროით, მხოლოდ უფლებამოსილი პირის მითითებით. იგი უნდა 
ექვემდებარებოდეს დამოუკიდებელი ორგანოს მიერ გადასინჯვას. იზოლაცია არ უნდა იყოს სასამართლოს 
მიერ გამოტანილი განაჩენის ნაწილი77.  

არასათანადო მოპყრობად განიხილება და შესაბამისად, აკრძალულია78:

● განუსაზღვრელი ვადით იზოლაცია;

● გახანგრძლივებული იზოლაცია;

75  ნელსონ მანდელას წესები, წესი 44
76  ibid, წესი 37; იხ. ასევე ევროპული ციხის წესები, წესი 60.5: “სასჯელის სახით სამარტოო საკანში განთავსება შეიძლება შეფარდებული 
იქნეს მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და დროის განსაზღვრული, შეძლებისდაგვარად ხანმოკლე პერიოდის განმავლობაში.” 
77  ibid, წესი 45, პ.1; სასამართლოს განაჩენით იზოლაციის განსაზღვრას არასასურველად მიიჩნევს წამების პრევენციის კომიტეტიც: იხ. 
CPT-ის 21-ე ზოგადი ანგარიში, პარ. 56(a) 
78  ibid, წესი 43, პ.1; წესი 45, პ.2
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● იზოლაციის ღონისძიების გამოყენება ფიზიკური ან ფსიქიკური შეზღუდვის მქონე პირის მიმართ, თუ 
ეს პირის მდგომარეობას დაამძიმებს;

● ქალის79 ან არასრულწლოვნის80 იზოლაცია.

ევროპული ციხის წესები ყურადღებას ამახვილებს სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობაზე 
იზოლირებული პატიმრების მიმართ - მათ ყოველდღე უნდა მოინახულონ იზოლირებული პატიმარი, გაუწიონ 
მას გადაუდებელი თუ სხვა სახის სამედიცინო დახმარება; აცნობონ ადმინისტრაციას, თუ იზოლაციის 
გაგრძელება საფრთხის შემცველია პირის ფიზიკური ან ფსიქიკური ჯანმრთელობისთვის81.

6.2 წამების პრევენციის კომიტეტის (CPT)სტანდარტები

CPT განსაკუთრებული ყურადღებით ეკიდება პატიმრების იზოლაციის საკითხებს82, განიხილავს რა აღნიშნულ 
ღონისძიებას არასათანადო მოპყრობის ერთ-ერთ პოტენციურ წყაროდ და სუიციდის რისკ-ფაქტორად. რაც 
უფრო ხანგრძლივია პატიმრის იზოლაცია, მით უფრო დიდია მისი ფსიქიკური, ფიზიკური თუ სოციალური 
კეთილდღეობისთვის მიყენებული ზიანის საფრთხე83. 

კომიტეტი აზუსტებს, რომ იზოლაციაში მოიაზრება არა მხოლოდ ერთი პატიმრის, არამედ, ასევე, ორი ან 
სამი პატიმრის ციხის პოპულაციისგან იზოლირების შემთხვევებიც84.

CPT განიხილავს პატიმრის იზოლირების ოთხ ძირითად შემთხვევას85 და ყოველ მათგანზე განსაზღვრავს 
შესაბამის პროცესუალურ გარანტიებს86: 

● წინასწარი პატიმრობის პერიოდში

გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე, ინდივიდუალურ შემთხვევებში, შესაბამისი 
მტკიცებულებების არსებობისას, დასაშვებია წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის განსაზღვრული 
პატიმრებისგან და უფრო გამონაკლის შემთხვევებში - ყველა პატიმრისგან იზოლირება და მისთვის 
გარე სამყაროსთან ურთიერთობის შეზღუდვა. 

ამ ტიპის იზოლაციის გადაწყვეტილება უნდა მიიღებოდეს ღია სასამართლო სხდომაზე, დასაბუთებული 
განჩინებით და ცალკე გასაჩივრების საშუალებით. გადაწყვეტილება ხშირად უნდა გადაისინჯოს, 
რათა შემოწმდეს, კვლავ არსებობს თუ არა იზოლაციის აუცილებლობა.

● დისციპლინური სასჯელის სახით

სასჯელაღსრულების სისტემის შიგნით იზოლირება - სამარტოო საკანში განთავსება, კანონმდებლობით 
განსაზღვრული დისციპლინური პროცედურის გავლის შემდეგ და წინასწარ განსაზღვრული ვადით 
დასაშვებია, როგორც ყველაზე მკაცრი დისციპლინური სასჯელი. კომიტეტის რეკომენდაციით, 
სამარტოო საკანში განთავსების მაქსიმალური პერიოდი 14 დღეს არ უნდა აღემატებოდეს, ასევე, 
აკრძალული უნდა იყოს მიყოლებითი დისციპლინური სასჯელები, რათა იზოლაციის ხანგრძლივობამ 
რეკომენდებულ მაქსიმუმს არ გადააჭარბოს.

დისციპლინური სამართალწარმოების ოქმში დოკუმენტირებული უნდა იქნეს, რა მიზეზით და 
რა ხანგრძლივობით შეეფარდა პატიმარს იზოლაცია. ეს ჩანაწერები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს 
როგორც ხელმძღვანელობის, ისე გარე მონიტორინგის ორგანოებისთვისაც. უნდა არსებობდეს 
ეფექტური გასაჩივრების მექანიზმი. პატიმარს ხელი უნდა მიუწვდებოდეს იურიდიულ კონსულტაციაზე. 
იზოლირებული პატიმარი ყოველდღე უნდა მოინახულოს დირექტორმა ან ადმინისტრაციის სხვა 
წარმომადგენელმა და პატიმრის მდგომარეობიდან ან მისი ქცევიდან გამომდინარე მიიღოს 
იზოლაციის შეწყვეტის გადაწყვეტილება. ამ ვიზიტების და მიღებული გადაწყვეტილებების 
დოკუმენტირებაც უნდა ხდებოდეს.

79  იხ. ასევე, ბანგკოკის წესები (წესი 22) - აკრძალულია იზოლაციის გამოყენება ორსული, ბავშვიანი ან მეძუძური დედების მიმართ.
80  იხ. ასევე ჰავანას წესები, წესი 67; CPT-ის 24-ე ზოგადი ანგარიში, პარ. 128-129 https://rm.coe.int/1680696a9c
81  ევროპული ციხის წესები, 43.2, 43.3
82  წამების პრევენციის კომიტეტის 21-ე ზოგადი ანგარიში, პარ. 53-63  https://rm.coe.int/1680696a88
83   ibid. პარ.53;
84  ibid. პარ. 54;
85  ibid. პარ. 56;
86  ibid. პარ. 57;
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● პრევენციული ღონისძიების სახით

იმ პატიმრებისთვის, რომლებმაც სერიოზული ზიანი მიაყენეს ან შეიძლება მიაყენონ მესამე პირებს ან 
სერიოზულ რისკს წარმოადგენენ ციხის უსაფრთხოებისთვის. ამ სახის იზოლაცია შეიძლება წლების 
მანძილზეც კი გაგრძელდეს, თუ კონკრეტული პატიმარი სხვებისთვის პერმანენტულ საფრთხეს 
წარმოადგენს. ვადებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, ამ ტიპის იზოლაციის გამოყენება 
მარტივად და რუტინულად არ ხდებოდეს და იზოლაციის მართლზომიერებისთვის განსაზღვრული 
ყველა პრინციპი ზედმიწევით იყოს დაცული.

ამ სახის იზოლაციის გადაწყვეტილება ციხის უმაღლესმა თანამდებობის პირმა უნდა მიიღოს ან 
დაუყოვნებლივ ეცნობოს მას, თუ გადაწყვეტილება გადაუდებელ ვითარებაში იქნა მიღებული. 
გადაწყვეტილების თაობაზე დაუყოვნებლივ უნდა შედგეს მოხსენებითი ბარათი, სადაც მითითებული 
იქნება იზოლაციის მიზეზები, მისი დაწყების დრო და პატიმრის კომენტარი. იზოლაციის პირველი 
საათების დოკუმენტირება უნდა მოხდეს დეტალურად. ღონისძიება უნდა შეწყდეს საფუძვლის 
აღმოფხვრისთანავე. თუ იზოლაცია 24 საათზე მეტ ხანს გრძელდება, ყველა გარემოება უნდა 
გადაისინჯოს, რათა იგი რაც შეიძლება მალე დასრულდეს. თუ ნათელია, რომ იზოლაცია დიდხანს 
შეიძლება გაგრძელდეს, პროცესში დაწესებულების გარეთ უწყება, მაგ. პენიტენციური დეპარტამენტიც 
უნდა ჩაერთოს. პატიმარს უნდა ჰქონდეს გადაწყვეტილების დამოუკიდებელი ორგანოს წინაშე 
გასაჩივრების უფლება. იზოლაციის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის შემდეგ საქმე უნდა 
განიხილოს მულტიდისციპლინურმა ჯგუფმა, რომლის წინაშეც პატიმარი თავის მოსაზრებებს 
წარადგენს. ჯგუფის მთავარ მიზანს იზოლაციის გამომწვევი მიზეზის აღმოფხვრის გეგმის შედგენა 
წარმოადგენს, თუმცა იგი ასევე მსჯელობს თითოეული შეზღუდვის მართლზომიერებაზე და 
იზოლირებული პატიმრის ზოგიერთ სხვა პატიმართან ურთიერთობის შესაძლებლობაზე. პატიმარმა 
უნდა მიიღოს წერილობითი, დასაბუთებული გადაწყვეტილება, სადაც გასაჩივრების შესაძლებლობაც 
იქნება მითითებული. გადაწყვეტილების გადასინჯვა ერთ თვეში უნდა მოხდეს, ხოლო შემდგომში - 
ყოველ სამ თვეში ერთხელ მაინც. რაც უფრო ხანგრძლივია იზოლაცია, მით უფრო სიღრმისეულად 
და მეტი რესურსის გამოყენებით უნდა მოხდეს საქმის გარემოებების შესწავლა და თავდაპირველი 
გეგმის გადახედვა, რათა მოიძებნოს პატიმრის ციხის პოპულაციასთან ინტეგრირების გზა. 
პატიმარს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს გადაწყვეტილების გადახედვა და ამისთვის 
დამოუკიდებელი ანგარიშები მოიპოვოს. ადმინისტრაციის წარმომადგენელმა ყოველდღე უნდა 
მოინახულოს პატიმარი და კარგად გაეცნოს რეინტეგრაციის გეგმას. სამედიცინო პერსონალს ასევე 
განსაკუთრებული ყურადღება მოეთხოვება ამ კატეგორიის პატიმრის მიმართ.

● უსაფრთხოების ღონისძიების სახით

ამგვარი იზოლაცია გამოიყენება პატიმრებისთვის, რომლებსაც სხვადასხვა მიზეზით საფრთხე 
ემუქრებათ სხვა პატიმრების მხრიდან. ამ მიზეზებს შორისაა ჩადენილი დანაშაულის ტიპი (მაგ. 
არასრულწლოვნის გაუპატიურება ან მკვლელობა), ადმინისტრაციასთან ან სამართალდამცავ 
ორგანოებთან თანამშრომლობა, ვალი ციხეში ან მის გარეთ, კრიმინალურ დაჯგუფებებს შორის 
დაპირისპირება და სხვა.

ხშირ შემთხვევაში ამ სახის იზოლაცია თავად პატიმრის თხოვნით ხდება, რაც ნაკლებ კითხვებს 
აღძრავს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც, პირველ რიგში, სხვა ალტერნატივები უნდა იქნეს მოძიებული, მათ 
შორის, დასაცავი პირის ან მის მიმართ მტრულად განწყობილი პატიმრების სხვა დაწესებულებაში 
გადაყვანა, მედიაცია და ა.შ. ამავდროულად, პატიმარს უნდა განემარტოს იზოლაციის ყველა შესაძლო 
შედეგი. პატიმრის განცხადება რეინტეგრაციის შესახებ განხილული უნდა იქნეს და დაკმაყოფილდეს 
შესაძლებლობების ფარგლებში.

თუ იზოლაცია პატიმრის ნების საწინააღმდეგოდ გადაწყდა, მას განხილვაში სრულფასოვანი 
მონაწილეობისა და ალტერნატიული გამოსავლების შეთავასების საშუალება უნდა მიეცეს. პატიმარს 
სათანადოდ უნდა განემარტოს გადაწყვეტილება და ზემდგომ ორგანოსთან მისი გასაჩივრების 
საშუალება. იზოლაციის გადაწყვეტილება რეგულარულად უნდა გადაისინჯოს და გაუქმდეს მაშინვე, 
როცა იზოლაციის საჭიროება აღარ იქნება.
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იზოლაციის მართლზომიერებისთვის CPT იყენებს ტრადიციულ ტესტს, რომელიც ასევე გამოიყენება 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში:

● პროპორციულობა - რეალური ან პოტენციური რისკი სულ მცირე იმ ზიანის თანაბარზომიერი უნდა 
იყოს, რაც პატიმარს იზოლაციიდან გამომდინარე მიადგება; ამავდროულად, ამ რისკის თავიდან 
აცილება მხოლოდ იზოლაციით უნდა იყოს შესაძლებელი.

● კანონიერება -ეროვნული კანონმდებლობა უნდა აღნუსხავდეს იზოლაციის ყველა შესაძლო ვარიანტს 
და ზუსტ გარემოებებს, რომლებშიც თითოეული მათგანის გამოყენებაა ნებადართული. შესაბამის 
აქტში მითითებული უნდა იყოს იზოლაციის ბრძანების გაცემაზე უფლებამოსილი პირი, პროცედურა და 
წარმომადგენლის ყოლის შესაძლებლობა, მაქსიმალურად დეტალური დასაბუთების ვალდებულება 
(იმის გათვალისწინებით, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში გარკვეული დეტალები შეიძლება არ იყოს 
მითითებული უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან ან მესამე პირთა უფლებებიდან გამომდინარე), 
გადაწყვეტილების გადასინჯვის პერიოდულობა და გასაჩივრების პროცედურები. იზოლაციის 
ყოველი სახეობისთვის მისთვის განკუთვნილი, განსხვავებული რეჟიმიც კანონმდებლობით უნდა 
იყოს გაწერილი. აღნიშნული დისპოზიციები გასაგები ფორმით უნდა გაეცნოს იმ პირებს, რომელთაც 
ისინი შეიძლება შეეხოს.

● ანგარიშვალდებულება - იზოლაციის გადაწყვეტილებების და მათი გადასინჯვის სრული 
დოკუმენტირება აუცილებელია. ჩანაწერი უნდა ასახავდეს ყველა მხედველობაში მიღებულ 
ფაქტორს და ინფორმაციას, პატიმრის კომენტარს ან უარს პროცესში მონაწილეობის თაობაზე, 
ასევე, დეტალურად აღწერდეს თანამშრომლების თითოეულ ურთიერთობას იზოლაციაში მყოფ 
პატიმართან.

● აუცილებლობა - იზოლაციაზე ვრცელდება ზოგადი წესი, რომლის მიხედვითაც სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებებში დასაშვებია მხოლოდ უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვისა და მართლმსაჯულების 
უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი შეზღუდვები. ამგვარად, იზოლაციის შემთხვევაში დაუშვებელია 
გარე სამყაროსთან ურთიერთობის (პაემნები, ტელეფონი, კორესპონდენცია) და რესურსებისადმი 
წვდომის (მაგ. ბიბლიოთეკა) ავტომატური შეზღუდვა. ნებისმიერი აკრძალვა აუცილებელი უნდა იყოს 
მოცემულ ინდივიდუალურ შემთხვევაში.

● დისკრიმინაციის აკრძალვა - იზოლაციის განსაზღვრისას მხედველობაში არ უნდა იქნეს მიღებული 
გადაწყვეტილების მიღებისთვის არარელევანტური საკითხები. ყველა სახის იზოლაციის შემთხვევაში 
უნდა გაკონტროლდეს, რომ ეს ღონისძიება  არ იქნეს გამოყენებული არათანაბარზომიერად, 
უმიზეზოდ და გონიერი დასაბუთების გარეშე, კონკრეტული პატიმრის ან პატიმრების ჯგუფის 
წინააღმდეგ.

იზოლირებული პატიმრების განთავსების პირობები (საკნის ზომა, განლაგება, ეკიპირება), ჰიგიენა, კვება და 
სხვა, რაც შეიძლება ახლოს უნდა იყოს ციხის დანარჩენი პოპულაციის პირობებთან87. 

6.3 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, “სრულ სენსორულ იზოლაციას, ტოტალურ 
სოციალურ იზოლაციასთან ერთად, შეუძლია, გაანადგუროს პიროვნება და წარმოადგენს არაადამიანური 
მოპყრობის ფორმას, რომლის გამართლებაც არ შეიძლება უსაფრთხოების მოთხოვნებით ან ნებიმიერი სხვა 
მიზეზით. მეორე მხრივ, სხვა პატიმრებთან ურთიერთობებისგან ჩამოშორება უსაფრთხოების, დისციპლინარული 
ან მფარველობითი მიზნებით, თავისთავად არ აღწევს არაადამიანურ მოპყრობას ან დამამცირებელ სასჯელს 
[...]. შეფასებისას, ხვდება თუ არა ასეთი ღონისძიება მე-3 მუხლის კომპეტენციაში წინამდებარე საქმეში, 
გათვალისწინებული უნდა იქნას კონკრეტული გარემოებები, ზომის სიმკაცრე, მისი ხანგრძლივობა, დასახული 
მიზანი და მისი გავლენები პირზე [...].”88

87  წამების პრევენციის კომიტეტის 21-ე ზოგადი ანგარიში, პარ.58-60
88 ვან დერ ვენი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Van der Ven v. the Netherlands), no. 50901/99, 04 თებერვალი 2003 წ., პარ. 51 http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60915; 
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სასამართლო დიდწილად იზიარებს წამების პრევენციის კომიტეტის სტანდარტებს და ყოველ კონკრეტულ 
შემთხვევაზე მსჯელობისას ინდივიდუალურად აფასებს საქმის გარემოებებს და დამდგარ შედეგებს იმისთვის, 
რომ დაადგინოს, დაირღვა თუ არა კონვენციის მესამე მუხლი.

საქმეში “რამირეს სანჩესი საფრანგეთის წინააღმდეგ”89, სასამართლოს დიდმა პალატამ იმსჯელა რვაწლიანი 
იზოლაციის გარემოებებზე და დაადგინა, რომ კონვენციის მე-3 მუხლი არ დარღვეულა. მხედველობაში 
იქნა მიღებული გამცხადებლის სტატუსი (იგი საერთაშორისო ტერორისტად იყო ცნობილი), ის ფაქტი, 
რომ მსჯავრდებულს ხელი მიუწვდებოდა სამედიცინო მომსახურებაზე, სარგებლობდა პაემნის უფლებით 
მეუღლესთან, ხელი მიუწვდებოდა საინფორმაციო საშუალებებზე. მისი ფიზიკური და ფსიქიკური 
მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელი იყო და მისი განთავსების პირობები შეესაბამებოდა ევროპული ციხის 
წესებს, რაც დასტურდებოდა CPT-ის დასკვნით, რომელმაც მსჯავრდებული იზოლაციის დასრულებამდე 
ორი წლით ადრე მოინახულა.

საქმეში “ჰარაკჩიევი და ტოლუმოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ”90 ევროსასამართლომ განიხილა უვადო 
მსჯავრდებულების საკითხი, რომლებსაც, ბულგარეთის კანონმდებლობის მიხედვით, უწევდათ პატიმრობის 
იზოლაციის რეჟიმში მოხდა - ისინი საკანში ატარებდნენ პრაქტიკულად მთელ დღე-ღამეს, გარდა 
ერთსაათიანი სეირნობისა და განცალკევებულები იყვნენ სხვა პატიმრებისგან. სასამართლომ დაასკვნა, 
რომ ავტომატური იზოლაცია, პირის ქცევისა და სხვა კონკრეტული გარემოებების გათვალისწინების 
გარეშე, არ შეესაბამებოდა ევროკონვენციის მოთხოვნებს და ბულგარეთს კანონმდებლობისა და უვადო 
თავისუფლებააღკვეთილების ავტომატური იზოლაციის პრაქტიკის შეცვლა დაავალა.

საქმეში “X თურქეთის წინააღმდეგ”91ევროსასამართლომ მე-3 მუხლის დარღვევა დაადგინა იქიდან 
გამომდინარე, რომ ჰომოსექსუალ პატიმარს, რომელიც ადმინისტრაციამ მისივე მოთხოვნით განაცალკევა 
სხვა პატიმრებისგან, 8 თვის მანძილზე არასათანადო პირობებში უწევდა სასჯელის მოხდა, არ ეძლეოდა 
ადვოკატის გარდა სხვა ადამიანებთან კონტაქტის საშუალება, არ ჰქონდა სარეაბილიტაციო და სხვა 
აქტივობებში მონაწილეობის საშუალება.

6.4 მონიტორინგის დროს გამოსაკვლევი საკითხები92

დაწესებულებაში ვიზიტამდე

- რამდენი პირი იმყოფება იზოლაციაში უსაფრთხოების/პრევენციული ღონისძიების სახით, თითოეული 
რა კონკრეტული მიზეზით, ვისი გადაწყვეტილებით (საკუთარი თხოვნით), რა ხანგრძლივობით და რა 
ვადით - გაგრძელდა თუ არა იზოლაციის ვადა, ვისი გადაწყვეტილებით, რამდენჯერ და რა პერიოდით; 
თითოეულ შემთხვევაში, რა უფლებები აქვთ შეზღუდული იზოლაციაში მყოფ მსჯავრდებულებს - 
შესაბამისი დოკუმენტაცია;

- რამდენმა მათგანმა გაასაჩივრა იზოლაციის ღონისძიება და რა შედეგებით.

იზოლირებულ მსჯავრდებულებთან გასაუბრებისას

- რა მიზეზით, ვისი გადაწყვეტილებით იმყოფებიან იზოლაციაში; რა ხანგრძლივობით და რა ვადით 
- გაგრძელდა თუ არა იზოლაციის ვადა, ვისი გადაწყვეტილებით, რამდენჯერ და რა პერიოდით; რა 
უფლებები აქვთ შეზღუდული;

- გაასაჩივრეს თუ არა იზოლაციის ღონისძიება - უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, რა მიზეზით; 
დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რა ფორმით და რა შედეგით;

89  რამირეს სანჩესი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Ramirez Sanchez v. France), no. 59450/00, 04 ივლისი 2006 წ. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-76169; 
90  ჰარაკჩიევი და ტოლუმოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Harakchiev and Tolumov v. Bulgaria), nos. 15018/11 და 61199/12, 08 
ივლისი 2014 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145442;
91  X თურქეთის წინააღმდეგ (X v. Turkey), no. 24626/09, 09 ოქტომბერი 2012 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113876; 
92  ამ ქვეთავში განხილულია მხოლოდ პრევენციული ან უსაფრთხოების სახით იზოლაცია; დასჯის მიზნით იზოლირებული პატიმრების 
თაობაზე იხ. 7.4 მონიტორინგის დროს დისციპლინური სასჯელების/პატიმრობის პროცედურებთან დაკავშირებით შესამოწმებელი 
საკითხები ; წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პატიმრების თაობაზე იხ. 11.1 წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები (ბრალდებულები)
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- საყოფაცხოვრებო პირობები - ინფრასტრუქტურის ხარისხი, წყალი, საკვები, განათება, გათბობა, 
ვენტილაცია; პირადი და ჰიგიენის ნივთების ხელმისაწვდომობა; 

- დღის რეჟიმი - გასეირნება, სხვადასხვა პროგრამებში მონაწილეობა, მაღაზიით, ბიბლიოთეკით 
სარგებლობა; კონტაქტი გარე სამყაროსთან - პაემნები, მედია საშუალებების ხელმისაწვდომობა.

7. პატიმრების დასჯა

7.1 საერთაშორისო სტანდარტები93

ევროპული ციხის წესების თანახმად, პატიმრების დასჯის გარემოებები უნდა ექვემდებარებოდეს შემდეგ 
პრინციპებს:

კანონიერება და გასაჩივრების შესაძლებლობა - ნებისმიერი სასჯელი, რომელიც მსჯავრდებულს 
სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის შემდეგ ეკისრება, გათვალისწინებული უნდა იყოს კანონით94, 
რომელიც, ამავდროულად უნდა ითვალისწინებდეს პატიმრის დეტალური ინფორმირების ვალდებულებას, 
მისთვის გასაგებ ენაზე, გადაცდომის თაობაზე, ასევე, მისთვის შესაბამისი დროისა და საშუალების მიცემას 
დაცვის მოსამზადებლად, მტკიცებულებების შესაგროვებლად, ადვოკატისთვის მისამართად95. “პატიმარს 
რომელსაც შეფარდებული აქვს დისციპლინური სასჯელი, უნდა გააჩნდეს შესაძლებლობა მიმართოს კომპეტენტურ 
და დამოუკიდებელ უმაღლეს ორგანოს.”96

აუცილებლობა -  დისციპლინური სასჯელი გამოყენებულ უნდა იქნეს, როგორც უკიდურესი საშუალება97. სხვა 
შემთხვევაში ,,ციხის ადმინისტრაციამ უნდა გამოიყენოს მედიაციის ყველა შესაძლებლობა, რათა გადაჭრას კამათი 
პატიმრებთან და პატიმრებს შორის.“98 “სასჯელის სახით კარცერში მოთავსება პატიმარს შეიძლება შეეფარდოს 
მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში და მხოლოდ დროის განსაზღვრული პერიოდისათვის, რომელიც უნდა იყოს 
რაც შეიძლება ხანმოკლე.”99

პროპორციულობა - ,,ნებისმიერი სასჯელის სიმკაცრე უნდა იყოს პროპორციული ჩადენილ დანაშაულთან.“100

დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებლობა (ლეგიტიმური მიზანი) - დისციპლინური დასჯა უნდა 
გამოიყენებოდეს მხოლოდ იმგვარი ქმედებისთვის, რომელიც საფრთხეს უქმნის წესრიგს, უსაფრთხოებას 
და უშიშროებას101.

აკრძალულია - “...კოლექტიური და ფიზიკური დასჯა, რომელიც ითვალისწინებს ბნელ საკანში პირის 
მოთავსებას, ასევე აკრძალულია არაადამიანური და ღირსების შემლახველი სხვა სასჯელები.“102ოჯახთან 
კონტაქტის სრულად აკრძალვა103. უშიშროების ღონისძიების გამოყენება სასჯელის სახით104.

7.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

ზოგიერთ შემთხვევაში, მიუხედავად ეროვნული კანონმდებლობით დისციპლინურ ან ადმინისტრაციულ 
სასჯელად კლასიფიცირებისა, სხვადასხვა ფაქტორების, მათ შორის, გადაცდომის ხასიათის, 
სასჯელის ხასიათისა და სიმკაცრის გათვალისწინებით, ევროსასამართლომ დისციპლინური სასჯელის 

93  დასჯის მიზნით სამარტოო საკანში განთავსების თაობაზე იხ. თავი III, “6.2 წამების პრევენციის კომიტეტის (CPT) სტანდარტები” - 
იზოლაცია დისციპლინური სასჯელის სახით.
94  წესი 60.1
95  წესი 57.2 
96  წესი 61.1
97  წესი 56.1
98  წესი 56.2
99  წესი 60.5
100  წესი 60.2
101  წესი 57.1
102  წესი 60.3
103  წესი 60.4
104  წესი 60.6
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სისხლისსამართლებრივი ბუნება დაადგინა და გამოიყენა კონვენციის მე-6 მუხლით დადგენილი 
სამართლიანი სასამართლოს პრინციპები105.

სასამართლო დიდ ყურადღებას აქცევს დისციპლინური ღონისძიების მიზეზებს - არის თუ არა ისინი 
გათვალისწინებული კანონით, წარმოადგენდა თუ არა მათი გამოყენება გადაუდებელ აუცილებლობას, 
შეფარდებული სასჯელი იყო თუ არა გადაცდომის პროპორციული და საბოლოოდ, რა ლეგიტიმურ მიზნებს 
ემსახურებოდა პატიმრის დასჯა106.  

საქმეში “იანკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ”, სასამართლომ დაადგინა, რომ სათანადო დასაბუთების გარეშე, 
დასჯის სახით პატიმრისთვის თმის იძულებითი გადაპარსვა დამამცირებელ მოპყრობას და შესაბამისად, 
კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევას წარმოადგენდა107.  

საქმეში “ბირჟიეტისი ლიტვის წინააღმდეგ”108 სასამართლომ პატიმრისთვის წვერის მოშვების აბსოლუტური 
აკრძალვა, რაც, დარღვევის შემთხვევაში, პირის დისციპლინურ პასუხისმგებლობას გამოიწვევდა, მის 
პირადი ცხოვრების უფლებაში ჩარევად, შესაბამისად კი კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევად შეაფასა. 
ჩარევა კანონიერად შეფასდა (აკრძალვას ციხის შინაგანაწესი ითვალისწინებდა), თუმცა სახელმწიფომ 
ვერ დაადასტურა მის მიერ მითითებული ლეგიტიმური მიზნის - არეულობისა და დანაშაულის პრევენცია 
- კავშირი დაწესებულ აკრძალვასთან. ამასთან, აკრძალვის აბსოლუტური ხასიათი პროპორციულობის 
პრინციპის დარღვევადაც შეფასდა.

7.3 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის მე-80 მუხლში ჩამოთვლილია ის ქმედებები, რომელთა გამოც შესაძლებელია 
ბრალდებულს/მსჯავრდებულს დაეკისროს დისციპლინური პასუხისმგებლობა109, ხოლო 82-ე მუხლში 
გაწერილია დისციპლინური სახდელის სახეები110

83-ე მუხლი ითვალისწინებს პატიმრისთვის გადაცდომის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიწოდების 
ვალდებულებას, ასევე, ზეპირი მოსმენით განხილვის შემთხვევაში, მისთვის, დაცვის მოსამზადებლად, 
საკმარისი დროისა და საშუალების მიცემას, მათ შორის, იურიდიული დახმარების შესაძლებლობას და 
თარჯიმნის უფასო მომსახურებას. 

105  ეზეჰი და კონორსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Ezeh and Connors v. The United Kingdom), no. 40086/98, 9 
ოქტომბერი 2003 წ., პარ. 130 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61333
106  საჩივრის გაგზავნის გამო დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე ევროსასამართლოს პრაქტიკა იხ. 10.2.2 
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა, საჩივრები და განცხადებები
107 იანკოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Yankov v. Bulgaria), no. 39084/97, 11 დეკემბერი 2003 წ. პარ. 112-121 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-61539
108 ბირჟიეტისი ლიტვის წინააღმდეგ (Birћietis v. Lithuania), no. 49304/09, 14 ივნისი 2016 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-163661
109 ა) სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების დარღვევა; ბ) ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების წესების დარღვევა; გ) დაწესებულების 
მოსამსახურისა და სხვა უფლებამოსილი პირისადმი მათ მიერ სამსახურებრივი მოვალეობების შესრულებისას დაუმორჩილებლობა 
ან მათთვის სხვაგვარი წინააღმდეგობის გაწევა; დ) განზრახი ქმედების ჩადენა, რომელიც საფრთხეს უქმნის სხვა პირის სიცოცხლეს 
ან/და ჯანმრთელობას, აგრეთვე სხვა პირის ღირსებისა და ხელშეუხებლობის შელახვა; ე) დაწესებულების ან სხვა პირის ქონების 
დაზიანება/განადგურება, მათ შორის, მისი ვიზუალური მხარის ცვლილებით; ვ) დაწესებულების მიერ დადგენილი გადაადგილების 
შეზღუდვების/ საზღვრების უნებართვოდ გადაკვეთა; ზ) დაწესებულების ტერიტორიაზე სარგებლის მიღების მიზნით საქმიანობის 
პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ნებართვის გარეშე განხორციელება; თ) დაწესებულების ტერიტორიაზე განთავსებული 
მოწყობილობების/ სისტემების ფუნქციონირებაში პენიტენციური დაწესებულების დირექტორის ნებართვის გარეშე ჩარევა, შენობა-
ნაგებობების დიზაინსა და ფუნქციებში ცვლილებების თვითნებურად შეტანა; ი) დაწესებულების ტერიტორიაზე აკრძალული ნივთის 
დამზადება, ფლობა ან სარგებლობა; კ) ხმაური ან სხვაგვარი ქმედება, რომელიც არღვევს წესრიგს და ხელს უშლისდაწესებულების 
ნორმალურ ფუნქციონირებას;   ლ) ნებისმიერი სახის ინფორმაციის უკანონო ფორმითმიწოდება საკნიდან საკანში ან დაწესებულების 
გარეთ; მ) დაწესებულების დებულების, დაწესებულებაში დადგენილი დღის განრიგისა და საქართველოს კანონმდებლობით 
დადგენილი სხვა ნორმების დარღვევა.
110 გაფრთხილება; საყვედური; მუშაობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 6 თვის ვადით;  ინდივიდუალური საქმიანობის შედეგად 
დამზადებული ნივთის (ნაკეთობის) რეალიზაციის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით; ნებადართული ნივთებით 
სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 6 თვის ვადით;  ამანათისა და გზავნილის მიღების შეზღუდვა არაუმეტეს 6 თვის ვადით; 
საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 6 თვემდე ვადით; სამარტოო საკანში მოთავსება 14 დღემდე ვადით; სატელეფონო საუბრის 
უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით; პირადი ხასიათის კორესპონდენციის მიღება-გაგზავნის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 
3 თვის ვადით; პენიტენციური დაწესებულების ტერიტორიაზე არსებული მაღაზიით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 
თვის ვადით; ფულადი გზავნილის მიღება-გაგზავნის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 3 თვის ვადით; კუთვნილი ხანმოკლე პაემნის 
აკრძალვა არაუმეტეს წელიწადში 6-ჯერ; პირადი ტელევიზორით ან რადიომიმღებით სარგებლობის უფლების შეზღუდვა არაუმეტეს 
6 თვის ვადით. ორსული ქალების, მცირეწლოვანი ბავშვების დედებისა და 65 წელს გადაცილებული ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მიმართ არ გამოიყენება შემდეგი სახდელები: საკნის ტიპის საცხოვრებელში გადაყვანა 6 თვემდე ვადით და სამარტოო საკანში 
მოთავსება 14 დღემდე ვადით; ასევე, სატელეფონო საუბრის უფლების შეზღუდვის და ფულადი გზავნილის მიღება-გაგზავნის უფლების 
შეზღუდვის ვადა ცალ-ცალკე 1 წლის განმავლობაში არ უნდა აღემატებოდეს 6 თვეს. ასევე, დაუშვებელია ერთდროულად შეიზღუდოს  
სატელეფონო საუბრის, პირადი ხასიათის კორესპონდენციის მიღება-გაგზავნის და  კუთვნილი ხანმოკლე პაემნის უფლება.
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პატიმრობის კოდექსის XV თავი განსაზღვრავს მსჯავრდებულის მიმართ დისციპლინური პატიმრობის 
გამოყენების წესებს, ხოლო 2011 წლის 4 იანვარის საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და 
იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის ბრძანება111 N3-ით დამტკიცებულია მსჯავრდებულის მიერ 
დისციპლინური პატიმრობის მოხდის წესი, მსჯავრდებულისათვის დისციპლინური პატიმრობის შეფარდების 
შესახებ განკარგულების ტიპური ფორმა და მსჯავრდებულის მოძრაობის ბარათის ფორმა. 

პატიმრობის კოდექსის 88-ე მუხლის თანახმად, სამარტოო საკნებში მოთავსებულ ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს აქვს ყოველდღიურად 1-საათიანი გასეირნების უფლება, სამარტოო საკანი უნდა იყოს 
განათებული და ვენტილაციით უზრუნველყოფილი; ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უნდა ჰქონდეს სკამი და 
საწოლი. მას უფლება აქვს, მოთხოვნის შემთხვევაში მიიღოს საკითხავი მასალა.

7.4 მონიტორინგის დროს დისციპლინური სასჯელების/პატიმრობის პროცედურებთან დაკავშირებით 
შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე 

მონიტორინგის ჯგუფმა წერილობითი ფორმით უნდა მიიღოს სტატისტიკური ინფორმაცია დისციპლინური 
სასჯელების გამოყენებაზე, სადაც დეტალურად, დაწესებულებების და რისკის ჯგუფების მიხედვით, იქნება 
მოცემული, თითოეულ შემთხვევაზე, შემდეგი სახის ინფორმაცია:

- როგორია პრაქტიკაში დისციპლინური ღონისძიების გამოყენების პროცედურა: ვინ იღებს 
გადაწყვეტილებას, როგორია ანგარიშგების, დასაბუთების, აღრიცხვის სისტემა;

- გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რამდენი პატიმრის მიმართ იქნა გამოყენებული დისციპლინური 
სახდელი და რა სახის;  

- რა გადაცდომებისთვის იქნენ პატიმრები დასჯილები და თითოეულ შემთხვევაში რომელი სასჯელი 
შეეფარდათ;

- რამდენი მსჯავრდებულის მიმართ იქნა გამოყებული დისციპლინური პატიმრობა და თითოეულზე 
რა ვადით, რამდენმა მათგანმა ისარგებლა დაცვის უფლებით, რამდენმა მათგანმა გაასაჩივრა, რა 
შედეგით.

დაწესებულებაში ვიზიტის დროს 

დოკუმენტაციის შემოწმება: მონიტორები ამოწმებენ სამარტოო საკნებში მოთავსებული პირების ჟურნალს, 
სადაც უნდა ფიქსირდებოდეს პირის განთავსების დრო და გარემოებები, განთავსების საფუძველი და 
ხანგრძლივობა; ასევე, მოწმდება ნებისმიერი სახის დოკუმენტაცია, რომელსაც ადმინისტრაცია აწარმოებს 
დისციპლინური ზომების გამოყენებისას (ამის თაობაზე ინფორმაცია გამოთხოვილია ვიზიტამდე) - 
დოკუმენტი (დირექტორის განკარგულება, სასამართლოს განჩინება) უნდა შეიცავდეს ყველა ინფორმაციას, 
რომელიც განსაზღვრულია პატიმრობის კოდექსით და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტით; გულდასმით 
უნდა შემოწმდეს დისციპლინური პასუხისმგებლობის მიზეზებიც, რომ პატიმრების დასჯა არ ხდებოდეს 
თვითნებურად, კანონით გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო.

დისციპლინური პატიმრობის ადგილის (სამარტოო საკნის, საკნის ტიპის საცხოვრებლის) დათვალიერება: 
მოწმდება სამარტოო საკნების განლაგება, მათი მოწყობა და პირობები - განათება, გათბობა, ვენტილაცია, 
სველი წერტილები და საპირფარეშო, სისუფთავე და სხვა.

სამარტოო საკანში/საკნის ტიპის საცხოვრებელში განთავსებულ პირთან გასაუბრება: 

- არის თუ არა ინფორმირებული, რა გადაცდომისთვის იმყოფება აქ და მისი აზრი სამარტოო საკანში/
საკნის ტიპის საცხოვრებელში განთავსების (ნამდვილ) მიზეზთან დაკავშირებით;

111 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1171543;
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- გააცნეს/გადასცეს თუ არა დისციპლინური პატიმრობის შეფარდების დადგენილება და სასამართლოს 
განჩინება, მიეცა თუ არა განმარტების, კომენტარის გაკეთების საშუალება, მათ შორის, წერილობით;

- მიეცა თუ არა დაცვის, ადვოკატის/თარჯიმნის ყოლის, გასაჩივრების საშუალება - რა პროცედურების 
გავლით; რა შედეგით;

- რამდენი ხანია, იმყოფება სამარტოო საკანში/საკნის ტიპის საცხოვრებელში და არის თუ არა 
ინფორმირებული დისციპლინური ზომის ხანგრძლივობასთან დაკავშირებით;

- გაჩხრიკეს თუ არა სამარტოო საკანში/საკნის ტიპის საცხოვრებელში განთავსებამდე ან განთავსების 
პერიოდში; რა პროცედურების გამოყენებით; 

- როგორია მასთან მოპყრობა;

- რა ნივთების ქონა აქვს ნებადართული;

- რომელ ფსიქო-სოციალურ, სარეაბილიტაციო, საგანმანათლებლო, დასაქმების პროგრამაშია 
ჩართული და ეძლევა თუ არა მონაწილეობის საშუალება დისციპლინური პატიმრობის პერიოდში;

- რამდენად რეგულარულია და ხელმისაწვდომი სამედიცინო მომსახურება;

- როგორია მისი დღის რეჟიმი - გასეირნების რეგულარობა, კვება, გარე სამყაროსთან ურთიერთობა, 
ფსიქოლოგის/სოცმუშაკის ვიზიტები და სხვა; 

- ადრეც თუ შეფარდებია დისციპლინური პატიმრობა, როდის და რა პირობებში მოიხადა;

- აქვს თუ არა რაიმე სახის ჩივილი, ვის მიმართა და რა შედეგით.

სხვა პატიმრებთან გასაუბრებისას

- არიან თუ არა ინფორმირებულები (და რა სახით), რა ქმედებების/გადაცდომების შემთხვევაში 
შეიძლება დაეკისროთ დისციპლინური პასუხისმგებლობა;

- გარკვეული პერიოდის მანძილზე, დაკისრებიათ თუ არა დისციპლინური პასუხისმგებლობა; დადებითი 
პასუხის შემთხვევაში, რა მიზეზით, რა სახის; მხოლოდ მას თუ იმავე გადაცდომისთვის - სხვა პირსაც 
(კოლექტიური დასჯა);

- რა უფლებები შეეზღუდათ;

- მიუწვდებოდათ თუ არა ხელი სამედიცინო მომსახურებაზე;

- გაასაჩივრეს თუ არა დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე გადაწყვეტილება და რა შედეგით.

8. ჩხრეკა

პენიტენციურ სისტემაში საკმაოდ ხშირი მოვლენაა პატიმრების სრული შემოწმება, რაც ზოგიერთ შემთხვევაში, 
შესაძლებელია გამართლებული იქნეს უსაფრთხოებისა და წესრიგის დაცვის მიზნით, თუმცა ეს ღონისძიებები 
უნდა ჩატარდეს სათანადო წესების დაცვით, პატიმრის ღირსების დაცვით და უნდა წარმოადგენდეს 
აუცილებლობას. ჩხრეკის ჩატარებას შესაძლებელია თან ახლდეს დამამცირებელი ელემენტები, რაც ექცევა 
კონვენციის მე-3 მუხლის ფარგლებში. მაგალითად, თუ პატიმარს აიძულებენ გაშიშვლდეს საპირისპირო 
სქესის თანამშრომლის წინ, ან ჩხრეკა მიმდინარეობს დაცინვისა და შეურაცხყოფის ფონზე ან/და ჩხრეკის 
ჩატარებას კავშირი არ აქვს უსაფრთხოების დაცვასთან და დანაშაულის თავიდან აცილებასთან. ასევე, 
ჩხრეკის ღონისძიებამ შეიძლება არ მიაღწიოს კონვენციის მე-3 მუხლით აკრძალულ სისასტიკის მინიმალურ 
ზღვარს, თუმცა არღვევდეს კონვენციის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს პატიმრების პირადი ცხოვრების დაცვის 
უფლების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებით.
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ჩხრეკის დროს განსაკუთრებით საყურადღებოა სქესობრივი იდენტობის საკითხები. იდეალურ შემთხვევაში 
უნდა არსებობდეს ტრანსგენდერ და ინტერსექს პირებთან დაკავშირებული სპეციალური პროცედურები, 
რომლებიც გაითვალისწინებს მათ თავისებურებებს, მათ შორის, ჩხრეკის განმახორციელებელი პირების 
სქესის შერჩევის თვალსაზრისითაც112. 

8.1 საერთაშორისო აქტები

„ნელსონ მანდელას წესების“ მიხედვით, ჩხრეკის პროცედურები უნდა ტარდებოდეს ადამიანური ღირსებისა 
და პირადი ცხოვრების პატივისცემით, დაცული უნდა იყოს კანონიერების, თანაზომიერების და აუცილებლობის 
პრინციპები. ნორმატიული აქტები, რომლებიც ჩხრეკის პროცედურებს არეგულირებს, უნდა შეესაბამებოდეს 
საერთაშორისო სტანდარტებს113. 

ჩხრეკა არ უნდა გამოიყენებოდეს პატიმრის დამცირების ან შევიწროების მიზნით. ადმინისტრაციამ 
დეტალური ანგარიშგება უნდა მოახდინოს როგორც პირადი, ისე საკნების ჩხრეკის თაობაზე, მათ შორის, 
ჩხრეკის მწარმოებელი პირების, მისი მიზეზებისა და შედეგების მითითებით114.

ინვაზიური ჩხრეკა მხოლოდ აბსოლუტური აუცილებლობის შემთხვევებში უნდა ჩატარდეს, განცალკევებით, 
სათანადოდ დატრენინგებული პერსონალის მიერ, რომელიც პატიმრის სქესის იქნება. შინაგანი ჩხრეკა უნდა 
ჩაატაროს სამედიცინო მუშაკმა, რომელიც პატიმრის მკურნალი არ არის ან, გამონაკლის შემთხვევებში, 
სამედიცინო მუშაკის მიერ სათანადოდ დატრენინგებულმა პერსონალმა115.

ევროპული ციხის წესები 

“54.1 ეროვნული კანონმდებლობა დეტალურად უნდა განსაზღვრავდეს პროცედურებს, რომელიც უნდა 
გამოიყენონ დაწესებულების თანამშრომელებმა შემდეგ ადგილებში ჩხრეკის ჩატარების დროს: ა. პატიმრის 
საცხოვრებელი ყველა ადგილი, სამუშაო და შეხვედრის ადგილები; ბ. პატიმრების სხეული; გ. მსჯავრდებულის 
ახლობლები და მათი საკუთრება და: დ. დაწესებულების თანამშრომლები. 

54.2 სიტუაცია, რომელშიც ასეთი ჩხრეკის ჩატარება აუცილებელია, აგრეთვე ასეთი ღონისძიების ხასიათი უნდა 
განისაზღვროს ეროვნული კანონმდებლობით. 

54.3 დაწესებულების თანამშრომლებმა უნდა აითვისონ ჩხრეკის ჩატარების ის სპეციფიკა, რომელიც უზრუნველყოფს 
გაქცევის ნებისმიერი მცდელობის პრევენციას ან კონტრაბანდის დამალვას, ამავდროულად დაცული უნდა იყოს იმ 
ადამიანების ღირსების პატივისცემა, რომლებსაც უტარდებათ ჩხრეკა. 

54.4 პირები, რომელთაც უტარდებათ ჩხრეკა არ შეიძლება მოცემულ პროცესში იყვნენ შეურაცხყოფილნი. 

54.5 პირებს შეიძლება ჩხრეკა ჩაუტარდეთ მხოლოდ დაწესებულების იმავე სქესის თანამშრომლის მიერ. 

54.6 არ შეიძლება პატიმრების შიდა სხეულის ჩხრეკა ჩატარებული იქნას დაწესებულების თანამშრომლის მიერ. 

54.7 სხეულის ჩხრეკა შეიძლება ჩატარდეს მხოლოდ პრაქტიკოსი ექიმის მიერ.

54.8 პატიმრები უნდა ესწრებოდნენ მათი პირადი ნივთების ჩხრეკის პროცესს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც 
დაწესებულების ადმინისტრაცია კრძალავს ამას საგამოძიებო ტექნიკის მიზეზებით ან პოტენციური საფრთხის 
არსებობის გამო. 

54.9 უსაფრთხოებისა და უშიშროების დაცვის ვალდებულება არ შეიძლება არღვევდეს ვიზიტორების პირად 
ხელშეუხებლობას. 

54.10 პროფესიული ვიზიტების კონტროლთან დაკავშირებით, ისეთი როგორიცაა, დამცველის, სოციალური 
მუშაკის, ექიმის და ა.შ. გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული მათი პროფესიულ ორგანიზაციებთან 

112 წამების პრევენციის ასოციაცია / ციხის საერთაშორისო რეფორმა “თავისუფლებააღკვეთილი LGBTI პირები - პრევენციული 
მონიტორინგის ჩარჩო პრინციპები” მეორე გამოცემა, 2015 წ.,  გვ. 9-10 https://apt.ch/content/files_res/thematic-paper-3_lgbti-persons-
deprived-of-their-liberty-en.pdf
113  წესი 50
114  წესი 51
115  წესი 52 - ევროპული ციხის წესები შინაგან ჩხრეკასთან დაკავშირებით უფრო მაღალ სტანდარტს აწესებს, ვინაიდან კრძალავს 
არასამედიცინო პერსონალის მიერ მსგავსი ჩხრეკის განხორციელებას (იხ. წესი 54.6 და 54.7).
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კონსულტაციის შემდეგ, რათა დაბალანსებულ იქნას უსაფრთხოება და უშიშროება კონფიდენციურ პროფესიულ 
ხელისაწვდომობასთან.”

CPT-ის სტანდარტების თანახმად, სრული შემოწმების ჩატარება მხოლოდ კონკრეტული ეჭვის საფუძველზე 
უნდა მოხდეს116. პირადი სრული შემოწმება მხოლოდ მაშინ უნდა ჩატარდეს, როდესაც არსებობს 
დასაბუთებული ვარაუდი, რომ პატიმარი შეიძლება მალავდეს ნივთებს, რომლებითაც საფრთხეს შეუქმნის 
საკუთარ თავს ან რომელიც შეიძლება იყოს დანაშაულის ჩადენის მტკიცებულება და როდესაც აუცილებელია 
ასეთი შემოწმების ჩატარება, ვინაიდან ჩვეულებრივი შემოწმებით ამ ნივთების პოვნა, სავარაუდოდ, ვერ 
იქნება შესაძლებელი. მსგავსი ღონისძიების ჩატარება საჭიროებს მაღალი თანამდებობის პირის ნებართვას 
და უნდა ექვემდებარებოდეს წერილობით საქმისწარმოებას, სადაც ცხადად უნდა იყოს ფორმულირებული 
გარემოებები, რომლებშიც ეს ღონისძიება უნდა გამოიყენებოდეს117. 

პატიმრების სისტემატური პირადი სრული შემოწმება გაუმართლებელია, მით უმეტეს, როდესაც ეს 
ღონისძიება ისედაც უსაფრთხო გარემოში გამოიყენება118. 

პენიტენციური დაწესებულების ექიმი მოქმედებს, როგორც პაციენტის პირადი ექიმი. მან არ უნდა ჩაატაროს 
ჩხრეკა თუ სხვა სახის შემოწმებები, რომლებსაც მისგან დაწესებულების ადმინისტრაცია ითხოვს, გარდა 
იმ გადაუდებელი შემთხვევისა, როცა სხვა ექიმი ვერ მოდის დაწესებულებაში119120. ჩხრეკა უნდა ჩაატაროს 
დაწესებულების იმავე სქესის თანამშრომელმა  და ნებისმიერი შემოწმება, რომელიც პატიმრის ტანსაცმლის 
გახდას გულისხმობს, უნდა ჩატარდეს საწინააღმდეგო სქესის პერსონალის მხედველობის არეს მიღმა121.

8.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო 

ევროსასამართლოს პრეცედენტების თანახმად, “მიუხედავად იმისა, რომ სრული შემოწმება შესაძლებელია 
ზოგიერთ შემთხვევაში აუცილებელი იყოს პენიტენციურ დაწესებულებაში უსაფრთხოების მიზნებისთვის ან 
დანაშაულის თავიდან ასაცილებლად, ეს ღონისძიებები უნდა ჩატარდეს სათანადო წესით და უნდა იყოს 
გამართლებული (იხ. Yankov v. Bulgaria, no. 39084/97, § 110, ECHR 2003‑XII (extracts); Valaљinas 
v. Lithuania, no. 44558/98, § 117, ECHR 2001‑VIII; and Iwańczuk v. Poland, no. 25196/94, § 59, 15 
November 2001). თუმცა როდესაც ჩხრეკის ჩატარების მეთოდები მნიშვნელოვნად ამძიმებს პროცედურის 
თავისთავად დამამცირებელ ხასიათს, შესაძლოა დადგეს მესამე მუხლის დარღვევის საკითხი. მაგალითად, 
როდესაც მამაკაცი პატიმარი იძულებული გახდა, ქალი ოფიცრის თანდასწრებით გაეხადა და მისი სასქესო 
ორგანოებს და საკვებს შიშველი ხელით შეეხნენ (Valaљinas, loc. cit.), როდესაც ჩხრეკა ოთხი თანამშრომლის 
თანდასწრებით ჩატარდა, რომლებიც დასცინოდნენ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდნენ პატიმარს (Iwańczuk, 
loc. cit.). ამის მსგავსად, პრობლემურია ჩხრეკა, რომელსაც არ აქვს გამოკვეთილი კავშირი ციხის უსაფრთხოების 
შენარჩუნებასა და დანაშაულის ან არეულობის თავიდან აცილებასთან (იხ. მაგ. Iwańczuk, cited above, §§ 
58-59, რომელშიც გამცხადებლის, არაძალადობრივი დანაშაულისთვის წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირის, 
ჩხრეკა ჩატარდა, რათა მას ხმის მიცემის უფლებით ესარგებლა; Van der Ven, ზემოთ ციტირებული, §§ 61-62, 
სადაც ინვაზიური ჩხრეკა, უსაფრთხოების მიზნების გარეშე, სისტემატიური და გრძელვადიანი პრაქტიკა იყო). 
როდესაც მოპყრობა ვერ აღწევს სიმძიმის მინიმალურ ზღვარს, რათა კონვენციის მე-3 მუხლის სფეროში მოექცეს, 
იგი შესაძლოა არღვევდეს კონვენციის მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის მოთხოვნებს (იხ. Wainwright v. the United 
Kingdom, no. 12350/04, 20 September 2006).”122

ზოგიერთ შემთხვევაში, სასამართლომ შესაძლოა, თავად ჩხრეკის ჩატარება გამართლებულად მიიჩნიოს 
უსაფრთხოების ღონისძიებებიდან გამომდინარე, თუმცა ყოველთვის მნიშვნელობა აქვს მისი ჩატარების 
წესებს. მაგალითად, ჩხრეკის ობიექტს წინასწარ უნდა გადაეცეს ჩხრეკის პროცედურის ამსახველი 
დოკუმენტი, პირი არასოდეს უნდა გააშიშვლონ სრულად, მისი პირადი ჩხრეკა მესამე პირთა თვალისგან 

116 წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი (СPT), ანგარიში 
ბულგარეთის მთავარობისადმი წამების პრევენციის კომიტეტის  ბულგარეთში 2002 წელს განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, CPT/Inf 
(2004) 21, სტრასბურგი, ევროპის საბჭო, 2004, პუნქტი 119.
117 წამების და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის თუ დასჯის პრევენციის ევროპული კომიტეტი (СPT), ანგარიში ჩეხეთის 
მთავარობისადმი წამების პრევენციის კომიტეტის ჩეხეთში 2014 წელს განხორციელებული ვიზიტის შესახებ, CPT/Inf (2015) 18, 
სტრასბურგი, ევროპის საბჭო, 2015, პუნქტი 22.
118 წამების პრევენციის კომიტეტი, 25-ე ზოგადი ანგარიში, 2015, გვ. 36;
119 წამების პრევენციის კომიტეტი, სტანდარტები, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015,  გვ. 47, პუნქტი 73. 
120 ექიმის ჩხრეკაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით იხ. მსოფლიო სამედიცინო ასოციაციის განცხადება პატიმრების ჩხრეკასთან 
დაკავშირებით, სადაც ყურადღება გამახვილებულია პრაქტიკოსი ექიმის ეთიკურ ვალდებულებებზე, როდესაც ისინი სხეულის ჩხრეკაში 
მონაწილეობენ. https://www.wma.net/policies-post/wma-statement-on-body-searches-of-prisoners/
121 წამების პრევენციის კომიტეტი, სტანდარტები, CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2015, გვ. 94. პუნქტი 23
122 იხ. მაგ. იულინი ესტონეთის წინააღმდეგ (Julin v. Estonia) nos. 16563/08, 40841/08, 18656/10, 29 მაისი 2012 წ., პარ. 185  http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110949; 
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8.3 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსში და მის საფუძველზე გამოცემული პენიტენციური დაწესებულებების დებულებებით 
პატიმრების პირადი შემოწმება შესაძლებელია იყოს სრული და არასრული. 

პენიტენციური დაწესებულების დებულებების თანახმად, პატიმრის სრული შემოწმებაა გათვალისწინებული 
პატიმრის დაწესებულებაში პირველად შესახლებისა და მის მიერ პენიტენციური დაწესებულების დროებით 
დატოვების და დაბრუნების ყველა შემთხვევაში124. 

პენიტენციური დაწესებულებების დებულებების თანახმად, პატიმრის სრული შემოწმება, გარდა დებულებით 
გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შესაძლებელია დირექტორის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის 
გადაწყვეტილებითაც განხორციელდეს. 

ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირად შემოწმებას ახორციელებენ დაწესებულების სამართლებრივი 
რეჟიმის განყოფილების ან/და უსაფრთხოების განყოფილების უფლებამოსილი მოსამსახურეები. 
შემოწმება ტარდება იმავე სქესის პირის/პირების მიერ. არასრული შემოწმებისას ხდება ტანსაცმლისა და 
ფეხსაცმლის შემოწმება და დათვალიერება, მისი გახდის გარეშე, ხოლო სრული შემოწმება დებულებების 
თანახმად, ორი სახისაა სრული პირადი შემოწმება125 და სრული შემოწმება126. სრული პირადი შემოწმების, 
მოთავსების ადგილისა  და ნივთების შემოწმების ერთდროული წარმოებისას დგება ოქმი. ოქმს ხელს აწერს 
ბრალდებული/მსჯავრდებული, გარდა განსაკუთრებული შემთხვევებისა, როდესაც შემოწმება ტარდება, 
დაწესებულების დირექტორის ან მის მიერ უფლებამოსილი პირის გადაწყვეტილებით და მოწმდება  
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ნივთები მისი დასწრების გარეშე.  ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
მიერ ოქმის ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში ოქმში შენიშვნის სახით კეთდება შესაბამისი 
ჩანაწერი, შემოწმებაზე უარი და მისი ყველა პრეტენზია აისახება ოქმში. ოქმი დაერთვის ბრალდებულის/
მსჯავრდებულის პირად საქმეს. სრული პირადი შემოწმების, მოთავსების ადგილის ან ნივთების შემოწმების 
თაობაზე კეთდება აღნიშვნა ბრალდებულის/მსჯავრდებულის საკნის ბარათში, თარიღისა და შემოწმების 
ჩამტარებელი პირის/პირების ვინაობისა და თანამდებობის მითითებით. შემოწმების ჩატარებისას შეიძლება 
გამოყენებულ იქნეს ტექნიკური საშუალებები. რენტგენის აპარატურის გამოყენება დასაშვებია მხოლოდ 
ტანსაცმლისა და ნივთიერების შემოწმებისას.

8.4 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- რა შემთხვევებში/რა რეგულარობით და რა პროცედურების დაცვით ხდება პატიმრების ჩხრეკა 
(სრული, არასრული, სრული პირადი შემოწმება, ინვაზიური, საკნის, ნივთების და სხვა);

- ვინ ახორციელებს ჩხრეკას, დგება თუ არა შესაბამისის ოქმი; ეცნობიან თუ არა ოქმს, ადასტურებენ 
თუ არა ხელმოწერით და აქვთ თუ არა წერილობითი შენიშვნის გაკეთების საშუალება - ოქმშივე, 
ცალკე დოკუმენტის სახით; 

- სთხოვენ თუ არა პატიმრებს სრულ გაშიშვლებას;

- ტარდება თუ არა ჩხრეკა მესამე პირთა თვალთახედვის გარეთ;

123  აღნიშნული გარემოებები თავს იყრიდა საქმეში ვეინრაითი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Wainwright v. the United King-
dom), no. 12350/04, 26 სექტემბერი 2006 წ. - საქმე ეხებოდა პატიმრის ოჯახის წევრების გაჩხრეკას, როდესაც არსებობდა საფუძვლიანი 
ეჭვი, რომ პატიმარი, ვის სანახავადაც ისინი მოვიდნენ, ნარკოტიკებით ვაჭრობდა. სასამართლომ დაასკვნა, რომ ჩხრეკის საფუძველი 
ლეგიტიმური იყო, თუმცა იგი მთელი რიგი პროცედურული დარღვევებით ჩატარდა. სასამართლოს დასკვნით, ამ კონკრეტულ 
შემთხვევაში მე-3 მუხლის დარღვევისთვის აუცილებელი სიმძიმე მიღწეული არ ყოფილა და კონვენციის მერვე მუხლის დარღვევა 
დაადგინა. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-76999; 
124 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №149, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა გაყვანა/
გადაყვანისას ბადრაგირების წესის დამტკიცების შესახებ - მუხლი 29; https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2994635; 
125  მაგალითად, იხ. საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს №7 პენიტენციური დაწესებულების დებულების 
დამტკიცების შესახებ ბრძანება №107-ის მე-20 მუხლის მე-9 პუნქტი “სრული პირადი შემოწმებისას ხდება ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
სხეულის, ტანსაცმლის, ფეხსაცმლისა და პროთეზის (მისი არსებობის შემთხვევაში) დათვალიერება. სრული პირადი შემოწმებისას ბრალდებული/
მსჯავრდებული ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მითითების შემდეგ, მთლიანად გაიხადოს ან გაიშიშვლოს სხეულის შესაბამისი ნაწილები. 
პლასტირი, თაბაშირის და სხვა ნახვევები მოწმდება საექიმო-სამედიცინო პუნქტის სამედიცინო მუშაკთან ერთად. ტანსაცმელში ჩაკერებული 
ნივთების აღმოჩენისას ქსოვილი იჭრება. ფეხსაცმლიდან ამოიღება სუპინატორები და მეტალის დეტალები. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
პირადი სრული შემოწმებისას შინაგან შემოწმებას ატარებს სამედიცინო მუშაკი.”
126  ibid. მე-20 მუხლის მე-10 პუნქტი “სრული შემოწმებისას მოწმდება ფეხისა და ხელის თითებს შორის ადგილები, ტერფის გულები, ხელის 
მტევანი ორივე მხრიდან, კანის საფარი, ყურის ნიჟარები, იღლიები, პირის ღრუ, ცხვირის ნესტოები და სხვა ადგილები, ივარცხნება თმები 
თავზე. ტანსაცმლის, ფეხსაცმლის შემოწმებისას საეჭვო ადგილები იჩხვლიტება სადგისით. ჯიბეები, ტანსაცმლის სახელოები, შარვლები, 
საცვლები, წინდები უკუღმა ბრუნდება. ფეხსაცმელი ექვემდებარება გულდასმით დათვალიერებას შიდა და გარე მხრიდან. დეტალურად უნდა 
იქნეს დათვალიერებული ბრალდებულის/მსჯავრდებულის თამბაქოს ნაწარმი, მუშტუკი და სხვა საგნები”.
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- ხომ არ ესწრება პირად შემოწმებას განსხვავებული სქესის თანამშრომელი; 

- აქვთ თუ არა ინფორმაცია მათი ოჯახის წევრების/ვიზიტორების ჩხრეკისას რაიმე სახის დამაცირებელ 
მოპყრობაზე;

- იცნობენ თუ არა გასაჩივრების პროცედურას და გამოუყენებიათ თუ არა; დადებითი პასუხის 
შემთხვევაში - რა შედეგით.

თანამშრომლებთან გასაუბრებისას

- რა შემთხვევებში/რა რეგულარობით და რა პროცედურების დაცვით ხდება პატიმრების ჩხრეკა 
(სრული, არასრული, სრული პირადი შემოწმება, ინვაზიური, საკნის, ნივთების და სხვა);

- რა შემთხვევებში და რა პროცედურების დაცვით ხდება ვიზიტორების ჩხრეკა - არის თუ არა 
გამონაკლისი (ადვოკატი, სასულიერო პირი, სხვა);

- სთხოვენ თუ არა პატიმარს (ვიზიტორს) სრულ გაშიშვლებას;

- რა დოკუმენტი დგება ჩხრეკის შედეგად; ვის წარედგინება;

- სად/როგორ ფიქსირდება, არსებობის შემთხვევაში, პატიმრის კომენტარი/შენიშვნა.

9. საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები

მნიშვნელოვანია, პენიტენციური სისტემა პატიმრებს იმგვარ საცხოვრებელ პირობებსა და რეჟიმს 
სთავაზობდეს, რომლებიც არ ხელყოფს მათ ღირსებას და არ არის დამამცირებელი ან შეურაცხმყოფელი. 
პირობებში მოიაზრება როგორც თითოეულ პატიმარზე გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართი, ასევე, საკნის 
მდგომარეობა, განლაგება და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები.

9.1 პატიმარების მიღება და განთავსება 

9.1.1 საერთაშორისო სტანდარტები

„ნელსონ მანდელას წესების“ თანახმად,სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობის მიზნით, პატიმრები უნდა 
განთავსდნენ მათ სახლებთან/საცხოვრებლებთან ახლომდებარე დაწესებულებაში127. 

ევროპული ციხის წესები

17.1 პატიმრების განთავსება უნდა მოხდეს შეძლებისდაგვარად ახლოს მათ სახლებთან ან სოციალური 
რეაბილიტაციის ადგილებთან.

17.2 განთავსება ასევე უნდა ითვალისწინებდეს სისხლისსამართლის საქმის გამოძიების გაგრძელების 
მოთხოვნებს, ასევე უსაფრთხოებისა და უშიშროების საჭიროებებს და ყველა პატიმართათვის სათანადო 
რეჟიმების უზრუნველყოფის საჭიროებებს. 

17.3 რამდენადაც შესაძლებელია პატიმრებთან უნდა ჩატარდეს კონსულტაცია მათი საწყისი განთავსების 
ადგილის შესახებ, ასევე ერთი დაწესებულებიდან სხვა დაწესებულებაში შემდგომი გადაყვანისას.

30.1 შესახლებისას და შემდგომ,  საჭიროებისამებრ,  პატიმრებს ხშირად უნდა ეცნობოთ წერილობით 
და ზეპირად,  მათთვის გასაგებ ენაზე,  თავიანთი უფლებების,  მოვალეობებისა და ციხის დისციპლინის 
მარეგულირებელი წესების შესახებ.

127  59-ე წესი;
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30.2 პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება თავიანთ საკუთრებაში იქონიონ მათთვის მიწოდებული ინფორმაციის 
წერილობითი ვერსია.

18.8 კონკრეტულ ციხეში ან ციხის კონკრეტულ განყოფილებაში პატიმრის მოთავსების შესახებ 
გადაწყვეტილების მიღებისას ჯეროვანი ყურადღება უნდა დაეთმოს, რომ:  ა) წინასწარ პატიმრობაში მყოფი 
პირები მსჯავრდებულებისაგან განცალკევებით მოათავსონ.  

9.1.2 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის მეხუთე თავით განსაზღვრულია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღების წესი, 
რომლის თანახმად, პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ადგილზე 
მიღების შესახებ დაუყოვნებლივ ან მისი მიღებიდან არაუგვიანეს 1 სამუშაო დღისა აცნობოს ბრალდებულის/
მსჯავრდებულის ახლო ნათესავს, აგრეთვე მისი თხოვნით – სხვა პირს ან/და ადვოკატს. 

46-ე მუხლის მესამე ნაწილის თანახმად, „მსჯავრდებული, როგორც წესი, სასჯელს იხდის მისი ან მისი 
ახლო ნათესავის საცხოვრებელი ადგილიდან ყველაზე ახლოს მდებარე, შესაბამისი ტიპის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში......“. 

49-ე მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, „მსჯავრდებულს დაუყოვნებლივ, წერილობითი ფორმით, მისთვის 
გასაგებ ენაზე უნდა გააცნონ მისი უფლებები და მის მიმართ მოსამსახურეთა მოპყრობის წესები, ინფორმაციის 
მიღებისა და საჩივრის შეტანის წესები, დისციპლინური და სხვა სახის მოთხოვნები“. 

75-ე მუხლის მე-6 ნაწილის თანახმად, პატიმრობის დაწესებულების უფლებამოსილი პირი დაუყოვნებლივ 
აცნობებს ბრალდებულს მის უფლებებსა და მოვალეობებს მისთვის გასაგებ ენაზე. 

მე-9 მუხლის მეორე ნაწილის თანახმად, „პატიმრობის დაწესებულებაში განთავსებული არიან ბრალდებულები, 
გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა ან/და შერეული ტიპის 
დაწესებულების არსებობის შემთხვევისა. შერეული ტიპის დაწესებულებაში ბრალდებულები იზოლირებული 
უნდა იყვნენ მსჯავრდებულებისაგან, როგორც მინიმუმი, ერთმანეთისაგან განცალკევებული საცხოვრებელი 
ფართობებით“.

9.1.3 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

ადმინისტრაციასთან გასაუბრებისას

- ეცნობება თუ არა ბრალდებულის/მჯავრდებულის ოჯახის წევრს, ახლობელს ან ადვოკატს პატიმრის 
ადგილსამყოფელი კანონით დადგენილ ვადაში; დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რა საშუალებით: 
ტელეფონი, წერილი, სხვა;

- ეცნობება თუ არა პატიმარს უფლება-მოვალეობები მისთვის გასაგებ ენაზე და რა სახით (წერილობით, 
ზეპირად);

- რა კატეგორიის პატიმრები თავსდებიან ერთმანეთისგან განცალკავებით (ბრალდებულები და 
მსჯავრდებულები, სხვა); 

- დაწესებულებაში განთავსების დროს ექცევა თუ არა ყურადღება პატიმრის ოჯახის, ახლობლების 
საცხოვრებელ ადგილს და სხვ.;

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- აქვთ თუ არა ინფორმაცია მათი უფლება-მოვალეობების შესახებ (როდის, რა ფორმით და ვინ გააცნო 
აღნიშნული ინფორმაცია);

- დაწესებულებაში შესახლების დროს გათვალისწინებული იყო თუ არა მათი საცხოვრებელი ადგილი;

- როდის იქნა შესახლებული დაწესებულებაში; 
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- ვინ და რამდენ ხანში აცნობა ოჯახის წევრს, ახლობელს ან ადვოკატს მისი ადგილსამყოფელი;

- საკანში ერთად იმყოფებიან თუ არა (შეიძლება თუ არა იმყოფებოდნენ) ბრალდებულები და 
მსჯავრდებულები.

9.2 საცხოვრებელი ფართი - გადატვირთულობა

წამების პრევენციის კომიტეტი, ისევე, როგორც ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, 
განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს პატიმრისთვის საცხოვრებელი ფართის ოდენობას. არასაკმარისი 
ფართობი შესაძლოა დამოუკიდებლად გახდეს არასათანადო მოპყრობის, სასამართლოს შემთხვევაში კი - 
კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის დადგენის მიზეზი.

9.2.1 წამების პრევენციის კომიტეტის (CPT) სტანდარტები

წამების პრევენციის კომიტეტმა (CPT) რეკომენდაციით მიმართა საქართველოს მთავრობას ყოველი 
პატიმრისთვის სულ მცირე 4 კვ.მ. ფართობით უზრუნველყოფის შესახებ. 

CPT-ის მინიმალური საცხოვრებელი სტანდარტი სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში საცხოვრებელის 
ერთ ადგილიან საკანში შეადგენს 6 კვ.მ. + სანიტარულ კვანძს, ხოლო 2 ორ ადგილიან საკანში 4კვ.მ ფართს 
თითოეულ პატიმარზე და სანიტარულ კვანძს. ასევე, სულ მცირე 2 მეტრის დაშორება საკნის კედლებს შორის 
და 2.5 მეტრი იატაკსა და ჭერს შორის. 

2015 წელს CPT-იმ სასურველი სტანდარტებიც შეიმუშავა, რომლის თანახმად, 

ერთადგილიანი საკანი 6 კვ.მ სანიტარული კვანძი

ორადგილიანი საკანი 6კვ.მ +4 კვ.მ = 10 კვ.მ სანიტარული კვანძი

სამადგილიანი 6კვ.მ +4 კვ.მ +4კვ.მ = 14 კვ.მ სანიტარული კვანძი

ოთხადგილიანი 6კვ.მ +4 კვ.მ +4კვ.მ =18კვ.მ სანიტარული კვანძი

CPT ეწინააღმდეგება დიდი ზომის საკნებს, რომლებშიც შესაძლებელია ფართი აკმაყოფილებდეს დადგენილ 
სტანდარტს, თუმცა პატიმრებს ექმნებოდეთ პრობლემები სანიტარული კვანძის გამოყენების დროს; ასევე, 
ასეთ საკნებში უფრო მაღალია ძალადობის რისკიც128. 

9.2.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი

საქმეში “მურშიჩი ხორვატიის წინააღმდეგ”129 ევროსასამართლომ შეაჯამა პატიმრების პირად სივრცესთან 
დაკავშირებული პრინციპები კონვენციის მე-3 მუხლთან მიმართებაში. სასამართლო ხაზგასმით აღნიშნავს, 
რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს თავისუფლებააღკვეთილი პირის იმგვარ პირობებში განთავსება, 
რომლებიც პატივს სცემს ადამიანის ღირსებას. სასჯელის აღსრულების წესი და მეთოდი არ უნდა აყენებდეს 
მას პატიმრობისთვის გარდაუვალზე მეტ ტანჯვას ან გაჭირვებას. 

როგორც წესი, სასამართლო ერთობლიობაში აფასებს პატიმრობის პირობებს და მხედველობაში იღებს 
ამ პირობებში გატარებული დროის ხანგრძლივობას, საკნის გარეთ გატარებულ დროსა და აქტივობებს, 
პატიმრის ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას თუმცა იმ შემთხვევებში, როდესაც საერთო საკანში 

128 https://rm.coe.int/16806cd1fd; 
129  იხ. მურშიჩი ხორვატიის წინააღმდეგ (Muršić v. Croatia) no. 7334/13, დიდი პალატის გადაწყვეტილება, 20 ოქტომბერი 2016 წ., პარ. 
99-    http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167483
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პატიმრის პირადი სივრცე 3 კვ.მ-ზე ნაკლებია,  სასამართლო პრაქტიკულად ავტომატურად ასკვნის, რომ 
დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი130. 3 კვ.მ.-ის სტანდარტი რელევანტურია როგორც წინასწარი პატიმრობის, 
ისე მსჯავრდებულის შემთხვევაში131.

ამასთან, სასამართლო თავად მიუთითებს გადაწყვეტილებებზე, რომლებშიც მესამე მუხლის დარღვევად 
შეფასდა ცალკე აღებული ის გარემოება, რომ პატიმრის პირადი სივრცე 4 კვ.მ.-ზე ნაკლები იყო132. 

ზოგადად, სასამართლო აღნიშნავს, რომ პატივს სცემს CPT-ის სტანდარტებს და ყოველთვის განსაკუთრებული 
ყურადღებით განიხილავს იმ საქმეებს, რომლებშიც პატიმრის საცხოვრებელი ფართი 4 კვ.მ.-ზე ნაკლებია133. 

პირად სივრცეში არ შედის სანიტარული კვანძი, თუმცა შედის ავეჯის განლაგების ადგილები; მთავარია, 
მსჯავრდებულს საკანში თავისუფლად მოძრაობის საშუალება ჰქონდეს134. 

9.2.3 ეროვნული კანონმდებლობა

„პატიმრობის კოდექსის“ მე-15 მუხლის თანახმად, 1 მსჯავრდებულზე საცხოვრებელი ფართობის 
ნორმა ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებასა და თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებაში არ უნდა იყოს 4 კვ. მეტრზე ნაკლები, ხოლო 1 ბრალდებულზე საცხოვრებელი ფართობის 
ნორმა პატიმრობის დაწესებულებაში - 3 კვ. მეტრზე ნაკლები.

მოქმედი კანონმდებლობა დაახლოებულია დადგენილ სტანდარტებთან, თუმცა მონიტორმა უნდა შეამოწმოს, 
პრაქტიკაში რამდენად აკმაყოფილებს პატიმრებისთვის გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართი როგორც 
ადგილობრივ კანონმდებლობას, ასევე CPT-ის დადგენილი სტანდარტებს. 

გადატვირთულობის პრობლემის მოგვარება არ უნდა განვიხილოთ  მხოლოდ ყოველი პატიმრისთვის 
საკუთარი საწოლით უზრუნველყოფის კუთხით. საკნის დათვალიერებისას მნიშვნელოვანია შემოწმდეს 
როგორც საცხოვრებელი ფართი ასევე, იქ განთავსებული პატიმრებისა და საწოლების რაოდენობაც. 
მაგალითად, შესაძლებელია 8 კვ.მ ფართის საკანში იდგას 2 ორსაწოლიანი ნარი და განთავსებული იყოს 2 
პატიმარი. ამ შემთხვევაში, არსებული ფართი აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტს, თუმცა საკნის შევსების 
შემთხვევაში, შეიქმნება გადატვირთულობის პრობლემა და თითოეულ პატიმარზე გამოყოფილი ფართის 
ოდენობა გახდება 2 კვ.მ. შესაბამისად ანგარიშის მომზადებისა და რეკომენდაციის მომზადების დროს 
მონიტორმა დეტალურად უნდა აღწეროს საკნის ფართი, საკანში არსებული ინვენტარი და ამის შემდგომ 
გასცეს რეკომენდაცია გადატვირთულობის თავიდან ასაცილებლად, მაგ. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, 
საკნებში საწოლების რაოდენობის შემცირებასთან დაკავშირებით.

130  ibid. პარ. 107, 110
131  ibid. პარ. 115
132  ibid. პარ. 108
133  ibid. პარ. 113
134  ibid. პარ. 114
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ამჟამად მოქმედი ბრძანება N106-ის თანახმად, დაწესებულებების ლიმიტი განსაზღვრულია შემდეგნაირად:

N დაწესებულება განთავსების ლიმიტი მისამართი

1 №2 დაწესებულება
1068 ბრალდებული/
მსჯავრდებული

(ქ.ქუთაისი, ხარებავას ქ. №85)

2 №3 დაწესებულება 92 ბრალდებული/მსჯავრდებული
ქ.ბათუმი, თევდორე მღვდლის 
ქ. №27

3
№5 დაწესებულება (ქალთა 
სპეციალური დაწესებულება)

867 ბრალდებული/მსჯავრდებული
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, 
სოფელი მთისძირი

4 №6 დაწესებულება 309 ბრალდებული/მსჯავრდებული
გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, 
სოფელი მთისძირი

5 N7 დაწესებულება 30 ბრალდებული/მსჯავრდებული ქ. თბილისი, გულუას ქ. № 31

6 №8 დაწესებულება
3170 ბრალდებული/
მსჯავრდებული

ქ. თბილისი, გლდანის მე-7 
მ/რ, მე-2 კმ

7 №9 დაწესებულება 72 ბრალდებული/მსჯავრდებული
ქ. თბილისი, აბუსერიძე-
ტბელის №11

8

№11 დაწესებულება 
(არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო 
დაწესებულება)

106 მსჯავრდებული
ქ. თბილისი, გრ. ხანძთელის 
ქ. №3

9 №12 დაწესებულება 335 მსჯავრდებული
ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. 
№77

10 №14 დაწესებულება 1362 მსჯავრდებული
ქ. წყალტუბო, სოფელი 
გეგუთი, ვარციხის დასახლება

11 №15 დაწესებულება 1388 მსჯავრდებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტი, 
დაბა ქსანი

12 №16 დაწესებულება 1044  მსჯავრდებული
ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. 
№60

13 №17 დაწესებულება 2000 მსჯავრდებული
ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. 
№64

14

№18 დაწესებულება 
(ბრალდებულთა და 
მსჯავრდებულთა 
სამკურნალო 
დაწესებულება)

140  ბრალდებული/
მსჯავრდებული

ქ. თბილისი, გლდანის მე-7 
მ/რ, მე-2 კმ

15

N19 დაწესებულება 
(ტუბერკულოზის 
სამკურნალო და 
სარეაბილიტაციო ცენტრი)

698 ბრალდებული/მსჯავრდებული
მცხეთის მუნიციპალიტეტი, 
დაბა ქსანი
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9.2.4 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე და ადმინისტრაციასთან გასაუბრებისას: 

- დაწესებულების ლიმიტი და მოცემულ მომენტში მასში განთავსებული პატიმრების რაოდენობა; 

- წლის განმავლობაში რამდენი იყო პატიმრების მაქსიმალური რაოდენობა.

საკნების შემოწმებისას:

- საკნის ფართი, სიგრძე, სიგანე, სიმაღლე

- საწოლების რაოდენობა

- პატიმრების რაოდენობა   

- საწოლების სახეობა (ერთ ან ორსართულიანი, ფიცარნაგი, სხვა).

პატიმრებთან გასაუბრებისას:

- როგორც წესი, რამდენი პირია განთავსებული ამ საკანში; რამდენი ყოფილა მაქსიმუმი;

- სხვა დაწესებულებაში/საკანში ყოფნისას ჰქონდათ თუ არა გადატვირთულობის პრობლემა.

9.3 საყოფაცხოვრებო პირობები და პირადი ჰიგიენა

9.3.1 საერთაშორისო სტანდარტები

ევროპული ციხის წესები

განთავსება

18.1 პატიმრებისათვის უზრუნველყოფილი შენობა, განსაკუთრებით კი, საძინებელი კორპუსი, უნდა პასუხობდეს 
ადამიანის ღირსების პატივისცემის და შეძლებისდაგვარად ასევე განმარტოების მოთხოვნებს. ასევე დაცული უნდა 
იყოს ჯანმრთელობისა და ჰიგიენის მოთხოვნები, კლიმატური პირობებისა და განსაკუთრებით ფართის ოდენობის, 
ჰაერის მოცულობის, განათების და ვენტილაციის პირობების გათვალისწინებით. 

18.2 ყველა შენობაში, სადაც პატიმრები ცხოვრობენ, მუშაობენ ან იკრიბებიან: 

ა. ფანჯრები უნდა იყოს საკმარისად დიდი, რათა საშუალება მისცეს პატიმრებს იკითხონ ან იმუშაონ ბუნებრივი 
განათებისას ნორმალურ პირობებში, ასევე სუფთა ჰაერის მოძრაობა მოხდეს, გარდა იმ შემთხვევისა როცა 
არსებობს ჰაერის კონდიცირების სისტემა; 

ბ. ხელოვნური განათება უნდა აკმაყოფილებდეს მიღებულ ტექნიკურ სტანდარტებს; და 

გ. უნდა არსებობდეს სიგნალიზაციის სისტემა, რომელიც საშუალებას მისცემს პატიმრებს დაუყოვნებლივ 
დაუკავშირდნენ პერსონალს.

18.5 პატიმრების განთავსება ღამით ჩვეულებრივ, უნდა მოხდეს ინდივიდუალურ საკნებში გარდა იმ შემთხვევებისა, 
როცა უმჯობესია მათი მოთავსება საერთო საძინებელში. 

18.6 საცხოვრებლის საერთო გამოყენება უნდა იყოს შესაძლებელი მხოლოდ მაშინ, თუ ეს ამ მიზნის შესაბამისია 
და პატიმრებიც ეთავსებიან ერთმანეთს. 

18.7 პატიმრებს შეძლებისდაგვარად უნდა მიეცეთ არჩევანის შესაძლებლობა სანამ მიეთითებათ საძინებლის 
ერთობლივი გამოყენება.
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ჰიგიენა

19.1 ციხის ყოველი ნაწილი უნდა იყოს შენახული სათანადო სუფთა მდგომარეობაში. 

19.2 როდესაც პატიმრები მოყავთ ციხეში, საკნები და სხვა განყოფილებები, რომლებშიც პატიმართა განთავსება 
ხდება უნდა იყოს სუფთა. 

19.3 პატიმრებს იოლად უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი სანიტარული სადგომებისადმი, რომლებიც ჰიგიენურია და 
განმარტოების საშუალებას იძლევა. 

19.4 ადექვატური სამყოფლის უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს, რათა ყოველმა პატიმარმა შეძლოს შხაპით ან 
აბაზანით სარგებლობა კლიმატისადმი შესატყვისი ტემპერატურის პირობებში. თუ ეს შესაძლებელია დღიურად, ან 
კვირაში ორჯერ მაინც (თუ საჭიროა უფრო ხშირადაც) ზოგადი ჰიგიენის ინტერესებიდან გამომდინარე.

19.5 პატიმრებმა უნდა სუფთად და მოწესრიგებულად იქონიონ ტანსაცმელი და საძინებელი, ასევე პირად ჰიგიენას 
მიაქციონ ყურადღება. 

19.6 ამისათვის ციხის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ისინი შესაბამისი საშუალებებით, ტუალეტის და 
ჰიგიენური საშუალებებითა და მასალებით. 

19.7 ქალთა სანიტარული საჭიროებებისათვის სპეციალური უზრუნველყოფა უნდა მოხდეს. 

ტანსაცმელი და ქვეშაგები 

20.1 პატიმრები, რომელთაც არა აქვთ სათანადო ტანსაცმელი ან არ გააჩნიათ საკუთარი სამოსი, უზრუნველყოფილ 
უნდა იქნენ კლიმატის შესაბამისი ტანსაცმლით. 

20.2 ამგვარი ტანსაცმელი არ უნდა იყოს შეურაცხმყოფელი ან ღირსების დამამცირებელი. 

20.3 ყველა ტანსაცმელი კარგ მდგომარეობაში უნდა იყოს შენარჩუნებული და საჭიროებისამებრ შეიცვალოს. 

20.4 პატიმრებს, რომელთაც ეძლევათ ციხიდან გასვლის ნებართვა, არ უნდა მოეთხოვოთ ისეთი ტანსაცმლის 
ტარება, რომელიც შესამჩნევს გახდის მათ სტატუსს. 

21. ყოველი პატიმარი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ცალკე საწოლით და ცალკე სათანადო ქვეშაგებით, 
რომელიც მოწესრიგებულ მდგომარეობაში უნდა იქონიოს და შეიცვალოს იმდენად ხშირად, რომ მისი სისუფთავე 
იქნეს დაცული. 

კვება 

22.1 პატიმრები უნდა იყვნენ უზრუნველყოფილი სათანადო საკვებით, მათი ასაკის, ჯანმრთელობის და ფიზიკური 
მდგომარეობის, რელიგიის, კულტურის და მუშაობის ხასიათის გათვალისწინებით. 

22.2 საკვები რაციონის მოთხოვნები, როგორიცაა კალორიულობა და ცილების შემცველობა, გათვალისწინებული 
უნდა იყოს ეროვნული კანონმდებლობით. 

22.3 საკვების მომზადება და საჭმელად გამოტანა უნდა ხდებოდეს ჰიგიენურ პირობებში.

22.4 გათვალისწინებული უნდა იყოს სამჯერადი კვება, გონივრულ ინტერვალებში. 

22.5 პატიმრებისათვის სუფთა სასმელი წყალი უნდა იყოს ნებისმიერ დროს ხელმისაწვდომი.

22.6 ექიმმა ან კვალიფიციურმა მედდამ უნდა მოითხოვოს საკვები რაციონის შეცვლა კონკრეტული პატიმრისათვის, 
როდესაც ეს სამედიცინო მოსაზრებით არის საჭირო.

ვარჯიში და დასვენება

27.1 ყოველ პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა ყოველდღიურად მინიმუმ ერთი საათი მაინც ივარჯიშოს სუფთა 
ჰაერზე, თუ ამინდი იძლევა ამის საშუალებას.
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27.2 ავდრის პირობებში პატიმრებს ალტერნატიული შესაძლებლობა უნდა მიეცეთ სავარჯიშოდ. 

27.3 სათანადოდ ორგანიზებული ღონისძიებები, რომლებიც ხელს უწყობს სიჯანსაღეს და უზრუნველყოფს 
ფიზიკურ ვარჯიშსა და დასვენებას, უნდა წარმოადგენდეს რეჟიმის განუყოფელ ნაწილს. 

27.4 სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ხელმძღვანელობა ხელს უნდა უწყობდეს მსგავს ღონისძიებებს 
შესაბამისი აღჭურვილობისა თუ ბაზის უზრუნველყოფის მეშვეობით. 

წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის რეკომენდაციაა, ყველა კატეგორიის პატიმრების, როგორც 
წინასწარ პატიმრობაში მყოფების, ასევე მსჯავრდებულების, დღის განმავლობაში გარკვეული გონივრული 
დროით (8 საათი ან მეტი) საკნებს გარეთ ყოფნა და მათი სხვადასხვა აქტივობებითა და საქმიანობით 
დაკავება, ხოლო უსაფრთხოების განსაკუთრებულ რეჟიმში მყოფი მსჯავრდებულებისა, სულ მცირე 1 
საათით135.

ბანგკოკის წესები

წესი 48 

1. ორსულმა და მეძუძურმა ქალმა პატიმრებმა, კვალიფიციური პრაქტიკოსი ექიმების მიერ შექმნილი და მათივე 
ზედამხედველობით განხორციელებული პროგრამის ფარგლებში, უნდა მიიღონ რჩევა საკუთარ ჯანმრთელობასა 
და კვებაზე. ორსული ქალების, ჩვილი ბავშვების, ბავშვიანი და მეძუძური დედებისათვის უფასოდ უნდა იქნას 
უზრუნველყოფილ დროული და შესაფერისი საკვები, ჯანმრთელი გარემო და რეგულარული ვარჯიშის 
შესაძლებლობა. 

2. ქალ პატიმრებს არ უნდა დაუშალონ ბავშვის ძუძუთი კვება, თუ არ არსებობს მიზეზი კონკრეტული ჯანმრთელობის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე. 

3. ის ქალი პატიმრები, რომლებმაც ახლახანს იმშობიარეს, მაგრამ ჩვილი მათთან ერთად არ იმყოფება ციხეში, 
ჩართულნი უნდა იყვნენ მკურნალობის პროგრამებში მათი სამედიცინო და კვების საჭიროებების გათვალისწინებით. 

წესი 49

ბავშვის დედასთან დატოვების გადაწყვეტილება მიღებულ უნდა იქნას ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების 
გათვალისწინებით. ციხეში, დედასთან მყოფი ბავშვები არასოდეს უნდა ჩაითვალონ პატიმრებად. 

წესი 50 

პატიმარ ქალებს, რომელთაც ციხეში ყავთ საკუთარი შვილები, უნდა მიეცეთ საშუალება, მაქსიმალური დრო 
გაატარონ მათთან ერთად. 

წესი 51

1. ციხეში, დედასთან ერთად მცხოვრები ბავშვებისთვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ჯანდაცვის მიმდინარე 
სერვისები და მათ განვითარებას თვალყური უნდა ადევნონ სპეციალისტებმა, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის 
სამსახურებთან თანამშრომლობით. 

2. ამ ბავშვების აღზრდისთვის შექმნილი გარემო მაქსიმალურად უნდა იქნას მიახლოებული ციხის გარეთ მყოფი 
ბავშვის გარემოსთან. 

წესი 52

1. იმის თაობაზე გადაწყვეტილება, თუ როდის შეიძლება ბავშვისა და დედის დაშორება, უნდა იქნეს მიღებული 
ინდივიდუალურ შეფასებაზე დაყრდნობით და ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების გათვალისწინებით, შესაბამისი 
ეროვნული კანონმდებლობის ფარგლებში. 

2. ბავშვის ციხიდან გაყვანა უნდა განხორციელდეს დიდი სიფრთხილითა და მგრძნობელობით, მხოლოდ 
მზრუნველობის ალტერნატივის იდენტიფიცირების შემდეგ, ხოლო უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრის შემთხვევაში, 

135  2010 წლის 5-15 თებერვალსგანხორციელებულივიზიტისაქართველოში (პარ. 82);
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კონსულტაცია გავლილი უნდა იქნას შესაბამისი საკონსულოს თანამდებობის პირებთან. 

3. ბავშვისა და დედის დაშორების და მისი ოჯახთან ან ნათესავთან დაბინავების ან სხვა ალტერნატიული 
მზრუნველობის უზრუნველყოფის შემდეგ, პატიმარ ქალებს უნდა მიეცეთ მაქსიმალურად ბევრი შესაძლებლობა, 
შეხვდნენ საკუთარ ბავშვებს, მაშინ როცა ეს ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესებში იქნება, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების 
ინტერესების დათმობის გარეშე. 

9.3.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

არასათანადო საცხოვრებელი პირობები - კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა (არაადამიანური და დამამცირებელი 
მოპყრობა)

იმ შემთხვევებში, როდესაც გადატვირთულობა არ არის იმდენად საგანგაშო, რომ დამოუკიდებლად 
წამოჭრას კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევის საკითხი, სასამართლო მხედველობაში იღებს პატიმრობის 
სხვა პირობებს, მათ შორის, საპირფარეშოთი პრივატულ გარემოში სარგებლობის საშუალება, ვენტილაცია, 
ბუნებრივი განათება და განიავება, გათბობა, საბაზისო სანიტარიული პირობების დაცვა. შესაბამისად, ისეთ 
საქმეებშიც, სადაც პატიმარი სარგებლობდა 3-4 კვ. მ. პირადი სივრცით, სასამართლომ, ზემოხსენებული 
გარემოებების გათვალისწინებით, კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა დაადგინა136. ასეთ შემთხვევებში 
ევროსასამართლო ხშირად ეყრდნობა წამების პრევენციის კომიტეტის ანგარიშებში მოცემულ დასკვნებს 
შესაბამისი წევრი სახელმწიფოს პენიტენციური დაწესებულებების მდგომარეობის თაობაზე137.

სასამართლო ასევე განიხილავს ეროვნულ კანონმდებლობაში სამართლებრივი დაცვის ეფექტური 
საშუალებების არსებობას (კონვენციის მე-13 მუხლი) და ზოგიერთ შემთხვევაში, კონვენციის 46-ე მუხლის 
გამოყენებით (გადაწყვეტილების სავალდებულო ძალა და აღსრულება), კონკრეტული ღონისძიებების 
გატარებას ავალებს წევრ სახელმწიფოს.

საქმეში “ანანიევი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ”138, განმცხადებელი ჩიოდა წინასწარი პატიმრობის ადგილის 
არასათანადო პირობებზე - გადატვირთულ საკანში თითოეულ ბრალდებულზე მხოლოდ 1.25-2 კვ.მ. იყო 
გამოყოფილი, განთავსებულ პირთა რაოდენობა საწოლების რაოდენობაზე მეტი იყო, ისინი 23 საათი საკანში 
იმყოფებოდნენ, რომელშიც არ იყო სათანადო ბუნებრივი განათება და ვენტილაცია, ვინაიდან ფანჯარა 
სქელი ცხაურით იყო დაფარული, საპირფარეშო არ იყო იზოლირებული, შხაპის მიღების რეგულარობა 
არადამაკმაყოფილებელი იყო. მეორე განმცხადებელმა ამ პირობებში 3 წელი გაატარა. სასამართლომ 
კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა დაადგინა და ამავდროულად აღნიშნა, რომ მოცემული მომენტისთვის 
რუსეთის სამართლებრივი სისტემა არ ითვალისწინებდა სამართლებრივი დაცვის ეფექტურ საშუალებას 
ამგვარი არაადამიანური და დამამცირებელი პირობების აღმოსაფხვრელად ან სათანადო კომპენსაციის 
მისანიჭებლად. სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას დაავალა, უმოკლეს დროში, შედარებით მცირე 
დანახარჯებით, გარკვეული ღონისძიებების გატარება - ტუალეტების გადატიხვრა, ფანჯრის სქელი ცხაურის 
შეცვლა, შხაპის მიღების რეგულარობის გაზრდა. სასამართლოს შეფასებით, წინასწარი პატიმრობის 
ადგილების გადატვირთულობას აღკვეთის ამ ღონისძიების ზედმეტად ხშირი და დაუსაბუთებელი გამოყენება 
და ხანგრძლივობა იწვევს. შესაბამისად, უფრო გრძელვადიან პერიოდში, სახელმწიფოს დაევალა წინასწარი 
პატიმრობის ადგილების გადატვირთულობის პრობლემის აღმოფხვრისთვის სისტემური მიდგომის 
შემუშავება, სამართლებრივი რეგულაციების, პრაქტიკისა და მიდგომების შეცვლა. 

საქმეში “პირსი საბერძნეთის წინააღმდეგ”139 - სასამართლომ დაადგინა განმცხადებლის მიმართ დამამცირებელი 
მოპყრობა, ვინაიდან იგი დღე-ღამის უმეტეს დროს პრაქტიკულად საწოლზე მიჯაჭვული ატარებდა პატარა 
ზომის საკანში, რომელშიც სხვა პატიმრებთან იყო განთავსებული და რომელსაც არც ვენტილაცია ჰქონდა 

136 კანალი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Canali c. France) no. 40119/09, 25 აპრილი 2013 წ., პარ. 50 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-118735
137  იხ. მაგ. მოდირკე მოლდოვის წინააღმდეგ (Modârcă v. Moldova), no. 14437/05, 10 მაისი 2007 წ. http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-80535; ვასილესკუ ბელგიის წინააღმდეგ (Vasilescu c. Bйlgique) no. 64682/12, 25 ნოემბერი 2014 წ. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-148507; შაფრანსკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Szafrański v. Poland), no. 17249/12, 15 დეკემბერი 2015 წ. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-159205
138  ანანიევი რუსეთის წინააღმდეგ (Ananyev and Others v. Russia) no. 60800/08, 10 იანვარი 2012 წ. http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-108465
139 პირსი საბერძნეთის წინააღმდეგ (Peers v. Greece) no. 28524/95, 19 აპრილი 2001 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59413
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და არც ფანჯარა, რის გამოც დროდადრო აუტანლად ცხელოდა. პატიმრებს ერთმანეთის თანდასწრებით 
უწევდათ საპირფარეშოთი სარგებლობა. სასამართლოს აზრით, აღნიშნულ პირობებში განთავსებამ შელახა 
განმცხადებლის ღირსება, გამოიწვია სტრესი და არასრულფასოვნების გრძნობა, რითაც გააუარესა მისი 
ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეობა. 

საქმეში “ვასილესკუ ბელგიის წინააღმდეგ”140 პატიმრის საცხოვრებელი პირობები არაადამიანურ და 
დამამცირებელ მოპყრობად შეფასდა და შესაბამისად, კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა დადგინდა, 
ვინაიდან დაწესებულებებში, სადაც იგი სასჯელს იხდიდა, არასათანადო სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები 
იყო - პატიმრები არ იყვნენ უზრუნველყოფილი წყლით, საკნებში არ იყო ტუალეტები და ამ დანიშნულებით 
სპეციალურ ვედროებს იყენებდნენ, რომლებიც დღე-ღამეში მხოლოდ ორჯერ იცლებოდა; 15 დღის 
განმავლობაში პატიმარი გადატვირთულ საკანში იმყოფებოდა, სადაც ძირს დაგებულ ლეიბზე ეძინა. 

არასათანადო საცხოვრებელი პირობები - კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა (პირადი ცხოვრების პატივისცემა)

როგორც არაერთხელ აღინიშნა, იმისთვის, რომ დადგინდეს კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა, პირის 
ტანჯვამ ან დამცირებამ გარკვეულ, მაღალ დონეს უნდა მიაღწიოს141. სხვა შემთხვევებში, შესაძლოა, 
არასათანადო საცხოვრებელი პირობები შეფასდეს კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევად, რომელიც პირადი 
ცხოვრების პატივისცემას ითვალისწინებს142. 

საქმეში “შაფრანსკი პოლონეთის წინააღმდეგ”143განმცხადებელი, სხვა მსჯავრდებულებთან ერთად, 
განთავსებული იყო საკანში, სადაც საპირფარეშო არ იყო იზოლირებული და საკნიდან მხოლოდ 
1.20მ სიმაღლის ქაფმუყაოს კედლით იყო გამოყოფილი, შესაბამისად, მსჯავრდებულებს ერთმანეთის 
თანდასწრებით უწევდათ საპირფარეშოთი სარგებლობა. სასამართლომ მიიჩნია, რომ მხოლოდ 
არაიზოლირებული საპირფარეშოთი სარგებლობა არ აღწევდა ტანჯვისა და დამცირების იმ დონეს, რომ 
მსჯავრდებულის მდგომარეობა მე-3 მუხლის დარღვევად ყოფილიყო შეფასებული, ვინაიდან განთავსების 
სხვა პირობები - განათება, გათბობა, ვენტილაცია, აქტივობების ხელმისაწვდომობა - დამაკმაყოფილებელი 
იყო. სამაგიეროდ, სასამართლომ დაასკვნა, რომ სახელმწიფომ დაარღვია კონვენციის მე-8 მუხლით 
დაკისრებული პოზიტიური ვალდებულება და არ შეუქმნა განმცხადებელს სათანადო პირობები 
საპირფარეშოთი პრივატულად სარგებლობისთვის.

კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა შესაძლოა დადგინდეს იმ შემთხვევებშიც, როდესაც გარემო პირობები - 
ხმაური, ჰაერის დაბინძურება და სხვა, უარყოფით ზემოქმედებას ახდენს პატიმრის ყოფაზე: საქმეში “ბრანდუშე 
რუმინეთის წინააღმდეგ” სასამართლომ კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევა დაადგინა. განმცხადებელი 
ჩიოდა ციხის ახლოს მდებარე ნაგავსაყრელიდან მომავალ სუნზე, რომელიც, როგორც მოგვიანებით მერიის 
მიერ ჩატარებულმა კვლევამაც დაადასტურა, მოქმედი რეგულაციების დარღვევით ფუნქციონირებდა და 
აბინძურებდა ჰაერს144.  

9.3.3 ეროვნული კანონმდებლობა

საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლის მიხედვით, ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის 
გამოყოფილი საცხოვრებელი უნდა შეესაბამებოდეს მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა 
და სოციალური დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანებით145 დადგენილ სანიტარიულ-ჰიგიენურ ნორმებს 
და უნდა უზრუნველყოფდეს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის შენარჩუნებას. 

პატიმრობის კოდექსის იმავე მუხლში მითითებულია, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის საცხოვრებელს 
უნდა ჰქონდეს ფანჯარა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივ განათებას. ბრალდებული/მსჯავრდებული 
აგრეთვე უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გათბობით. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის საცხოვრებელი 
უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი ან/და ხელოვნური ვენტილაციით. ორსულ ქალს, მეძუძურ 

140  ზემოთ ციტ.
141  ზემოთ ციტ., კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ,  პარ. 91
142  რანინენი ფინეთის წინააღმდეგ (Raninen v. Finland) no. 20972/92, 16 დეკემბერი 1997 წ., პარ. 63 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-58123
143  შაფრანსკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Szafrański v. Poland), no. 17249/12, 15 დეკემბერი 2015 წ. http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-159205
144  ბრანდუშე რუმინეთის წინააღმდეგ (Brânduşe c. Roumanie), no.6586/03, 7 აპრილი 2009 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92073
145  განსაზღვრულია 2015 წლის 13 აგვისტოს N88-N01-34/ნ ერთობლივი ბრძანებით https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2936802
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დედას, ავადმყოფს, მკვეთრად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, მნიშვნელოვნად 
გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს, ხანდაზმულს (ქალს – 60 წლიდან, მამაკაცს – 
65 წლიდან) უნდა ჰქონდეთ სხვა ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან შედარებით გაუმჯობესებული 
საყოფაცხოვრებო პირობები.

ერთობლივი ბრძანების თანახმად, დაწესებულებაში მყოფ პირთა სათავსების არქიტექტურულ-
ინფრასტრუქტურული გადაწყვეტა და აღჭურვა უნდა უზრუნველყოფდეს ბუნებრივი ფიზიოლოგიური 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების, პირადი ჰიგიენის დაცვის, ჯანმრთელობის შენარჩუნებისა და 
ხელშეწყობის შესაძლებლობას ადამიანის პატივისა და ღირსების შეულახავად, რაც გულისხმობს: პირადი 
ჰიგიენის წესების (ხელ-პირის დაბანა, პირის ღრუს ჰიგიენური დამუშავება, სხეულის დაბანა არანაკლებ 
კვირაში ერთხელ, საპარიკმახერო მომსახურება: პირის გაპარსვა, თმის შეჭრა, ფრჩხილის დაჭრა) 
შესრულებისათვის წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ცენტრალიზებულ ქსელთან მიერთებული, 
შესაბამისად აღჭურვილი სანიტარიულ-ტექნიკური ინფრასტრუქტურით და ჰიგიენური საშუალებებით (საპონი, 
კბილის პასტა, ნეჭი, პირსახოცი) უზრუნველყოფას, ასევე, საწოლით, ლოგინით (ლეიბი, ბალიში, საბანი), 
სუფთა თეთრეულით არანაკლებ კვირაში ერთხელ უზრუნველყოფას. ბუნებრივ და ხელოვნურ განათებას, 
ვენტილაციას, მიკროკლიმატის ოპტიმალურ დაცვას სათავსებში (18-25 C 0), ნარჩენების შეგროვებისა და 
დროული გატანის უზრუნველყოფას. სათავსის აღჭურვას საერთო სარგებლობის ავეჯით (მაგიდა, სკამი, 
ტუმბო, კარადა და სხვ.).

ისევე, როგორც საერთაშორისო სტანდარტებით, ეროვნული კანონმდებლობის მიხედვით, პატიმრებს 
უნდა ჰქონდეთ შესაბამისი პირობები რათა დაიცვან პირადი ჰიგიენა. პატიმრობის კოდექსის 21-ე მუხლის 
მეორე ნაწილის თანახმად,  “ბრალდებული/მსჯავრდებული, როგორც წესი, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს 
შხაპის კვირაში ორჯერ მიღების შესაძლებლობით, აგრეთვე, საპარიკმახერო მომსახურებით არანაკლებ თვეში 
ერთხელ. პენიტენციურ დაწესებულებას უფლება აქვს, მოსთხოვოს ბრალდებულს/მსჯავრდებულს თმის მთლიანი 
გადაპარსვა, თუ არსებობს ექიმის მოთხოვნა ან ჰიგიენის დაცვის აუცილებლობა”.

მონიტორინგის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამახვილდეს სანიტარიულ-ჰიგიენური და 
ეპიდემიოლოგიური პირობების ჯეროვან დაცვასა და კონტროლზე, რა დროსაც მოწმდება სადეზინფექციო, 
სადერატიზაციო და სადენზინსექციოს სამუშაოების მიმდინარეობის პერიოდულობა და ეფექტურობა. 

ბრძანება №88-№01-34/ნ146-ის თანახმად, უზრუნველყოფილი უნდა იყოს სათავსების ყოველდღიური 
დასუფთავება, ავეჯისა და ფანჯრების ყოველკვირეული წმენდის, ოთახებისა და კვების ბლოკების 
პერიოდული სავალდებულო სადენზიფექციო, სადეზინსექციო და სადერატიზაციო სამუშაოების ორგანიზება.

პატიმრობის კოდექსის მე-14 მუხლის თანახმად, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს ყოველდღიურად 
არანაკლებს 1 საათისა იმყოფებოდეს სუფთა ჰაერზე (გასეირნების უფლებით სარგებლობა). ამავე კოდექსის 
25-ე მუხლის თანახმად, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს დღის განმავლობაში არანაკლებ 1 საათით 
სუფთა ჰაერზე ყოფნის უფლება. ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გასეირნება ხდება დღის საათებში, 
პენიტენციური დაწესებულების მიერ საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე. გასეირნება შეიძლება ვადამდე 
შეწყდეს ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ პენიტენციური დაწესებულების დებულების მოთხოვნების 
დარღვევის შემთხვევაში. აღნიშული უფლებით სარგებლობენ ის პირებიც, ვინც სამარტოო საკანში არიან 
მოთავსებულები147. 

9.3.4 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

საკნების დათვალიერებისას

- განათება:ფანჯრების რაოდენობა, ზომა, ცხაური, იღება თუ არა თავისუფლად; საკმარისი/
არასაკმარისი ბუნებრივი/ხელოვნური განათება; ჩამრთველი საკანშია თუ საკნის გარეთ; ნათურების 
ხელმისაწვდომობა.

- გათბობის სისტემა:ცენტრალური, ინდივიდუალური, არ არის; უსაფრთხოა თუ არა.

146 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვების ნორმებისა და სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმების განსაზღვრის შესახებ;
147 88-ე მუხლის მეორე ნაწილი;
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- სავენტილაციო სისტემა: ცენტრალური, ადგილობრივი, არ არის; ფუნქციონირებს თუ არა; ხმაურიანია 
თუ უხმაურო.

- საპირფარეშო: იზოლირებული; ნახევრად იზოლირებული (როგორ?); სანიტარიულ-ჰიგიენური 
მდგომარეობა; საკანში არ არის საპირფარეშო (ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ბუნებრივი 
მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება?); ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირის განთავსების შემთხვევაში - 
რამდენად ადაპტირებულია და ადვილად მისაწვდომია საპირფარეშო და სველი წერტილები; 

- წყალმომარაგების სისტემა: ონკანი/პირსაბანისაკანში; წყლის მიწოდების რეჟიმი (24 საათიანი, 
გრაფიკით, ჭურჭლით და სხვა). 

- საკნის ზოგადი მდგომარეობა: კედლები (მაგ. ნესტიანი, საჭიროებს რემონტს); იატაკი - მასალა 
(ბეტონი, ლინოლეუმი, ხე, სხვა),მდგომარეობა; ჭერი (მაგ. ნესტიანი/ჩამოდის წყალი); მღრღნელების/
მწერების/პარაზიტების არსებობა; ფიზიკური შეზღუდვის მქონე პირის განთავსების ადგილას - საკნის 
და კორპუსის ინფრასტრუქტურის ადაპტირებულობა;

- თანამშრომლის გამოსაძახებელი ღილაკი: არის/არ არის, არის, მაგრამ არ ფუნქციონირებს.

- ავეჯი: მაგიდა, სკამები/მერხები, ტუმბოები, სხვა.; ბავშვების განთავსების ადგილას - მათზე 
ადაპტირებული ინვენტარი;

- პირადი მოხმარების ნივთები: ქვეშაგები (ლეიბი, საბანი, ბალიში, თეთრეული); ელექტრო 
მოწყობილობები (ტელევიზორი, რადიო, მაცივარი, მადუღარა, ვენტილატორი, სხვა); ჭურჭელი; 
მაგიდის თამაშები; წიგნები, პრესა, საწერი მოწყობილობები, სხვა. 

- პირადი ჰიგიენის ნივთები: კბილის ჯარგისი, კბილის პასტა, შამპუნი, საპონი, ღრუბელი (ნეჭი), საპარსი, 
პირსახოცი, ჰიგიენური პაკეტები (ქალი პატიმრები), ბავშვის საფენები და ბავშვის მოვლისთვის საჭირო 
სხვა ნივთები (ბავშვიანი დედების განყოფილებაში), სხვა.

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- სასმელი წყალი: არის თუ არა 24 საათიანი წყალმომარაგება; არის თუ არა წყალი სასმელად ვარგისი 
(თუ პატიმრების დიდი რაოდენობა ამბობს, რომ წყალი სასმელად უვარგისია, ადმინისტრაციას უნდა 
მიეცეს რეკომენდაცია შესაბამისი ექსპერტიზის ჩატარებაზე);

- კვება: პრეტენზიები საკვებთან დაკავშირებით (გემო, ულუფის რაოდენობა, მრავალფეროვნება და 
სხვა); არის თუ არა დიეტური/დიაბეტური კვება: ვის მიეწოდება კონკრეტულად და რა პროცედურების 
გავლაა საჭირო (განცხადება, ზეპირი თხოვნა, ექიმის დასკვნა და სხვა); ითვალისწინებენ თუ არა 
რელიგიურ თავისებურებებს (რა სახით - მარხვა, რამადანი, ვეგანიზმი, სხვა) - საჭიროა განცხადებით 
მიმართვა, რაიმე დამადასტურებელი საბუთის წარდგენა, სხვა; საკვები მიეწოდებათ ადგილზე თუ 
გადიან სასადილოში - ხომ არ არის შეზღუდული საკვების მიღების დრო; დაწესებულების ხანმოკლე 
დატოვებისას (სასამართლოზე გასვლის დროს) არიან თუ არა უზრუნველყოფილი კვების ულუფით; 
ქალთა დაწესებულებაში - მიეწოდებათ თუ არა ბავშვის ასაკისთვის შესაფერისი საკვები; 

- პირადი ნივთები: რა ნივთების ქონა/შეძენა/ამანათით მიღება არის დაშვებული; მოქმედებს თუ არა 
სპეციფიკური სახის აკრძალვა (მაგ. ზოგიერთ ტანსაცმელზე (შორტები, ჯინსები, სხვა), რელიგიური 
დანიშნულების ნივთებზე, ფოტოებზე და სხვა); 

- პირადი ჰიგიენა: 

- ვინ უზრუნველყოფს პატიმრებისთვის პირადი მოხმარების და ჰიგიენური ნივთების მიწოდებას 
-  რომელ ნივთებს აწვდის ადმინისტრაცია, რა ინტენსივობით, რა ნივთების შეძენა უწევთ 
დაწესებულების მაღაზიაში და რა არის დაშვებული ამანათის სახით და ა.შ.; რა დამატებითი 
ნივთები მიეწოდებათ ბავშვიან ქალებს;

- შხაპის მიღება - თავისუფლად, მოთხოვნით, წინასწარი ჩაწერით, სხვა; რეგულარობა; 
ხანგრძლივობა; ტემპერატურის რეგულირება;
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- სადალაქო მომსახურება - ვინ უწევს საპარიკმახერო მომსახურებას და რა ინტენსივობით 
(დალაქი, იჭრის თავად, ჭრის თანამესაკნე); ხომ არ აიძულებს ადმინისტრაცია თმების 
სრულად გადაპარსვას, წვერის გაპარსვას;

- სარგებლობენ თუ არა სამრეცხაოთი - ვის გააქვს/შემოაქვს სარეცხი; თუ არ სარგებლობენ, 
სად რეცხავენ და აშრობენ ტანსაცმელს და თეთრეულს; სარეცხ საშუალებებს აწვდის 
ადმინისტრაცია (რა სიხშირით) თუ ყიდულობენ მაღაზიაში;

- საკნის/დაწესებულების სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა: 

- ვინ ალაგებს საკანს, საპირფარეშოს; რა რეგულარობით;

- ტარდება თუ არა საკნის დეზინფექცია/დეზინსექცია/დერატიზაცია და რა სიხშირით; ესწრებიან 
თუ არა პროცესს;

- როგორ, ვის მიერ და რა ინტენსივობით ხდება საკნიდან ნარჩენების გატანა; ხომ არ მოდის 
საკნამდე ნაგავსაყრელის სუნი;

- გასეირნება/სპორტი: სარგებლობენ თუ არა ყოველდღიური გასეირნების უფლებით - რა რეგულარობით 
და ხანგრძლივობით; აქვთ თუ არა სპორტით დაკავების შესაძლებლობა; ხდება თუ არა სპორტული/
სარეკრეაციო ღონისძიებების ორგანიზება (ვის მიერ, რა სახის, როგორია მონაწილეობის პირობები); 
რა შემთხვევაში ეკრძალებათ საკნიდან გასვლა;

- მაღაზია: რა პრეცედურების დაცვა უწევთ - პირადად ყიდულობენ თუ სიას გადასცემენ სამეურნეო 
სამსახურში დასაქმებულ პატიმარს; არის თუ არა შეზღუდვა მაღაზიით სარგებლობისას (პროდუქციაში, 
დასახარჯ თანხაში, სხვა);

- სხვა პრეტენზიები საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების მხრივ (ამჟამინდელი ან 
წარსულში განთავსების ადგილას/საკანში). 

დაწესებულების დათვალიერებისას

- საშხაპე: 

- ოთახების რაოდენობა  და შხაპების რაოდენობა თითოეულში; აქედან რამდენი ფუნქციონირებს 
გამართულად - მოდის თუ არა ცხელი და ცივი წყალი და როგორია ნაკადი; 

- საიდან რეგულირდება ტემპერატურა;

- არის თუ არა გასახდელი; 

- მიმდინარეობს თუ არა ვიდეო მეთვალყურეობა; 

- გათბობა, განათება, ვენტილაცია; 

- როგორია სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა.

- სამრეცხაო: სარეცხი/საშრობი მანქანების რაოდენობა და სიმძლავრე; მათ შორის, რამდენი 
ფუნქციონირებს; სარეცხი საშუალებები ადგილზეა თუ მოაქვთ პატიმრებს; 

- სამზარეულო: ზოგადი სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა; განათება, ვენტილაცია; ინვენტარის 
ჩამონათვალი; არის თუ არა თვალსაჩინო ადგილას გაკრული მენიუ, დასუფთავების წესები, შემოწმების 
შესახებ ინფორმაცია; მომსახურე პერსონალი არის თუ არა სპეციალურ ტანსაცმელში/ფეხსაცმელში/
თავსაბურავში; განცალკევებულია თუ არა სხვადასხვა საკვებისთვის (ხორცი, თევზი, ბოსტნეული) 
განკუთვნილი ინვენტარი შესაბამისი ნიშნულით (საჭრელი დაფები, დანები); მაცივრების მდგომარეობა 
- ინახება თუ არა სხვადასხვა საკვები ერთმანეთისგან განცალკევებით; 

- სასადილო: ინფრასტრუქტურის აღწერა; განათება, გათბობა, ვენტილაცია; რამდენი პატიმრის მიღებაა 
შესაძლებელი ერთდროულად;

- მაღაზია: პროდუქციის სია და ფასები (ხომ არ არის განსხვავებული გარეთ არსებული ფასებისგან), 
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პროდუქციის ვადები;

- სასეირნო ეზო: რაოდენობა, ფართობი, ინვენტარი; არის თუ არა გადახურული;

- ნაგავსაყრელი: სანიტარიულ-ჰიგიენური მდგომარეობა; მწერები/მღრღნელები; ვრცელდება თუ არა 
სუნი დაწესებულების ტერიტორიაზე.

ადმინისტრაციასთან გასაუბრებისას / დოკუმენტაციის შემოწმებისას                        

- რა სახის საჩივრები შემოდის საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენურ მდგომარეობასთან 
დაკავშირებით და როგორია მათი განხილვის/დაკმაყოფილების პროცედურა;

- რა სარემონტო სამუშაოები იგეგმება უახლოეს მომავალში;

- რა ახალი ინვენტარის შეძენა/შემოტანა იგეგმება - საკნებისთვის, სასეირნო ადგილებისთვის, სხვა;

- პატიმრებისთვის მისაწოდებელი ნივთების ჩამონათვალი;

- ვინ ადგენს მენიუს და რა სტანდარტების/პროცედურების დაცვით;

- ხელშეკრულებები: 

- ნაგვის გატანა (მათ შორის, ემთხვევა თუ არა ხელშეკრულებაში მითითებული რეგულარობა 
პრაქტიკას); 

- დეზინფექცია/დეზინსექცია/დერატიზაცია (მათ შორის, ემთხვევა თუ არა ხელშეკრულებაში 
მითითებული რეგულარობა პრაქტიკას); 

- საკვების დამზადება (მათ შორის, ვინ ამოწმებს საკვების ხარისხს; ინახება თუ არა სინჯები და 
რა ხანგრძლივობით); 

- მაღაზია (მათ შორის, როგორ ხდება ვადაგასული პროდუქციის ამოღება);

- ვინ ასუფთავებს დაწესებულების სხვადასხვა ბლოკებს და რა სიხშირით. 

10. მსჯავრდებულების რეაბილიტაცია და რესოციალიზაცია

სასჯელისერთ-ერთდაამავედროსუმნიშვნელოვანეს მიზანს დამნაშავის რესოციალიზაცია წარმოადგენს. 
პენიტენციურ სისტემაში პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება სასჯელის მოხდისას დღეები არ გაატარონ 
უქმად და მონოტონურად. მათ უნდა მიეცეთ საშუალება, ჩაერთონ სხვადასხვა სახის სარეაბილიტაციო 
და სასწავლო პროგრამებში ასევე, დასაქმდნენ, რაც მათ დაეხმარება გათავისუფლების შემდგომ 
ინტეგრირდნენ საზოგადოებაში და თავი იგრძნონ სრუყოფილ მოქალაქეებად. აღსანიშნავია ისიც, რომ 
პენიტენციურ სისტემაში სასჯელს ხშირად სწორედ ის პირები იხდიან, რომლებმაც დანაშაული მძიმე 
სოციალური პირობების გამო ჩაიდინეს. ზოგ პატიმარს არ აქვს განათლება და არ გააჩნია შესაბამისი 
უნარ-ჩვევები, რომლებიც გამოადგებათ გათავისუფლების შემდგომ. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია 
პენიტენციურმა სისტემამ უზრუნველყოს სასჯელის მიზნების მიღწევა, რაც სამართლიანობის აღდგენისა და 
ახალი დანაშაულის თავიდან აცილების გარდა დამნაშავის რესოციალიზაცისაც წარმოადგენს.

ნელსონ მანდელას წესების თანახმად, “სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთის თუ თავისუფლების 
შემზღუდველი სხვა მსგავსი ღონისძიებების უპირატესი მიზნებია საზოგადოების დანაშაულისგან დაცვა და 
რეციდივის შემცირება. ეს მიზნები შეიძლება მიღწეული იქნეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თავისუფლების 
აღკვეთის პერიოდი მოხმარდება ამ პირთა საზოგადოებაში შეძლებისდაგვარად რეინტეგრაციის 
უზრუნველყოფას, რათა მათ გათავისუფლების შემდეგ კანონმორჩილად და დამოუკიდებლად ცხოვრება 
შეძლონ”148.

148  მე-4 წესი;
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“იმ პირების მიმართ მოპყრობა, რომლებსაც მისჯილი აქვთ თავისუფლების აღკვეთა ან სხვა მსგავსი 
ღონისძიება, მიზნად უნდა ისახავდეს, რამდენადაც ამის საშუალებას სასჯელის ზომა იძლევა, რათა მათ 
გათავისუფლების შემდეგ კანონმორჩილად და დამოუკიდებლად ცხოვრება სურდეთ და შეძლონ. მოპყრობა 
მათ უნდა უნერგავდეს საკუთარი თავის მიმართ პატივისცემას და უვითარებდეს პასუხისმგებლობის 
გრძნობას”149.

“ამ მიზნების განსახორციელებლად ყველა სათანადო საშუალება უნდა იქნეს გამოყენებული, მათ შორის, 
რელიგიური მხარდაჭერა იმ ქვეყნებში, სადაც ეს შესაძლებელია,  განათლება, პროფესიული აღზრდა 
და მომზადება, სოციალური მხარდაჭერა, დასაქმებაზე კონსულტაცია, ფიზიკური განვითარება და 
მორალური თვისებების განმტკიცება, თითოეული პატიმრის ინდივიდუალური საჭიროებების შესაბამისად, 
მისი სოციალური და დანაშაულებრივი წარსულის, ფიზიკური და ფსიქიკური შესაძლებელობების და 
უნარების, პირადი ტემპერამენტის, სასჯელის ზომისა და გათავისუფლების შემდეგ პერსპექტივების  
გათვალისწინებით”150.

ევროპული ციხის წესების თანახმად:პატიმრობის მართვა ისე უნდა მოხდეს, რომ ხელი შეუწყოს 
თავისუფლებააღკვეთილ პირთა რეინტეგრაციას თავისუფალ საზოგადოებაში151. “იმ წესების გარდა 
რომლებიც ვრცელდება ყველა პატიმარზე, მისჯილი პატიმრებისათვის რეჟიმი ისე უნდა შემუშავდეს, 
რომ მათ შესაძლებელობა მისცეს იცხოვრონ პასუხისმგებლობის გრძნობით და დანაშაულის გარეშე”152. 
“თავისუფლების აღკვეთა თავად არის სასჯელი და აქედან გამომდინარე, მისჯილი პატიმრებისათვის რეჟიმი 
არ უნდა იყოს იმაზე მძიმე, რაც ორგანულად არის დამახასიათებელი პატიმრობისთვის”153.

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო

ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა154, რეაბილიტაცია, რომელიც გულისხმობს 
მსჯავრდებულის საზოგადოებაში რეინტეგრაციას, აუცილებელი მოთხოვნაა ყველა საზოგადოებაში, 
რომელიც ადამიანის ღირსების პატივისცემაზე არის დაფუძნებული. მიუხედავად იმისა, რომ თავისუფლების 
აღკვეთის მთავარ მიზანს ჯერ კიდევ პირის დასჯა წარმოადგენს, ევროპის ამჟამინდელ სისხლის სამართლის 
პოლიტიკაში ძირითადი აქცენტი პატიმრობის სარეაბილიტაციო მიზნებზე კეთდება, განსაკუთრებით 
ხანგრძლივი პატიმრობის დასასრულისკენ. სასამართლოს პრეცედენტულ სამართალში რეაბილიტაციის 
პრინციპი არა მხოლოდ აღიარებულია, არამედ იგი სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს კონვენციის 
სხვადასხვა დისპოზიციებთან მიმართებაში. იმის მიუხედავად, რომ კონვენცია პირდაპირ არ აღიარებს 
რეაბილიტაციაზე უფლებას, სასამართლოს პრეცედენტული სამართალი თავისთავად გულისხმობს, რომ 
მსჯავრდებულებს, უვადო მსჯავრდებულების ჩათვლით,  საკუთარი თავის რეაბილიტაციის საშუალება 
უნდა მიეცეთ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსთვის რეაბილიტაცია და რეინტეგრაცია 
თანაფარდოვანი ტერმინებია და სასამართლო მათ შორის განსხვავებას ვერ ხედავს155.

10.1 რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის პროგრამები

10.1.1 ეროვნული სტანდარტები

პატიმრობის კოდექსის 116-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია 
არის “მსჯავრდებულში საზოგადოების, სხვა ადამიანების, ზნეობის ნორმებისა და ადამიანთა თანაცხოვრების 
დამკვიდრებული წესებისადმი პატივისცემისა და პასუხისმგებლობის გრძნობის ჩამოყალიბება”. ამავე მუხლის მეორე 

149  91-ე წესი;
150  92-ე წესი;
151  6-ე წესი;
152  102.1-წესი;
153 102.2 -ე წესი;
154  პოლიაკოვა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ (Polyakova and Others v. Russia) nos. 35090/09, 35845/11, 45694/13 and 59747/14, 
7 მარტი 2017 წ., პარ. 88 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-171774
155  მიურეი ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Murray v. the Netherlands), განაცხადი no. 10511/10,  დიდი პალატის გადაწყვეტილება, 
26 აპრილი 2016 წ., პარ. 102. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162614;
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ნაწილის მიხედვით, მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციის ძირითად საშუალებებს შორის დასახელებულია 
სარეაბილიტაციო პროგრამების განხორციელება და აღმზრდელობითი მუშაობა არასრულწლოვანთა 
მიმართ.

10.1.2 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე

- რა სახის ფსიქო-სოციალური, სარეაბილიტაციო პროგრამებია დაწესებულებაში;

- რა სახით იკვლევენ და ითვალისწინებენ მსჯავრდებულების კონკრეტულ საჭიროებებს პროგრამების 
შედგენისას;

- ვინ ახორციელებს მითითებულ პროგრამებს;

- რამდენი პატიმარია ჩართული ფსიქო-სოციალურ და სარეაბილიტაციო პროგრამებში;

- რამდენი ფსიქოლოგი, სოციალური მუშაკია დასაქმებული დაწესებულებაში და რა სახის დახმარებას/
მხარდაჭერას უწევენ პატიმრებს; 

- რა სიხშირით ხვდებიან ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები პატიმრებს;

- ხელმისაწვდომია თუ არა აღნიშნული სერვისები უცხოელი პატიმრებისთვის და რა სახით.

კითხვები პატიმრებს

- არიან თუ არა ჩართულები რაიმე სახის ფსიქო-სოციალურ და სარეაბილიტაციო პროგრამებში;

- მიუღიათ თუ არა მონაწილეობა გამოკითხვაში, რომლის მიზანიც მათი საჭიროებების დადგენა იყო; 
რამდენად იქნა გათვალისწინებული მათი აზრი/საჭიროება;

- ხვდებიან თუ არა ფსიქოლოგებს და სოციალურ მუშაკებს; დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რა 
პროცედურებია მათთან შესახვედრად განსახორციელებელი და რა სახის დახმარებას უწევენ მათ.

10.2 კონტაქტი გარე სამყაროსთან

გარე სამყაროსთან კონტაქტის შენარჩუნება,  ინფორმაციის მიღება და გადაცემა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 
კომპონენტია პატიმრების რესოციალიზაციისათვის. მიმდინარე მოვლენების შესახებ ინფორმაცია ხელს 
შეუწყობს პატიმრებს, იცხოვრონ და მოიქცნენ იმაზე ნორმალურად, ვიდრე ეს მოხდება ინფორმაციულ 
ვაკუუმში ყოფნისას. ხანგრძლივ პატიმრობაში მყოფ პატიმრებს ტელევიზია ეხმარება, ჰქონდეთ ინფორმაცია 
ციხის მიღმა არსებულ სწრაფად ცვალებად მოვლენებზე.

10.2.1 საერთაშორისო სტანდარტები

ციხის ევროპული წესების თანახმად, „პატიმრებს ნებართვა უნდა მიეცეთ რაც შეიძლება ხშირად იქონიონ 
ურთიერთობა წერილით, ტელეფონით თუ კომუნიკაციის სხვა საშუალებით თავიანთ ოჯახებთან, სხვა 
პირებთან და გარე ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, ასევე დაენიშნოთ პაემნები ამ ადამიანებთან“156. 

„პაემნების ორგანიზება ისე უნდა განხორციელდეს, რომ საშუალება მიეცეთ პატიმრებს შეინარჩუნონ და 
განავითარონ ოჯახური ურთიერთობები შეძლებისდაგვარად ნორმალურ გარემოში“157.

„ციხის ადმინისტრაცია უნდა დაეხმაროს პატიმრებს გარე სამყაროსთან ადეკვატური კონტაქტის 
შენარჩუნებაში და უნდა უზრუნველყოს ისინი შესაბამისი მხარდაჭერით“158. 

156 24.1-ე წესი;
157 24.4-ე წესი;
158 24.5-ე წესი;



65

„პატიმრებს უნდა მიეცეთ საშუალება რეგულარულად შეიტყონ საზოგადოებრივი საქმეების შესახებ და ამისათვის 
გამოიწერონ და იკითხონ გაზეთები, პერიოდული გამოცემები და სხვა პუბლიკაციები, მოუსმინონ რადიოს ან 
სატელევიზიო გადაცემებს გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც კონკრეტული აკრძალვაა დაწესებული სასამართლო 
ხელისუფლების მიერ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ინდივიდუალურ შემთხვევაში“159.

„პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ საკმარისი შესაძლებლობა ინდივიდუალურად ან ჯგუფურად მიმართონ საჩივრით 
ან მოთხოვნით ციხის დირექტორს ან სხვა კომპეტენტურ ორგანოს”.160

„თუ მოთხოვნა ან საჩივარი უარყოფილი იქნა პატიმარს უნდა განემარტოს მიზეზები და მიეცეს შესაძლებლობა 
მიმართოს საჩივრით დამოუკიდებელ ორგანოს.”161

CPT-ის სტანდარტების თანახმად, „პატიმართათვის ასევე მნიშვნელოვანია დასაშვებ ფარგლებში 
შეინარჩუნონ კავშირი გარე სამყაროსთან უპირველეს ყოვლისა, პატიმარს უნდა მიეცეს შესაძლებლობა 
შეინარჩუნოს კავშირი ოჯახთან და ახლო მეგობრებთან. სახელმძღვანელო პრინციპად უნდა იქცეს  
გარე სამყაროსთან კავშირის ხელშეწყობა. ასეთი კავშირის ნებისმიერი შეზრუდვა უნდა ეფუძნებოდეს 
კონკრეტულად განსაზღვრულ უსაფრთხოების ინტერესებს ან მატერიალური სახსრების უკმარისობას“162.

10.2.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა

ევროსასამართლოს პრეცედენტული სამართლის მიხედვით, პატიმრის გარე სამყაროსთან ურთიერთობაში 
ჩარევა მის პირად ცხოვრებაში ჩარევას წარმოადგენს, რომელიც კონვენციის მე-8 მუხლის პირველი პუნქტით 
დაცული უფლებაა, თუმცა იმავე მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული კრიტერიუმების არსებობისას, 
შესაძლოა, მართლზომიერად ჩაითვალოს. ყოველ საქმის კონკრეტული გარემოებებიდან გამომდინარე 
სასამართლო მსჯელობს ჩარევის მართლზომიერებაზე.  

საჩივრები და განცხადებები

ევროსასამართლოს აზრით, პატიმრების შემთხვევაში, რომლებიც სახელმწიფო ორგანოების კონტროლის 
ქვეშ იმყოფებიან, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დარღვევების შესახებ საჩივრების წარდგენის 
შესაძლებლობის უზრუნველყოფა იმგვარად, რომ მათ აღნიშნულისგან გამოწვეული უარყოფითი შედეგების 
არ ეშინოდეთ163. 

საქმეში “შაჰანოვი და პალფრიმანი ბულგარეთის წინააღმდეგ”, დასჯის მიზეზს განმცხადებლების მიერ 
პროკურორისთვის ციხის ადმინისტრაციის წინააღმდეგ გაგზავნილი საჩივარი წარმოადგენდა, რაც 
სასამართლომ განმცხადებლების გამოხატვის თავისუფლებაში არამართლზომიერ ჩარევად შეაფასა და 
კონვენციის მე-10 მუხლის დარღვევა დაადგინა164. 

იმავე გადაწყვეტილებაში ევროსასამართლომ კიდევ ერთხელ მიუთითა, რომ ციხის ადმინისტრაციას 
შეუძლია დისციპლინური პასუხისმგებლობის გამოყენება პატიმრის ცრუ, შეურაცხმყოფელი ან 
ცილისმწამებლური განცხადებების ან საჩივრების გამო, თუმცა ამ შემთხვევაში, პატიმრის მოწყვლადი 
მდგომარეობიდან გამომდინარე, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ამგვარი გადაწყვეტილების 
სათანადო დასაბუთებას165. 

159  24.10-ე წესი; 
160  წესი 70.1
161  წესი 70.3
162 51-ე პარაგრაფი (CPT/Inf/E (99) 1 (REV. 1);
163  შაჰანოვი და პალფრიმანი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Shahanov and Palfreeman v. Bulgaria), nos. 35365/12 და 69125/12, 21 
ივლისი 2016 წ., პარ. 64 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-164963
164  სასამართლომ დაადგინა, რომ დისციპლინური სასჯელები კანონიერად იყო დაკისრებული და ლეგიტიმურ მიზანს - ციხის 
თანამშრომლების რეპუტაციის დაცვას ემსახურებოდა, თუმცა დაკისრებული სასჯელის ზომა პატიმრების გამოხატვის თავისუფლებაში 
არათანაბარზომიერ ჩარევად მიიჩნია. იმავე თვალსაზრისით, იხ. სკალკა პოლონეთის წინააღმდეგ (Skalka v. Poland), no.  43425/98, 
27 მაისი 2003 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61105, რომელშიც განხილვის საგანი მოსამართლეების მიმართ შეურაცხმყოფელი 
გამოხატვისთვის პატიმრის მიმართ გამოყენებული დისციპლინური სასჯელი იყო. აქაც სასამართლომ დაადგინა, რომ გამოყენებული 
ზომა კანონიერი და ლეგიტიმური (სასამართლოს ავტორიტეტის შენარჩუნება) იყო, თუმცა დისცპლინური სასჯელის ზომა 
არათანაბარზომიერ ჩარევად შეაფასა და მე-10 მუხლის დარღვევა დაადგინა. საქმეში კორნაკოვსი ლატვიის წინააღმდეგ (Kornakovs 
c. Lettonie) no. 61005/00, 15 ივნისი 2006 წ., პარ. 168-170 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-75828 ევროსასამართლოსთვის მიმართვის 
გამო პატიმრისთვის დისციპლინური სასჯელის დაკისრება კონვენციის 34-ე მუხლის (ინდივიდუალური განაცხადი) დარღვევად შეფასდა. 
165 ibid. პარ. 58
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ევროსასამართლო ხაზს უსვამს ინდივიდუალური საჩივრების წარდგენაზე კონვენციის 34-ე მუხლით 
გარანტირებული უფლების ეფექტური განხორციელების უდიდეს მნიშვნელობას, რაც გულისხმობს, რომ 
სასამართლოსთან კომუნიკაციის გამო განმცხადებელი არ უნდა განიცდიდეს არანაირი ფორმით ზეწოლას 
საჩივრის გამოტანის ან შეცვლის მოთხოვნით. სასამართლომ ასევე განმარტა, რომ ზეწოლად ასევე მიიჩნევა 
არა მხოლოდ ღია მუქარა ან დაშინება, არამედ სხვა არასათანადო ირიბი ქმედებები, რომლებიც მიმართულია 
იქით, რომ განმცხადებელმა უარი თქვას კონვენციით გარანტირებული მექანიზმის გამოყენებაზე166.    

ევროსასამართლო მისთვის განკუთვნილი წერილის გახსნასა და შემოწმებას კონვენციის მე-8 და/ან 
34-ე მუხლების დარღვევად აფასებს167; კონვენციის მოთხოვნების დარღვევად შეიძლება ასევე შეფასდეს 
ადმინისტრაციის უარი განმცხადებლისთვის ევროსასამართლოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების ასლების 
ან წერილის გასაგზავნად საჭირო მასალის მიწოდების თაობაზე და გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც 
პატიმარი სოციალურად დაუცველია, გზავნილის ხარჯის დაფარვაზეც კი168.

კონტაქტი ახლობლებთან

ვინაიდან პატიმრობა თავისთავად იწვევს პირადი და ოჯახური ცხოვრების შეზღუდვას, ციხის ადმინისტრაციის 
ვალდებულებაა, ხელი შეუწყოს პატიმარსა და მისი ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობების შენარჩუნებას. 
ამასთან, ოჯახად ითვლებიან დაუქორწინებელი წყვილებიც, რომლებსაც მრავალწლიანი თანაცხოვრება 
აქვთ169. 

სახელმწიფოს ვალდებულებაა, იზრუნოს მსჯავრდებულთა ოჯახური ურთიერთობების შენარჩუნებაზე, 
მოიცავს რეგულარული პაემნების ორგანიზებას მაქსიმალურად ნორმალურ ვითარებაში, როგორც ამას 
ევროპული ციხის წესები მოითხოვს170. პაემნების შეზღუდვა ავტომატურად არ უნდა ხდებოდეს - შეზღუდვის 
კრიტერიუმები ნათლად და დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი კანონმდებლობით171, უნდა ემსახურებოდეს 
იმგვარი ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას, რომელიც აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში და 
აუცილებელი და პროპორციული უნდა იყოს ამ მიზნის მიღწევისთვის172. 

სასამართლო აღნიშნავს, რომ მსჯავრდებულს არ აქვს უფლება, თავად აირჩიოს განთავსების ადგილი, 
თუმცა მშობლების საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მდებარე დაწესებულებაში გადაყვანაზე უარი, თუ ეს 
აფერხებს ოჯახის წევრების რეგულარულ ვიზიტებს, კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევაა173. ამასთან,  საქმეში 
“პოლიაკოვა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ” სასამართლო აღნიშნავს, რომ მსჯავრდებულის განთავსება 
საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს ავტომატურად არ ნიშნავს მისი ოჯახის წევრებთან ურთიერთობის 
ხელშეწყობას. ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული ვიზიტორების 
შესაძლებლობები, მათ შორის, ფინანსური, ტრანსპორტის არსებობა და ა.შ.174

საქმეში “პლოსკი პოლონეთის წინააღმდეგ” სასამართლომ განიხილა მსჯავრდებულისთვის საკუთარი 
მშობლების დაკრძალვაზე დასწრებაზე უარი და მიიჩნია, რომ აღნიშნული აკრძალვა არ ემსახურებოდა 

166  პოლეშჩუკი რუსეთის წინააღმდეგ (Poleshchuk v. Russia) no. 60776/00, 7 ოქტომბერი 2004 წ., პარ. 31 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-66927; სალმანი თურქეთის წინააღმდეგ Salman v. Turkey), no. 21986/93, 27 ივნისი 2000 წ., პარ. 130 http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-58735
167  ეფიმენკო რუსეთის წინააღმდეგ (Yefimenko v. Russia) no. 152/04, 12 თებერვალი 2013 წ., პარ. 152-153 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-116369
168  კორნაკოვს ლატვიის წინააღმდეგ, ზემოთ ციტ., პარ. 171-172 
169  პეტროვი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Petrov v. Bulgaria), no. 15197/02, 22 მაისი 2008 წ., პარ. 51 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-86454
170  ხოროშენკო რუსეთის წინააღმდეგ (Khoroshenko v. Russia) no. 41418/04, 30 ივნისი 2015 წ., პარ. 134 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-156006; ევროპული ციხის რეკომენდაციების შესრულების მნიშვნელობაზე იხ. ასევე, ნუსრეტ კაია და სხვები თურქეთის 
წინააღმდეგ (Nusret Kaya and Others v. Turkey)nos.  43750/06, 43752/06, 32054/08, 37753/08 and 60915/08, 22 აპრილი 2014 წ.,პარ. 55 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142739
171  კანონმდებლობის “ხარისხის” თაობაზე იხ. პოლიაკოვა რუსეთის წინააღმდეგ, ზემოთ ციტ., პარ. 116-119
172  იხ. მაგ. მესინა იტალიის წინააღმდეგ (Messina v. Italy) no. 25498/94, 28 სექტემბერი 2000 წ., პარ. 63-74 http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-58818, რომელშიც სასამართლომ მიიჩნია, რომ პაემნებისა და მიმოწერის შეზღუდვა აუცილებელი იყო დემოკრატიულ 
საზოგადოებაში და ემსახურებოდა საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას და დანაშაულის და არეულობის პრევენციას; 
მაფიის წევრი მსჯავრდებულისთვის უსაფრთხოების ლეგიტიმური მიზნით პაემნების შეზღუდვის თაობაზე იხ. ასევე ენეა იტალიის 
წინააღმდეგ (Enea v. Italy) no. 74912/01, 17 სექტემბერი 2009 წ., პარ. 128-131 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94072
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94072
173  როძევილო უკრაინის წინააღმდეგ (Rodzevillo v. Ukraine) no. 38771/05, 14 იანვარი 2016 წ., პარ. 83 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-159791; ეს პრინციპი არ ვრცელდება სახელმწიფოთაშორის გადაყვანაზე: სერსე რუმინეთის წინააღმდეგ (Serce v. Romania) 
no. 35049/08, 30 ივნისი 2015 წ., პარ. 54 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-155711
174  პარ. 92 
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არანაირ ლეგიტიმურ მიზანს, შესაბამისად, წარმოადგენდა კონვენციის მე-8 მუხლის დარღვევას175. 

მიმოწერა, ამანათი და სატელეფონო კომუნიკაცია176

პატიმრების მიმოწერაზე გარკვეული კონტროლის დაწესება არ ეწინააღმდეგება კონვენციის მოთხოვნებს, 
თუ იგი თავისუფლების აღკვეთის “ჩვეულებრივი და გონივრული” შეზღუდვების ნაწილია, აკმაყოფილებს 
კონვენციის მე-8 მუხლის მეორე პუნქტით დადგენილ პირობებს - განსაზღვრულია კანონმდებლობით177, 
ემსახურება ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას და აუცილებელია დემოკრატიულ საზოგადოებაში178. 

სასამართლო ხაზს უსვამს ადვოკატსა და კლიენტს შორის კომუნიკაციის სპეციალურ სტატუსს179, რის გამოც 
ამგვარი კომუნიკაციის ნებისმიერი სახით შეზღუდვა ან ცენზურა კარგად უნდა იყოს დასაბუთებული მე-8 
მუხლის მე-2 პუნქტის კრიტერიუმებით. ამგვარად, არამართლზომიერ ჩარევად იქნა მიჩნეული ადვოკატთან 
გასაგზავნი წერილების შემოწმება და/ან ცენზურა (გარკვეული ტექსტის წაშლა) ლეგიტიმური მიზნის გარეშე 
და/ან პროპორციულობის პრინციპის დარღვევით (მთელი მიმოწერის შემოწმება)180. 

ადვოკატსა და მის კლიენტს შორის კონფიდენციურ ურთიერთობაში რაიმე სახის ჩარევა მხოლოდ იმ 
შემთხვევაში შეიძლება იყოს გამართლებული, თუ არსებობს დასაბუთებული ვარაუდი, რომ ადვოკატთან 
მიმოწერის შინაარსი საფრთხეს უქმნის დაწესებულების წესრიგს ან მესამე პირებს, ან რაიმე სხვა ხასიათის 
კანონდარღვევას წარმოადგენს181.

არამართლზომიერი ჩარევის მაგალითებია წერილების არგაგზავნა182, გაზეთში გამოსაქვეყნებლად 
გაგზავნილი წერილების განადგურება იმ მიზეზით, რომ ციხის ადმინისტრაციისთვის შეურაცხმყოფელი 
შინაარსის იყო183, პატიმრებს შორის მიმოწერის ცენზურა იმის გამო, რომ ციხის თანამშრომლების მიმართ 
შეურაცხმყოფელ ხუმრობებს შეიცავდა184, პატიმრისთვის გაგზავნილი წიგნის გადაუცემლობა185, მშობლიურ 
ენაზე სატელეფონო საუბრის აკრძალვა186 და სხვა.

ჩარევა მართლზომიერად მიიჩნევა, თუ იგი აუცილებელი და პროპორციული იყო იმგვარი ლეგიტიმური 
მიზნების მისაღწევად, როგორებიცაა, მაგალითად, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, არეულობის თავიდან 
აცილება ან დანაშაულის პრევენცია: ამანათების რაოდენობის შეზღუდვა კანონის შესაბამისად და 

175  პლოსკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Ploski v. Poland), no. 26761/95, 12 ნოემბერი 2002, პარ. 39 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-60733
176  ევროსასამართლოსადმი გასაგზავნი საჩივრების შემოწმებისა და შეჩერების დაუშვებლობაზე იხ. 10.2.2 ადამიანის უფლებათა 
ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა
177  ამასთან, კანონმდებლობაში ნათლად უნდა იყოს გაწერილი ჩარევის კრიტერიუმები - ლავენტსი ლატვიის წინააღმდეგ (Lavents c. 
Lettonie) no. 58442/00, 28 ნოემბერი 2002 წ., პარ. 135 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65362; და არ აძლევდეს ციხის ადმინისტრაციას 
ზედმეტ თავისუფლებას პატიმრის პირად ცხოვრებაში ჩარევისთვის - პეტრა რუმინეთის წინააღმდეგ (Petra v. Romania) no. 27273/95, 
23 სექტემბერი 1998 წ., პარ. 37 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58244
178   გოლდერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Golder v. The United Kingdom), no. 4451/70, 21 თებერვალი 1975 წ. პარ. 45 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57496; სილვერი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Silver and Others v. The United 
Kingdom) no.5947/72; 6205/73; 7052/75; 7061/75; 7107/75; 7113/75; 7136/75, 25 მარტი 1983 წ., პარ. 98  http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-57577; დოერგა ნიდერლანდების წინააღმდეგ (Doerga v. The Netherlands) no. 50210/99, 27 აპრილი 2004 წ., პარ. 53 http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61747
179  ქემბელი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Campbell v. The United Kingdom), no. 13590/88, 25 მარტი 1992 წ., პარ.48  
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57771; ფაზილ აჰმეტ ტამერი თურქეთის წინააღმდეგ (Fazil Ahmet Tamer c. Turquie), no. 6289/02, 5 
დეკემბერი 2006 წ., პარ. 50 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-78313
180  ქემბელი და ფელი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, ზემოთ ციტ.,, პარ. 53 ; ფაზილ აჰმედ ტამერი თურქეთის წინააღმდეგ, 
ზემოთ ციტ., პარ. 55; ცონიო ცონევი ბულგარეთის წინააღმდეგ (Tsonyo Tsonev c. Bulgarie) no. 33726/03, 1 ოქტომბერი 2009 წ., პარ. 
42 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-94581
181  კეპენეკლიოღლუ თურქეთის წინააღმდეგ (Kepeneklioрlu c. Turquie), no. 73520/01, 23 იანვარი 2007 წ., პარ. 31 http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-79090
182  მაკკალუმი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, (McCallum v. The United Kingdom), no. 9511/81, 30 აგვისტო 1990 წ., პარ. 
10, 31 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57640; უილიამ ფოლკნერი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ, (William Faulkner v. The 
United Kingdom), no. 37471/97, 4 ივნისი 2002 წ., პარ. 11-14 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60492
183  ფაზილ აჰმედ ტამერი თურქეთის წინააღმდეგ, ზემოთ ციტ., პარ. 53
184  პფეიფერი და პლანკლი ავსტრიის წინააღმდეგ (Pfeifer and Plankl v. Austria) no. 10802/84, 25 თებერვალი 1992 წ., პარ. 45-48 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57753 - სასამართლომ მიიჩნია, რომ პატიმრებს შორის მიმოწერის ცენზურა იმის გამო, რომ წერილი 
ციხის თანამშრომლების შეურაცხმყოფელ ხუმრობას შეიცავდა, არ ემსახურებოდა დემოკრატიულ საზოგადოებაში აუცილებელი 
ლეგიტიმური მიზნის მიღწევას. 
185  ოსპინა ვარგასი იტალიის წინააღმდეგ (Ospina Vargas c. Italie)no. 40750/98, 14 ოქტომბერი 2004 წ., პარ. 41-44 http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-67074
186  ნუსრეტ კაია და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ (Nusret Kaya and Others v. Turkey)nos. 43750/06,43752/06, 32054/08, 37753/08 and 
60915/08, 22 აპრილი 2014 წ.,  პარ. 61-62 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142739
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უსაფრთხოების მოსაზრებებიდან გამომდინარე187 ან ციხის ლოჯისტიკის გათვალისწინებით (თუ ამანათების 
დიდი რაოდენობის შემთხვევაში მათი შემოწმება და შესაბამისად, უსაფრთხოების მოთხოვნების დაცვა ვერ 
ხერხდება)188, ჟურნალის რედაქციასთან მიმოწერის ცენზურა, რომლის მიზანიც საზოგადოების უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფა და დანაშაულის თავიდან აცილება იყო189, უცხოურ ენაზე წერილის გაგზავნის აკრძალვა 
როდესაც თავად პატიმარმა თქვა უარი თარჯიმნის უფასო მომსახურებაზე190, წერილის ოფიციალური 
ფორმის დაუცველობა იმ შემთხვევაში, თუ შესაბამისი ფორმა ხელმისაწვდომია191, სატელეფონო საუბრების 
რაოდენობის/ხანგრძლივობის შეზღუდვა სხვა პატიმრების ინტერესებიდან გამომდინარე (თუ მათაც იმავე 
აპარატით უნდა ისარგებლონ) ან დანაშაულის/არეულობის თავიდან აცილების მოტივით192. 

10.2.3 ეროვნული კანონმდებლობა

საჩივრები და განცხადებები

პატიმრობის კოდექსის თანახმად,  პენიტენციურ დაწესებულებას ეკრძალება, შეაჩეროს ან/და შეამოწმოს 
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის კორესპონდენცია, რომლის ადრესატი ან ადრესანტი არის საქართველოს 
პრეზიდენტი, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, საქართველოს 
პარლამენტის წევრი, სასამართლო, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, საერთაშორისო 
ორგანიზაცია, რომელიც შექმნილია საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირებული ადამიანის 
უფლებათა დაცვის სფეროს საერთაშორისო ხელშეკრულების საფუძველზე, საქართველოს სამინისტრო, 
დეპარტამენტი, საქართველოს სახალხო დამცველი, ადვოკატი, პროკურორი, სამინისტროს ადგილობრივი 
საბჭო. 

კონფიდენციური საჩივარი იგზავნება დალუქული კონვერტით და მისი შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ 
იმ შემთხვევაში, თუ კონვერტზე არ არის მითითებული ადრესატი ან მისი იდენტიფიცირება შეუძლებელია. 
ასეთ შემთხვევებში, საჩივრის კონვერტის ნომრის და საჩივრის გაგზავნაზე უარის თქმის მიზეზის შესახებ 
ინფორმაცია საჩივრების ყუთთან, თვალსაჩინო ადგილზე უნდა გამოაკრას დაწესებულებამ, რათა პატიმარს 
შესაძლებლობა ჰქონდეს გაარკვიოს გაიგზავნა თუ არა მისი საჩივარი. ასევე, პატიმარს  უფლება აქვს, 2 კვირის 
ვადაში მოითხოვოს კონფიდენციური საჩივრის დაბრუნება. პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია 
შეინახოს საჩივარი არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა, ხოლო ამ ვადის ამოწურვისთანავე გაანადგუროს იგი.

კოდექსის თანახმად, დაწესებულება ვალდებულია მოახდინოს პატიმართა ინფორმირება საჩივრების 
შეტანის თაობაზე ასევე, განათავსოს საჩივრის ყუთები დაწესებულებაში თვალსაჩინო ადგილას, რომელიც 
უნდა იყოს დალუქული, გარკვევით უნდა ეწეროს „საჩივრის ყუთი“ და ყოველი სამუშაო დღის ბოლოს იგი 
უნდა გახსნას სოციალურმა მუშაკმა დაწესებულების დირექტორის ან მისი მოადგილის თანდასწრებით. 

არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს წარმოადგენს 
საჩივრის სწრაფი და მიუკერძოებელი განხილვის უფლება. ყველა პატიმარს უნდა ჰქონდეს საშუალება, 
რომ განცხადებით მიმართოს სახალხო დამცველს, ციხის ადმინისტრაციას, სასამართლო ხელისუფლების 
თუ სხვა შესაბამისი ორგანოს. აუცილებელია, რომ ეს უფლება განხორციელდეს კანონით ნებადართული 
საშუალებებით. ყოველ თხოვნაზე  საჩივარზე თუ განცხადებაზე უნდა მოხდეს დროული რეაგირება, 
რომელსაც პასუხი უნდა გაეცეს ყოველგვარი გაჭიანურების გარეშე.

პატიმრობის კოდექსში დეტალურად არის გაწერილი საჩივრის/მოთხოვნის შეტანის, განხილვის, გაგზავნის 
წესები, თუმცა მნიშვნელოვანია კანონისა და საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების პრაქტიკაში 
განხორციელება. 

187  ალიევი უკრაინის წინააღმდეგ (Aliev v. Ukraine) no. 41220/98, 29 აპრილი 2003 წ., პარ. 180-184 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-61063
188  ალიევი უკრაინის წინააღმდეგ (Aliev v. Ukraine) no. 41220/98, 29 აპრილი 2003 წ., პარ. 181-182 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-61063
189  კვიეკი პოლონეთის წინააღმდეგ (Kwiek v. Poland) no. 51895/99, 30 მაისი 2006 წ., პარ. 45-49 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-75531; იანკაუსკასი ლიტვის წინააღმდეგ (Jankauskas v. Lithuania) no. 59304/00, 24 თებერვალი 2005 წ., პარ. 21 http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-68394
190  ჩიშტი პორტუგალიის წინააღმდეგ (Chishti v. Portugal) no. 57248/00, 2 ოქტომბერი 2003 წ. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-23440
191  კოტლეცი რუმინეთის წინააღმდეგ (Cotleţ c. Roumanie) no. 38565/97, 3 ივნისი 2003 წ., პარ. 61 http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-65680
192  ა.ბ. ნიდერლანდების წინააღმდეგ (A.B. v. The Netherlands)  no. 37328/97, 29 იანვარი 2001 წ., პარ. 93 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-60019
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ინსპექტირებისას ყურადღება უნდა მიექცეს სად არის დამონტაჟებული საჩივრის ყუთები და რამდენად 
შესაძლებელია პატიმრებს მათზე მიუწვდებოდეთ ხელი, გამოკრულია თუ არა საჩივრის ყუთთან გაგზავნილი 
საჩივარ-განცხადებების ნომრები და სხვა. სწორედ ამიტომ საკითხის სრულყოფილად გარკვევის მიზნით, 
აღნიშნული საკითხი მოწმდება პატიმრებთან, დაწესებულების დირექტორთან, სოციალურ მუშაკებთან 
გასაუბრებით, შესაბამისი ჟურნალების შემოწმებით და დაწესებულების დათვალიერებისას. 

ხანმოკლე პაემანი

პატიმრობის კოდექსის  მე-17 მუხლის თანახმად, აკრძალულია პატიმრის სრული იზოლაცია. ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს მისი წერილობითი თხოვნის საფუძველზე შეიძლება მიეცეს ხანმოკლე პაემნის უფლება 
თავის ახლო ნათესავებთან193. აღნიშნულ პირებთან შეხვედრაზე პენიტენციური დაწესებულების 
დირექტორის თანხმობა ან მოტივირებული უარი პატიმარს უნდა ეცნობოს წერილობით. ხანმოკლე პაემანი 
ეწყობა ერთიდან ორ საათამდე ვადით და მიმდინარეობს პენიტენციური დაწესებულების თანამშრომლის 
ვიზუალური ან/და ელექტრონული თვალყურით მიყურადების გარეშე. 

პატიმრობის კოდექსის 77-ე მუხლის თანახმად, ბრალდებული სარგებლობს 1 თვის განმავლობაში არა 
უმეტეს 4 ხანმოკლე პაემნის უფლებით. აღნიშნული უფლება შეიძლება შეიზღუდოს გამომძიებლის ან 
პროკურორის დადგენილების საფუძველზე.

ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში: 1 თვის განმავლობაში - 2 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების 
ფორმით – თვეში 1 დამატებითი ხანმოკლე პაემანი194;

დახურული ტიპის195 და განსაკუთრებული რისკის196 თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში: 1 თვის 
განმავლობაში - 1 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – თვეში 1 დამატებითი ხანმოკლე 
პაემანი. ქალ მსჯავრდებულს უფლება აქვს, 1 თვის განმავლობაში ჰქონდეს 3 ხანმოკლე პაემანი, ხოლო 
წახალისების ფორმით – თვეში 1 დამატებითი ხანმოკლე პაემანი.

დაწესებულებების ტიპის მიხედვით, ხანმოკლე პაემანი შესაძლებელია ხორციელდებოდეს მინის გამყოფი 
ბარიერის მიღმა ან უშუალო შეხვედრის ფორმით. უშუალო შეხვედრის ფორმით ხანმოკლე პაემანი დაიშვება 
მაგ. N11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, რიგ შემთხვევებში, უშუალო შეხვედრის 
ფორმით პაემნის განხორციელება შესაძლებელია მხოლოდ  დაწესებულების დირექტორის წერილობითი 
თანხმობით197, ზოგ დაწესებულებაში მხოლოდ მინის გამყოფი ბარიერის მიღმა198 (იხილეთ პენიტენციური 
დაწესებულებების დებულებები199).

ხანგრძლივი და საოჯახო პაემანი

პატიმრობის კოდექსით განსაზღვრულია მსჯავრდებულებისთვის ხანგრძლივი პაემანი, რომელიც არ 
ეძლევა: საკარანტინო რეჟიმში მყოფ მსჯავრდებულს და მსჯავრდებულს, რომელსაც შეფარდებული აქვს 
დისციპლინური პატიმრობა ან მოთავსებულია სამარტოო საკანში. ხანგრძლივი პაემნის უფლების მიცემის 
საკითხს წყვეტს დაწესებულების დირექტორი, ხოლო თანხმობა ან მოტივირებული უარი მსჯავრდებულს 
წერილობით ეცნობება. ხანგრძლივი პაემანი გრძელდება არაუმეტეს 23 საათისა. მსჯავრდებულს მისი 
წერილობითი თხოვნის საფუძველზე, დაწესებულების დირექტორის შუამდგომლობითა და დეპარტამენტის 
დირექტორის თანხმობით კუთვნილი ხანგრძლივი პაემანი წელიწადში ერთხელ შეიძლება გაუგრძელდეს 

193 შვილი, მეუღლე, პირი, რომელთანაც საერთო შვილი ჰყავს, მშობელი (მშვილებელი), დედინაცვალი, მამინაცვალი, მეუღლის 
მშობელი, გერი, ნაშვილები და მისი შთამომავალი, შვილიშვილი, და, ძმა, დისწული, ძმისწული და მათი შვილები, ბებია, პაპა, ბებიის 
დედ-მამა, პაპის დედ-მამა (როგორც დედის, ისე მამის მხრიდან), ბიძა (დედის ძმა, მამის ძმა), დეიდა, მამიდა, ბიძაშვილი, დეიდაშვილი, 
მამიდაშვილი, აგრეთვე პირი, რომელთანაც ცხოვრობდა და საერთო მეურნეობას ეწეოდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მოხვედრამდე 
ბოლო 1 წლის განმავლობაში).
194  62-ე მუხლის მეორე ნაწილის “ბ” ქვეპუნქტი;
195  65-ე მუხლის პირველი ნაწილის “ბ” ქვეპუნქტი;
196  663 მუხლის მეორე ნაწილის “ბ” ქვეპუნქტი;
197 მაგალითად: N2, N8, N9, N14, 19 დაწესებულებები;
198 მაგალითად N3, N6, N7 დაწესებულებები;
199 https://idsd.org.ge/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0% E1%83%97%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83
%91%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83 %95%E1%83%98-%E1%83%93%E1%83%9D%E1%83%99%E1%83%A3%E1%83%9B%E1%83%9
4%E1%83%9C%E1%83%A2%E1%83%94/
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არაუმეტეს 47 საათამდე. ხანგრძლივი პაემნის უფლების განხორციელების წესი და პირობები განსაზღვრულია 
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის ბრძანება №132-ით200, აღნიშნული ბრძანების 
თანახმად, მსჯავრდებულს უფლება აქვს:

q	 დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 1 წლის განმავლობაში ჰქონდეს 6 
ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 3 დამატებითი ხანგრძლივი 
პაემანი;

q	 ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 1 წლის განმავლობაში ჰქონდეს 
3 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 2 დამატებითი ხანგრძლივი 
პაემანი;

q	  დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 1 წლის განმავლობაში ჰქონდეს 
2 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 1 დამატებითი ხანგრძლივი 
პაემანი;

q	 განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში წლის განმავლობაში ჰქონდეს 
1 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით – წელიწადში 1 დამატებითი ხანგრძლივი 
პაემანი;

q	 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში 1 წლის განმავლობაში ჰქონდეს 4 
ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო წახალისების ფორმით - წელიწადში 6 დამატებითი ხანგრძლივი 
პაემანი;

q	 ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში 1 წლის განმავლობაში ჰქონდეს 3 ხანგრძლივი პაემანი, ხოლო 
წახალისების ფორმით – წელიწადში 2 დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი. 

ვიდეოპაემანი

პატიმრობის კოდექსის თანახმად, მსჯავრდებულებს გარდა განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებული მსჯავრდებულისა და გარდა განსაკუთრებით საშიში პირებისა201 
უფლება აქვთ ისარგებლონ ვიდეოპაემნით202. ვიდეოპაემნით სარგებლობის უფლება მსჯავრდებულს 
ეზღუდება დისციპლინური სახდელის მოხდის, დისციპლინური პატიმრობის ან პენიტენციურ დაწესებულებაში 
განსაკუთრებული პირობების შემოღებისა და კრიზისული ვითარების პერიოდში.

ვიდეოპაემნით სარგებლობის წესები დამტკიცებულია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
მინისტრის N55 ბრძანებით203. ქალ მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის განხორციელება შესაძლებელია 10 
კალენდარული დღის განმავლობაში არაუმეტეს ერთხელ, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში დამატებით 
ერთხელ, არასრულწლოვან მსჯავრდებულთან ვიდეოპაემნის განხორციელება შესაძლებელია 1 თვის 
განმავლობაში, არაუმეტეს ოთხჯერ, ხოლო წახალისების ფორმით − თვეში დამატებით ორჯერ. 

აღნიშნული სერვისით სარგებლობის თაობაზე ინფორმაციის მიღება უნდა მოხდეს დაწესებულების 
ადმინისტრაციიდან წერილობით და პრობაციის ბიუროდან. 

წერილები და ტელეფონი

პატიმრომის კოდექსის თანახმად, ბრალდებულს მსჯავრდებულს უფლება აქვს ისარგებლოს ტელეფონით, 
თუმცა მსჯავრდებულებს შორის სატელეფონო საუბარი აკრძალულია. 

200 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2383731;
201 რომელთა პიროვნული თვისებები, კრიმინალური ავტორიტეტი, დანაშაულის ჩადენის მოტივი, დამდგარი მართლსაწინააღმდეგო 
შედეგი ან თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გამოვლენილი ქცევა მნიშვნელოვან საფრთხეს უქმნის თავისუფლების აღკვეთის 
დაწესებულებისა და მათ გარშემომყოფთა უსაფრთხოებას.
202 პირდაპირი ხმოვანი და ვიზუალური ტელეხიდით ნებისმიერ პირთან.
203 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1274975;
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q	 დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში - 1 თვის განმავლობაში საკუთარი 
ხარჯით ჰქონდეს შეუზღუდავი რაოდენობის სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 
წუთისა, ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი.

q	 ნახევრად ღია ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში - 1 თვის განმავლობაში საკუთარი 
ხარჯით ჰქონდეს შეუზღუდავი რაოდენობის სატელეფონო საუბარი − დღე-ღამეში არაუმეტეს 
30 წუთისა, ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი, 
თითოეული − არაუმეტეს 15 წუთისა.

q	 დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში - 1 თვის განმავლობაში საკუთარი 
ხარჯით ჰქონდეს 3 სატელეფონო საუბარი, თითოეული – არა უმეტეს 15 წუთისა, ხოლო წახალისების 
ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო სატელეფონო საუბარი, თითოეული − არა უმეტეს 15 წუთისა.

q	 განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში - 1 თვის განმავლობაში 
საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 2 სატელეფონო საუბარი, თითოეული − არაუმეტეს 15 წუთისა, ხოლო 
წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − 1 სატელეფონო საუბარი არაუმეტეს 15 წუთისა204.

q	 ქალ მსჯავრდებულს -  1 თვის განმავლობაში საკუთარი ხარჯით ჰქონდეს 5 სატელეფონო საუბარი, 
თითოეული – არა უმეტეს 15 წუთისა, ხოლო წახალისების ფორმით, საკუთარი ხარჯით − ულიმიტო 
სატელეფონო საუბარი, თითოეული − არა უმეტეს 15 წუთისა.

q	 ბრალდებულებს პატიმრობის დაწესებულებაში - 1 თვის განმავლობაში სამჯერ ჰქონდეს სატელეფონო 
საუბარი, თითოეული – არაუმეტეს 15 წუთისა;

პრესა, ტელე და რადიო მაუწყებლობა/ბიბლიოთეკა

პატიმრობის კოდექსის თანახმად205, ბრალდებულს მსჯავრდებულს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია 
პრესითა და მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებით.....“. ამავე კოდექსის თანახმად, ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს აქვს პრესის გაცნობის უფლება. პენიტენციურ დაწესებულებაში, როგორც წესი, ხდება რადიო- 
და ტელეტრანსლაცია...“206. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს, გარდა იმ ბრალდებულისა/ მსჯავრდებულისა, 
რომელსაც შეფარდებული აქვს დისციპლინური პატიმრობა ან/და მოთავსებულია სამარტოო საკანში, 
შეიძლება მიეცეს სამუშაოსაგან თავისუფალ დროს, პატიმრობის/თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულების 
დებულებით დადგენილი წესით რადიოტრანსლაციის მოსმენისა და ტელეტრანსლაციის ნახვის 
უფლება. პატიმრობის დაწესებულებაში, დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში 
ან განსაკუთრებული რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ ბრალდებულს/
მსჯავრდებულს ან ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა ჯგუფს დაწესებულების დირექტორის თანხმობით 
შეიძლება მიეცეს პირადი რადიომიმღების ან/და ტელევიზორის შეძენის უფლება, თუ მათი გამოყენებით არ 
ირღვევა ამ დაწესებულების დებულების მოთხოვნები და სხვა ბრალდებულთა/ მსჯავრდებულთა სიმშვიდე.

10.2.4 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე: 

განცხადებების/საჩივრების სტატისტიკა დროის გარკვეულ მონაკვეთზე:

- რამდენი განცხადება/საჩივარი შევიდა ადმინისტრაციის სახელზე; რა გზით - საჩივრების ყუთი, გადაეცა 
სოცმუშაკს, თანამშრომელს, სხვა; როგორია რეაგირების პროცედურა; რამდენი დაკმაყოფილდა;

- რამდენი განცხადება/საჩივარი გაიგზავნა სხვადასხვა უწყებებში; რამდენი არ გაიგზავნა და თითოეულ 
შემთხვევაში რა მიზეზით.

204 სატელეფონო საუბრები შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ წინასწარ განსაზღვრულ გარკვეული რაოდენობის სატელეფონო 
ნომერზე, რომლებშიც არ შედის საქართველოს სახალხო დამცველის ცხელი ხაზის და მსჯავრდებულის ადვოკატის სატელეფონო 
ნომრები.
205 მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის „დ“ ქვეპუნქტი; 
206 მე-20 მუხლის პირველი ნაწილი;
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პაემნების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია დროის გარკვეულ მონაკვეთზე:

- რამდენმა პირმა ისარგებლა ვიდეოპაემნით (თვეების მიხედვით); რამდენ პირს ეთქვა უარი 
ვიდეოპაემნით სარგებლობაზე და თითოეულს რა მოტივით; რამდენი პირს მიეცა დამატებითი 
პაემნის საშუალება წახალისების ფორმით;

- რამდენმა პირმა ისარგებლა ხანგრძლივი პაემნით (თვეების მიხედვით); რამდენს ეთქვა უარი და 
თითოეულს რა მოტივით; რამდენს მიეცა დამატებითი ხანგრძლივი პაემანი წახალისების სახით;

- რამდენმა პირმა ისარგებლა საოჯახო პაემნით (თვეების მიხედვით); რამდენს ეთქვა უარი და 
თითოეულს რა მოტივით; რამდენს მიეცა დამატებითი საოჯახო პაემანი წახალისების სახით.

დაწესებულების დათვალიერებისას

- საზოგადოებრივი მისაღები - ინფრასტრუქტურა, პროცედურები; რამდენ პირს ემსახურება 
ერთდროულად;

- საჩივრის ყუთების რაოდენობა; ადგილმდებარეობა (რამდენად ხელმისაწვდომია პატიმრებისთვის), 
იკეტება თუ არა ( საკეტი/ბოქლომი, არის თუ არა დალუქული);

- რამდენი ხანმოკლე პაემნის ოთახია დაწესებულებაში; მათი აღწერა (მათ შორის, გადატიხრულია 
მინით, რკინის ცხაურით, შესაძლებელია უშუალო პაემნის განხორციელება და ა.შ.); როგორ 
ხდება კონტროლი: ელექტრონულად/ვიზულაურად/ორივე; კონტაქტი შესაძლებელია ტელეფონის 
საშუალებით/პირისპირ;

- არის თუ არა დაწესებულებაში ხანგრძლივი პაემნის განხორციელებისთვის ინფრასტრუქტურა207; 
აღწერა; რა სახის ინვენტარია პაემნის ოთახებში: საწოლი, სკამი, მაგიდა, სკამი, ტუმბო, ტელევიზორი, 
მაცივარი და სხვა. არის თუ არა იზოლირებული აბაზანა და საპირფარეშო;

- ტელეფონის აპარატების რაოდენობა, მათი განთავსების ადგილი; რამდენი მათგანი მუშაობს და 
საკმარისია თუ არა დაწესებულებაში განთავსებული პატიმრების რაოდენობისთვის;

- პრესის, მათ შორის, უცხოურის, ხელმისაწვდომობა (მაღაზიაში, ბიბლიოთეკაში, სხვა), საკნებში 
პატიმრებს აქვთ თუ არა ტელევიზორები, რადიომიმღებები, პრესა (გაზეთები/ჟურნალები).

პატიმრებთან გასაუბრებისას

- ინფორმირებული არიან თუ არა საჩივრის/განცხადების და წერილების, ამანათების გაგზავნის 
პროცედურების შესახებ (ვინ მიაწოდა აღნიშნული ინფორმაცია, როდის და რა ფორმით); 
სარგებლობენ თუ არა აღნიშნული უფლებით და რამდენად ხშირად; ხდება თუ არა რეაგირება მათ 
თხოვნებზე, საჩივრებზე და განცხადებებზე და მიეწოდებათ თუ არა პასუხი გაჭიანურების გარეშე; 
ინფორმირებულები არიან თუ არა, რა სახის გზავნილები მოწმდება ადმინისტრაციის მიერ და 
როგორ; ყოფილა თუ არა განცხადების, წერილის, ამანათის გაგზავნაზე/გადაცემაზე უარის შემთხვევა, 
რა მიზეზით, გაასაჩივრეს თუ არა და რა შედეგით; რა პროცედურებია უცხოურ ენაზე შედგენილი 
წერილების შემთხვევაში;

- სარგებლობენ თუ არა გრძელვადიანი  პაემნით და როგორია პროცედურა; უსარგებლიათ თუ არა 
დამატებითი პაემნით; ყოფილა თუ არა უარის შემთხვევა და რა მიზეზით - გაასაჩივრეს თუ არა და 
რა შედეგით;

- სარგებლობენ თუ არა პაემნის უფლებით - თვეში რამდენჯერ; რა ხანგრძლივობით; რა პროცედურის 
დაცვით; რა სახის მეთვალყურეობაა ხანმოკლე პაემნის დროს (ოჯახის წევრის, ადვოკატის, 
საკონსულოს წარმომადგენლის, სასულიერო პირის შემთხვევაში), უსარგებლიათ თუ არა დამატებითი 

207 „იმ შემთხვევაში, თუ დაწესებულებაში, რომელშიც განთავსებულია მსჯავრდებული, არ არის ხანგრძლივი პაემნის განხორციელებისათვის 
საჭირო ინფრასტრუქტურა, მსჯავრდებული შესაძლებელია, სამინისტროს პენიტენციური დეპარტამენტის დირექტორის ბრძანებით, დროებით 
გაიყვანონ იმ დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელია ხანგრძლივი პაემნის განხორციელება.“
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პაემნით; ყოფილა თუ არა პაემანზე უარის შემთხვევა - ვისთან და რა მიზეზით, გაასაჩივრეს თუ არა 
და რა შედეგით;

- უსარგებლიათ თუ არა ვიდეოპაემნით, ჰქონიათ თუ არა დამატებითი ვიდეოპაემანი; ყოფილა თუ არა 
ვიდეოპაემანზე უარის შემთხვევა, რა მიზეზით - გაასაჩივრეს თუ არა და რა შედეგით;

- სარგებლობენ თუ არა ტელეფონით; რა პროცედურებით (მაგ. წინასწარი წერილობითი განცხადება, 
უცხოურ ენაზე საუბრის აკრძალვა და ა.შ.); რა ინტენსივობით; უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, 
რა არის აღნიშნულის მიზეზი; უსარგებლიათ თუ არა  დამატებითი სატელეფონო საუბრით; აქვთ თუ 
არა შესაძლებლობა, დღე-ღამის ნებისმიერ დროს დაუკავშირდნენ სახალხო დამცველს/ადვოკატს, 
უსარგებლიათ თუ არა აღნიშნული შესაძლებლობით და რასახის პროცედურების გავლა მოუწიათ ამ 
შემთხვევაში; 

- ხელმისაწვდომია თუ არა პრესა, მათ შორის, უცხოურ ენაზე, რელიგიური ხასიათის (ამანათით, 
მაღაზიაში, მხოლოდ გარკვეული სახის გაზეთები ან ჟურნალები); აქვთ თუ არა რადიო და/ან 
ტელევიზორი (შეიძინეს დაწესებულების მაღაზიაში; მიიღეს ამანათით, სხვა); განსაზღვრულია თუ 
არა ტელევიზორის ყურების საათები, რომელი არხების ყურების შესაძლებლობა აქვთ.

ადმინისტრაციასთან/თანამშრომლებთან გასაუბრებისას, დოკუმენტაციის შემოწმებისას

- საჩივრის ყუთებთან დაკავშირებული პროცედურები - დალუქვა, ამოღება, გაგზავნა/განხილვა;

- რა რეგულარობით/პროცედურების დაცვით იგზავნება და მიიღება განცხადებები/საჩივრები ან 
წერილები და ამანათები; რა სახის გზავნილები მოწმდება და რა პროცედურების დაცვით; რა 
შემთხვევებში შეიძლება, პატიმარს უარი ეთქვას წერილის ან ამანათის გაგზავნაზე ან გადაცემაზე; 
შესაძლებელია თუ არა წერილის, განცხადების/საჩივრის დაწესებულების ხარჯზე გაგზავნის 
შემთხვევები; რა პროცედურებია უცხოურ ენაზე შედგენილ კორესპონდენციასთან დაკავშირებით;

-  რა სახის მეთვალყურეობა ხორციელდება ტელეფონით სარგებლობისას; არის თუ არა 
გამონაკლისები (მაგ. ადვოკატი); შესაძლებელია თუ არა დაწესებულების ხარჯზე სატელეფონო 
საუბარი და რა შემთხვევებში, რა პროცედურების დაცვით;

- რა სახის მეთვალყურეობა ხორციელდება თითოეული ტიპის პაემნის შემთხვევაში და არის თუ არა 
გამონაკლისები (ადვოკატი, სასულიერო პირი, საკონსულოს წარმომადგენელი, სხვა).

- რა სახის პრესა/ჟურნალები, არხები არ არის ხელმისაწვდომი და რა მიზეზით;

- რა სახის ჟურნალები/ჩანაწერები ან დოკუმენტაცია იწარმოება პატიმრის გარე სამყაროსთან 
ურთიერთობის ყოველი ტიპის თაობაზე.

10.3 პატიმართა დასაქმება

10.3.1 ევროპული ციხის წესები

26.1 სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში პატიმრის მუშაობა უნდა აღიქმებოდეს როგორც ციხის რეჟიმის 
პოზიტიური ელემენტი და არასდროს არ უნდა იქნეს სასჯელის სახით გამოყენებული. 

26.2 ციხის ხელმძღვანელობა უნდა ცდილობდეს სასარგებლო ხასიათის საკმარისი სამუშაოთი პატიმრების 
უზრუნველყოფას.

26.3 პატიმრისათვის განკუთვნილი სამუშაო უნდა იყოს შეძლებისდაგვარად იმგვარი, რომ უნარჩუნებდეს ან 
ავითარებდეს პატიმრის მიერ გათავისუფლების შემდგომ თავის რჩენის უნარს. 

26.4 მე-13 წესის თანახმად უზრუნველყოფილი სამუშაოს ტიპთან მიმართებაში გენდერულ საფუძველზე არ 
უნდა არსებობდეს დისკრიმინაცია. 

26.5 სამუშაო, რომელიც ასევე მოიცავს პროფესიულ სწავლებას უნდა მიეცეს პატიმრებს, რომლებსაც 
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შეუძლიათ მისგან სარგებლობის მიღება და განსაკუთრებით, ახალგაზრდა პატიმრებს. 

26.6 პატიმრებს უნდა შეეძლოთ იმ საქმიანობის ტიპის შერჩევა, რომელშიც მათ მონაწილეობის სურვილი 
აქვთ – არსებული სამუშაოს ლიმიტის ფარგლებში, აგრეთვე სათანადო პროფესიული შერჩევის, წესრიგისა 
და დისციპლინის მოთხოვნების შესაბამისად. 

26.7 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში მუშაობის ორგანიზაცია და მეთოდები შეძლებისდაგვარად 
მიახლოებული უნდა იყოს საზოგადოებაში არსებულ სამუშაო სტანდარტებთან, რათა მოხდეს პატიმართა 
მომზადება ჩვეულებრივი პროფესიული ცხოვრებისათვის. 

26.8 მიუხედავად იმისა, რომ სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში სამრეწველო კომპანიების მიერ 
ფინანსური მოგების მიღების მიზნით საქმიანობების განხორციელება შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს 
სტანდარტების გაუმჯობესებისა და წვრთნის ხარისხის ამაღლებისათვის, მაგრამ პატიმართა ინტერესები არ 
უნდა დაექვემდებაროს ამ მიზანს.

26.9 სამუშაოს პატიმრებისთვის უზრუნველყოფს სასჯელაღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელობა, 
ან საკუთარი სახსრებით ან კერძო კონტრაქტორებთან თანამშრომლობით, როგორც სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში, ისე მის გარეთ.

26.10 ყველა შემთხვევაში უნდა ხდებოდეს პატიმართა სამუშაოს სამართლიანი ანაზღაურება. 

26.11 პატიმრებს შესაძლებლობა უნდა ქონდეთ, რომ მათ მიერ გამომუშავებული ანაზღაურების ნაწილი 
მაინც დახარჯონ საკუთარი მოხმარებისთვის დაშვებული საგნების შესაძენად, ასევე ანაზღაურების ნაწილი 
გამოუყონ საკუთარ ოჯახს. 

26.12 შეიძლება პატიმრების წახალისება, რომ მათ გამომუშავებული ანაზღაურების ნაწილი დაზოგონ, 
რომელიც გათავისუფლებისას გადაეცემათ ან გამოყენებული იქნება სხვა შეთანხმებული მიზნებისათვის. 

26.13 პატიმრების შრომისას, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების ზომები უნდა იცავდეს მათ ადეკვატურად 
და არ უნდა იყოს ნაკლებად მკაცრი ვიდრე ციხის გარეთ მომუშავეთათვის. 

26.14 პატიმართათვის უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გარანტია სამრეწველო ტრამვისას ანაზღაურების 
შესახებ, მათ შორის პროფესიული დაავადების, რომლის პირობებიც არ უნდა იყოს ნაკლებად ხელსაყრელი 
ვიდრე კანონმდებლობითაა გათვალისწინებული ჩვეულებრივ მომუშავე მუშაკთათვის. 

26.15 პატიმართა მაქსიმალური დღიური და ყოველკვირეული სამუშაო საათები უნდა იყოს დაფიქსირებული 
ადგილობრივი წესების ან ჩვეულებების მიხედვით, რომლებიც არეგულირებს თავისუფალ მუშაკთა 
დასაქმების პირობებს. 

26.16 პატიმრებს უნდა ქონდეთ მინიმუმ ერთი დასვენების დღე კვირაში და საკმარისი დრო განათლებისა 
და სხვა საქმიანობისათვის. 

26.17 მომუშავე პატიმრები შეძლებისდაგვარად უნდა ჩართონ ეროვნული სოციალური უსაფრთხოების 
სისტემებში.

10.3.2 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის თანახმად, 110-ე მუხლით განსაზღვრულია ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა 
შრომითი საქმიანობის ზოგადი პრინციპები, სადაც აღნიშნულია, რომ ბრალდებული/მსჯავრდებული 
შესრულებული სამუშაოსათვის იღებს ხელფასს, რომელიც ერიცხება პირად საბანკო ანგარიშზე. ხელფასის 
სრული განკარგვის უფლება ბრალდებულს/მსჯავრდებულს მიეცემა გათავისუფლებისას. მას უფლება აქვს, 
ეს თანხა თავისი შეხედულებისამებრ გადაუგზავნოს ახლო ნათესავებსა და სხვა პირებს. 111-ე მუხლით 
დარეგულირებულია პატიმართა დასაქმების არეალი ასევე, უფლება აირჩიოს პენიტენციური დაწესებულების 
მიერ შეთავაზებული სამუშაოებიდან შესაფერისი სამუშაო. 112-ე მუხლი მოიცავს ბრალდებულთა/
მსჯავრდებულთა სამუშაო პირობებს, რომლითაც პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია პატიმრებს 
შეუქმნას უსაფრთხო შრომის პირობები. ამავე მუხლში გაწერილია ზეგანაკვეთური სამუშაოს შესრულების 
პირობები და  სამუშაო დროის ხანგრძლივობა (დღეში 08 საათი).
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10.3.3 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე 

- რა სახის დასაქმების საშუალებებია დაწესებულებაში; თითოეულს რამდენი პატიმრის მიღება 
შეუძლია;

- რამდენი დასაქმებული პატიმარია დაწესებულებაში, მათ შორის, სამეურნეო ნაწილში, საწარმოებში, 
ეწევიან ინდივიდუალურ შრომით საქმიანობას, სხვა; 

- როგორია დასაქმების საათები;

- არიან თუ არა პატიმრები, ვისაც სურს დასაქმება და უარი ეთქვა - რა მიზეზით;

- იღებენ თუ არა პატიმრები ანაზღაურებას - როგორ იანგარიშება, ერიცხება ანგარიშზე თუ სხვა.

პატიმრებთან გასაუბრების დროს 

- დაუსაქმებელთან - სურს თუ არა დასაქმება; დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რა დაბრკოლებას 
წააწყდა;

- დასაქმებულთან:

- რამდენი ხანია რაც დასაქმებულია დაწესებულებაში და რა სახის სამუშაოს ასრულებს;

- გაფორმებული აქვს თუ არა ხელშეკრულება (აქვს თუ არა ხელშეკრულების ასლი);

- იღებს თუ არა ანაზღაურებას, რა სახით; შეუძლია თუ არა მიღებული თანხის სრულად 
განკარგვა;

- განსაზღვრული აქვს თუ არა სამუშაო საათები და რა დროით;

- უმუშავია თუ არა ზეგანაკვეთურად და ვისი მოთხოვნით;

- კვირაში რამდენი დღე აქვს დასვენება.

10.4 მსჯავრდებულთა განათლება

10.4.1 საერთაშორისო სტანდარტები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის 1989 წლის 13 ოქტომბრის რეკომენდაცია R (89) 12 „ციხეებში 
განათლების შესახებ“ განათლებას მიიჩნევს ციხეების ჰუმანიზაციისა და მათში პირობების გაუმჯობესების 
საშუალებად, ასევე პატიმრის საზოგადოებაში დაბრუნების გაადვილების გზად. აღნიშნული რეკომენდაციის 
მიხედვით, სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში უზრუნველყოფილი განათლების სისტემა უნდა მოიცავდეს 
საშუალო და პროფესიულ განათლებას, არტისტულ და კულტურულ ღონისძიებებს, ფიზიკურ აღზრდასა და 
სპორტს, სამოქალაქო განათლებასა და ბიბლიოთეკის ხელმისაწვდომობას.  სახელმწიფომ ასევე უნდა 
იზრუნოს, რომ გათავისუფლების შემდეგ პირს საშუალება უნდა მიეცეს, გააგრძელოს სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებაში დაწყებული განათლება.

ევროპული ციხის წესები

28.1 ყოველი სასჯელაღსრულების დაწესებულება უნდა ცდილობდეს, რომ პატიმრები უზრუნველყოს 
საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმისაწვდომობით, რომლებიც იქნება შეძლებისდაგვარად 
მრავალმხრივი და უპასუხებს პატიმართა ინდივიდუალურ საჭიროებებს მათი მისწრაფებების 
გათვალისწინებით. 
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28.2 პრიორიტეტი უნდა მიენიჭოს პატიმრებს, რომელთაც წერა-კითხვის და ანგარიშის სწავლის საჭიროება 
აქვთ და რომელთაც აკლიათ საბაზისო და პროფესიული განათლება.

28.3 განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ახალგაზრდა და სპეციალური საჭიროებების მქონე 
პატიმრების განათლებას. 

28.4 განათლებას არ უნდა მიენიჭოს ნაკლები სტატუსი, ვიდრე მუშაობას ციხის რეჟიმის ფარგლებში და 
პატიმრები არ უნდა ჩააყენონ ფინანსურად ან სხვაგვარად არახელსაყრელ პირობებში საგანმანათლებლო 
პროგრამაში მონაწილეობის მიღების გამო. 

28.5 ყოველ დაწესებულებას უნდა ქონდეს ბიბლიოთეკა ყველა პატიმრის სარგებლობისთვის, რომელიც 
სათანადოდ იქნება აღჭურვილი როგორც რეკრეაციული ისევე საგანმანათლებლო რესურსებით, წიგნებით 
და სხვა საშუალებებით. 

28.6 სადაც შესაძლებელია, ციხის ბიბლიოთეკა უნდა მოეწყოს საზოგადოებრივი ბიბლიოთეკის 
სამსახურებთან თანამშრომლობით. 

28.7 რამდენადაც განხორციელებადი იქნება, პატიმართა განათლება უნდა: 

ა. იყოს ინტეგრირებული ქვეყნის საგანმანათლებლო და პროფესიული განათლების სისტემასთან, 
იმგვარად, რომ პატიმართა გათავისუფლების შემდგომ მათ შეძლონ სწავლის ან პროფესიული განათლების 
გაგრძელება სიძნელის გარეშე; და 

ბ. მიმდინარეობდეს გარე საგანმანათლებლო დაწესებულებების ეგიდით.

10.4.2 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის მიხედვით, პენიტენციური დაწესებულება ვალდებულია შექმნას პირობები, რათა 
პატიმრებმა მიიღონ  ზოგადი და პროფესიული განათლება ასევე, ვალდებულია მოაწყოს ბიბლიოთეკა 
და  უნდა შექმნას პროფესიული განათლების მიღების პირობები.2018 წლის 01 იანვრიდან პატიმრობის 
კოდექსში ამოქმედდა 1151 მუხლი, რომელიც გათავისუფლებისთვის მომზადებისთვის თავისუფლების 
აღკვეთის დაწესებულებაში მოთავსებულ მსჯავრდებულს, დაბალი რისკის მსჯავრდებულს, რომელიც 
სასჯელს იხდის დაბალი რისკის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში, არასრულწლოვანთა 
სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში, უფლება ექნებათ ისარგებლონ აკადემიური უმაღლესი განათლების 
პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით. აკადემიური უმაღლესი განათლების 
პირველ საფეხურზე (ბაკალავრიატი) განათლების მიღების უფლებით. ამავე მუხლის მე-3 და მე-4 ნაწილებით 
გათვალისწინებულია ის გარემოებები, რითაც შესაძლებელია განათლების უფლების შეზღუდვა.  

10.4.3 მონიტორინგის დროს შესამოწმებელი საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე 

- რა სახის საგანმანათლებლო პროგრამები მოქმედებს დაწესებულებაში; ვინ ახორციელებს და 
როგორია მათში ჩართვის პროცედურა;

- აქვთ თუ არა პატიმრებს ზოგადსაგანმანათებლო, უმაღლესი და პროფესიული განათლების მიღების 
საშუალება და რა მეთოდით (ადგილზე, დისტანციურად, სხვა); დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
რამდენი მსჯავრდებული იღებს განათლებას და რა სახის;

- რამდენ მსჯავრდებულს შეეზღუდა განათლების მიღების უფლება და თითოეულს რა გადაცდომის 
გამო. 

დაწესებულების დათვალიერებისას

- სასწავლო ინფრასტრუქტურა - მდგომარეობა, შესაბამისია თუ არა მიზნებთან;
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- ბიბლიოთეკა - ინფრასტრუქტურა; წარმოდგენილი ლიტერატურის მრავალფეროვნება - მხატვრული 
ლიტერატურა, იურიდიული ლიტერატურა, პატიმრების უფლებების ამსახველი ტექსტები, მათ შორის, 
უცხო ენებზე;  სამუშაო საათები.

პატიმრებთან გასაუბრების დროს

- რა სახის განათლების მიღების შესაძლებლობაა დაწესებულებაში (ზოგადი, უმაღლესი, პროფესიული) 
და რა პროცედურების დაცვა მოითხოვება პროგრამაში ჩართვისთვის;

- ხელმისაწვდომია თუ არა ბიბლიოთეკა - პირადად შეუძლიათ ისარგებლონ, წიგნები არის 
ჩამოტარებით, გადასცემენ სასურველი წიგნების/ჟურნალების სიას, სხვა;  

- არის თუ არა საკმარისი არჩევანი; ითვალისწინებენ თუ არა თხოვნას გარკვეული სახის ლიტერატურის 
შემოტანაზე (მათ შორის, უცხო ენაზე); ხელმისაწვდომია თუ არა იურიდიული ლიტერატურა; 
ხელმისაწვდომია თუ არა ლიტერატურა უცხო ენაზე (მხატვრული, იურიდიული, სხვა); 

- შესაძლებელია თუ არა ამანათის სახით წიგნების, ჟურნალების და სხვა სახის ბეჭდვითი პროდუქციის 
მიღება; არის თუ არა აკრძალვა და რა სახის.

11. ზოგიერთი კატეგორიის პატიმრებთან დაკავშირებული საკითხები 

პატიმრების გარკვეულ კატეგორიები, განსაკუთრებული, სპეციფიკური საჭიროებებიდან გამომდინარე, 
წარმოადგენენ მოწყვლად ჯგუფებს სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში, რის გამოც მონიტორინგის 
დროს მათ საჭიროებებზე - განთავსების და მოვლის პირობები, დისკრიმინაციისგან დაცულობა და სხვა - 
სპეციალური აქცენტი უნდა გაკეთდეს. 

მოწყვლად ჯგუფებში, ძირითადად, მოიაზრებიან: არასრულწლოვნები, ქალები, ეთნიკური, რელიგიური და 
სექსუალური უმცირესობები, უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, შეზღუდული შესაძლებლობების და ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე, ასევე, ბრალდებულები და უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირები. 
იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე არსებობს არასამთავრობო ორგანიზაცია „ციხის საერთაშორისო რეფორმა“-ს 
მიერ მომზადებული გამოცემები: „პრაქტიკული მონიტორინგის ინსტრუმენტი ლგბტი, ხანდაზმული და შშმ 
და უცხო ქვეყნის მოქალაქე პატიმრებისთვის“208, „არასრულწლოვანთა დაწესებულების მონიტორინგის 
სახელმძღვანელო ინსტრუმენტი“209 და „გზამკვლევი გენდერ–სენსიტიური მონიტორინგისათვის“210, ამ 
თავში განვიხილავთ მხოლოდ წინასწარ პატიმრობაში მყოფ პირთა, უვადო თავისუფლებააღკვეთილი 
მსჯავრდებულების და მოშიმშილე პატიმრების მონიტორინგის თავისებურებებს. სხვადასხვა მოწყვლად 
ჯგუფებთან დაკავშირებული სპეციფიკური საკითხები მოცულია ყოველი თავის ბოლოს, მონიტორინგის 
დროს შესამოწმებელი საკითხების ჩამონათვალში.

11.1 წინაწარ პატიმრობაში მყოფი პირები (ბრალდებულები)

მსჯავრდებული პატიმრებისაგან განსხვავებით, ბრალდებულთა თავისუფლების შეზღუდვა არ წარმოადგენს 
„სასჯელს“, რადგანაც ისინი უდანაშაულოდ ითვლებიან მანამ, სანამ სასამართლოს მიერ არ იქნება 
საპირისპირო დადგენილი. ბრალდებულებისთვის  ციხეში ყოფნის პირველი დღეები განსაკუთრებით 
რთულია - ხშირ შემთხვევაში, ისინი იზოლირებულები არიან სხვა პატიმრებისგან, არ იციან, რამდენი ხნით 
მოუწევთ პენიტენციურ დაწესებულებაში ყოფნა, ბევრი მათგანისთვის დაპატიმრებასთან დაკავშირებული 
საკითხები უცხოა, მაღალია იძულებითი ჩვენებისა და აღიარების მიზნით არასათანადო მოპყრობის რისკები 
და ა.შ.. 

208 https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2017/05/MonitoringTools_Consolidated_Geo.pdf; 
209 https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2016/03/Monitoring-juvenile-facilities_Georgia.pdf; 
210 https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/06/Geo-_Gender-sensitive-monitoring.pdf;
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სწორედ ამიტომ, წინასწარ პატიმრობაში მყოფი პირები მოწყვლად კატეგორიად უნდა განვიხილოთ. 
შესაბამისად, მათთან საუბრისას,  ზემოჩამოთვლი საკითხების გარდა, მონიტორმა უნდა გაარკვიოს:

ბრალდებულებთან გასაუბრებით

დაკავებიდან სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში გადაყვანამდე

- სად, რა ვითარებაში, ვინ და როგორ დააკავეს (ეს განსაკუთრებით ახლად შესახლებულ პირებს ეხებათ);

- დაკავების დროს განუმარტეს თუ არა დაკავების მიზეზი და უფლებები;

- როგორი იყო მოპყრობა მის მიმართ, როგორც დაკავებისას ასევე, შემდგომ; 

- რამდენი ხნის განმავლობაში იმყოფებოდა პოლიციის თანამშრომლების მეთვალყურეობის ქვეშ და 
რამდენ ხანში იქნა გადაყვანილი დროებითი მოთავსების იზოლატორში;

- რამდენი ხნის განმავლობაში მიმდინარეობდა მისი დაკითხვა და რა ვითარებაში (იყვნენ თავაზიანები, 
იქცეოდნენ უხეშად და სხვა);

- უზრუნველყოფილი იყო თუ არა:ადვოკატის ხელმისაწვდომობით: პოლიციაში/დმი-ში, თუ პენიტენციურ 
დაწესებულებაში;

- სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობით;

- მოხდა თუ არა მისი შერჩევით, ნათესავის/ მესამე პირის (უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში, 
საკონსულოს ან დიპლომატიური წარმომადგენლობის) ინფორმირება მისი დაკავების შესახებ;

- გააცნეს თუ არა უფლებები, მოვალეობები და საჩივრის შეტანის წესი - დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
რა ფორმით (წერილობით/ზეპირად, გადასცეს შესაბამისი ბეჭდური მასალა, სხვა); 

- დმი-ში ყოფნის დროს როგორ ეპყრობოდნენ - იზოლატორის თანამშრომლები, ასევე, გამომძიებლები/
პროკურორები;

- დმი-ში შესახლების დროს აღენიშნებოდა თუ არა დაზიანებები; დადებითი პასუხის შემთხვევაში, 
ვინ აღწერა დაზიანებები, გაკეთდა თუ არა ჩანაწერი (სად, როგორ და რა ვითარებაში იყო ისინი 
მიყენებული).

სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში შემოყვანის შემდეგ

- როგორი იყო მოპყრობა მის მიმართ პენიტენციურ დაწესებულებაში მიღებისას (მოეპყრნენ 
დამამცირებლად, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა/დაზიანება, თანამშრომლები იქცეოდნენ 
გამომწვევად, სხვა); 

- შიდა კლასიფიკაციის საკანში განთავსების შემდგომ გააცნეს თუ არა პატიმრობის მოხდის პირობები, 
პატიმრის უფლებები და მისდამი დაწესებულების მოსამსახურეების მოპყრობის წესები. ასევე, 
გაფრთხილებული იქნა თუ არა დაწესებულების დებულების დარღვევის გამო პასუხისმგებლობის 
თაობაზე მისთვის გასაგებ ენაზე/ფორმით211;

- შეხვდა თუ არა ექიმს/მიღებიდან რამდენ ხანში (საჭიროების შემთხვევაში გაეწია თუ არა მას სათანადო 
დახმარება);

- სამედიცინო შემოწმების დროს მოხდა თუ არა ბრალდებულის გარეგნული დათვალიერება და შედგა 
თუ არა ცნობა;

- რამდენი ხნის განმავლობაში იყო განთავსებული შიდა კლასიფიკაციის საკანში და რა პირობებში; 
უზრუნველყოფილი იყო თუ არა სეზონის შესაბამისი ტანსაცმლით/ფეხსაცმლით, პირადი მოხმარების/

211  წერა-კითხვის უცოდინარ ბრალდებულს აღნიშნული ინფორმაცია მიეწოდება ზეპირი ფორმით, ხოლო შეზღუდული 
შესაძლებლობების პირებს – საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი ცოდნის მქონე სპეციალისტის მონაწილეობით, რის შესახებაც 
უფლებამოსილი პირი ადგენს ოქმს, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებს ბრალდებული. ხელმოწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში, 
ოქმში კეთდება შესაბამისი ჩანაწერი; უცხოელი ბრალდებულის შემთხვევაში უზრუნველყოფილი უნდა იყოს თარჯიმნის მომსახურება.
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ჰიგიენის ნივთებით; ჰქონდა თუ არა პირადი ჰიგიენის დაცვის შესაძლებლობა;

- შეხვდა თუ არა მას ფსიქოლოგი სუიციდის რისკის მიმოხილვითი შეფასების მიზნით (შესახლებიდან 
რამდენ ხანში).

შენიშვნა: ახლად შესახლებულ ბრალდებულებთან გასაუბრებამდე, მნიშვნელოვანია შემოწმდეს 
დაწესებულებაში შესახლებისას ექიმის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები დაზიანებების თაობაზე: ბრალდებულის 
ვინაობა, დაზიანებების მიღების გარემოებები (დაკავებამდე, დაკავებისას, დაკავების შემდეგ), აცხადებდა 
პრეტენზიას სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების მიმართ და სხვა; თუ დაწესებულებაში ახლად 
შესახლებულ პირს აღენიშნება დაზიანებები და ექიმის მიერ არ არის გაკეთებული სათანადო ჩანაწერი, ეს 
შეიძლება მიუთებდეს ორ მიზეზზე:

ა) არ ხდება ექიმის მიერ დაზიანებების აღწერა; 

ბ) პირს დაზიანებები მიაყენეს უშუალოდ დაწესებულებაში მოთავსების შემდეგ. 

ამ უკანასკნელი გარემოების გადამოწმება შეიძლება ორი წყაროდან: 

1. დმი-ში არსებული ჩანაწერებით; 

2. პატიმართან უშუალო გასაუბრებით.

11.2 უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირები

საქართველოში უვადოდ თავისუფლების აღკვეთა სასჯელის უმკაცრეს ზომას წარმოადგენს. ასეთი 
პატიმრების მართვისას ციხის ადმინისტრაციამ აუცილებელია გაითვალისწინოს რისკები, თუმცა აპრიორი 
არ უნდა ჩათვალოს, რომ ყველა ასეთი პატიმარი მაღალი რისკის მატარებელია. ზოგ შემთხვევაში, სამუდამო 
პატიმრების ნაწილი შესაძლებელიაიმაზე ნაკლებისაფრთხის მატარებელი აღმოჩნდეს ვიდრე ზოგიერთი 
მრავალჯერ სასჯელ მოხდილი პირი.

11.2.1 საერთაშორისო სტანდარტები

„ციხის ადმინისტრაციის მიერ უვადო და სხვა გრძელვადიანი პატიმრების მართვის შესახებ“ ევროპის საბჭოს 
მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია (2003) 23 მოიცავს სამუდამო პატიმრობაში მყოფებისა და სხვა 
გრძელვადიანი პატიმრების მენეჯმენტის საერთო პრინციპებს, რომლის მიხედვით:

1. გათვალისწინებული უნდა იქნას პატიმართა პიროვნული მახასიათებელები სასჯელის აღსრულებისას 
ინდივიდუალური გეგმების შედგენისას (ინდივიდუალიზაციის პრინციპი). 

2. ციხის ცხოვრება ისე უნდა მოეწყოს, რომ მაქსიმალურად მიახლოებული იყოს საზოგადოების რეალურ 
ცხოვრებასთან (ნორმალიზაციის პრინციპი).

3. პატიმრებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა, პასუხისმგებლობა აიღონ ციხის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე 
(პასუხისმგებლობის პრინციპი). 

4. ნათლად უნდა გაიმიჯნოს სამუდამო პატიმრობაში მყოფებისა და სხვა გრძელვადიანი პატიმრებისგან 
წამოსული ნებისმიერი რისკი, რომელიც მიმართულია გარე საზოგადოების, საკუთარი თავის, სხვა 
პატიმრებისა და იმ პირების მიმართ, რომლებიც მუშაობენ მათთან, ან სტუმრობენ მათ (უსაფრთხოებისა და 
დაცვის პრინციპი). 

5. მხედველობაში უნდა იქნეს მიღებული, რომ სამუდამო პატიმრები და სხვა გრძელვადიანი პატიმრები არ 
იქნენ განცალკავებულები მხოლოდ მათი სასჯელის გამო (სეგრეგაციის დაუშვებლობის პრინციპი). 

6. სამუდამო ან გრძელვადიანი პატიმრის ცხოვრების ინდივიდუალური დაგეგმვა მიზნად უნდა ისახავდეს 
პროგრესული სვლის უზრუნველყოფას ციხის სისტემაში (პროგრესირების პრინციპი).

CPT-ის სტანდარტების თანახმად, შესაბამის პატიმრებს უნდა ჰქონდეთ წვდომა მრავალგვარ მიზანმიმართულ 
საქმიანობაზე (სასურველია, თუ სამუშაო იქნება პროფესიული; განათლება, სპორტი, რეკრეაციული 



80

საქმიანობები). მეტიც, მათ უნდა შეეძლოთ გარკვეულწილად თავად აირჩიონ, როგორ გაატარონ დრო და, 
ამდენად, გაეზარდოთ ავტონომიურობისა და პირადი პასუხისმგებლობის შეგრძნება. დამატებითი ნაბიჯები 
უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ პატიმრობის პერიოდს გარკვეული აზრი დაემატოს; კერძოდ, ამგვარ 
პატიმართა დახმარების მნიშვნელოვანი ელემენტებია პატიმრობის ინდივიდუალური გეგმის შეთავაზება და 
სათანადო ფსიქო-სოციალური მხარდაჭერა მსჯავრდების პერიოდთან შესაგუებლად და, როცა დრო მოვა, 
გათავისუფლებისათვის მოსამზადებლად. მეტიც, გრძელვადიანი პატიმრებისათვის დაწესებულებაში ყოფნის 
ნეგატიური ეფექტი ნაკლებად გამოხატული იქნება და ისინი უკეთ მოემზადებიან გათავისუფლებისათვის, თუ 
მათ მიეცემათ საშუალება, შეინარჩუნონ კავშირი გარე სამყაროსთან212.

11.2.2 საქართველოს კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის თანახმად, უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირები სასჯელს იხდიან დახურული 
ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში213, შესაბამისად კანონში უკვე არ არის „ნორმალიზაციის 
პრინციპი“ დაცული. ამიტომ ანგარიშის მომზადების დროს უნდა გაიცეს რეკომენდაცია პატიმრობის კოდექსში 
ცვლილებების თაობაზე, რადგან უვადო თავისუფლებააღკვეთა  კი არ უნდა განსაზღვრავდეს კონკრეტული 
დაწესებულების ტიპში პატიმრის მოთავსებას არამედ, მისი პიროვნული თვისებები და ქცევა.

იმ შემთხვევაში, თუ მონიტორინგისას აღმოჩნდება, რომ უვადო თავისუფლებააღკვეთილები სრულად 
არიან იზოლირებული სხვა პატიმრებისგან, მაშინ მონიტორინგის ჯგუფმა უნდა მოამზადოს რეკომენდაცია 
სეგრეგაციის პრინციპის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით.

სამუდამო პატიმრების მართვის ძირითადი პრობლემა ძირითადად უკავშირდება გათავისუფლების ვადის 
არცოდნას და სასჯელის ხანგრძლივობას, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს ფსიქიკური პრობლემები. 
სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია   შემოწმდეს რამდენად ყურადღებით ეკიდება დაწესებულებების 
ადმინისტრაცია ასეთი პატიმრებისთვის პროგესირების პრინციპის დაცვას, რაც გულისხმობს პატიმრებისთვის 
გარკვეული შეზღუდვების მოხსნას. ამისთვის კი მნიშვნელოვანია თითოეული ასეთი პატიმრისთვის იყოს 
შედგენილი ინდივიდუალური გეგმა,  ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა პატიმრობის პერიოდთან დაკავშირებით 
და  გარე სამყაროსთან კონტაქტის შენარჩუნება.

11.2.3 მონიტორინგის დროს უვადო მსჯავრდებულებთან დაკავშირებით დამატებით შესამოწმებელი 
საკითხები

დაწესებულებაში ვიზიტამდე გამოსათხოვი ინფორმაცია

- რამდენი უვადო თავისუფლებისაღკვეთილი პირია განთავსებული დაწესებულებაში;

- უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირები განთავსებული არიან ცალკე თუ სხვა მსჯავრდებულებთან 
ერთად;

- როგორია მათი დღის წესრიგი - სეირნობა, სპორტი, სარეაბილიტაციო პროგრამები, სხვა; მათ 
შორის, არსებობს თუ არა უვადო მსჯავრდებულების სპეციფიკურ საჭიროებებზე გათვლილი 
სარეაბილიტაციო პროგრამები;

- რამდენი უვადო თავისუფლებააღკვეთილი პირი იქნა დასჯილი/წახალისებული საანგარიშო 
პერიოდში;

- არის თუ არა მათთვის შედგენილი სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმა;

- სარგებლობენ თუ არა ისინი ფსიქოლოგიური დახმარებით (დადებითი პასუხის შემთხვევაში, რამდენი 
მათგანი და რა ინტენსივობით).

212 https://rm.coe.int/16806cd1fd; 
213  64-ე მუხლი;
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უვადო თავისუფლებააღკვეთილ პირებთან გასაუბრებისას 

- განთავსების პირობები - ხომ არ არის იზოლირებული (ხომ არ ექვემდებარება განსაკუთრებით 
მკაცრ რეჟიმს) მხოლოდ სასჯელის ზომის გამო;

- ხომ არ ექვემდებარება დისკრიმინაციულ მოპყრობას (დასჯა, გარე სამყაროსთან მოპყრობის 
აკრძალვა, სამედიცინო მომსახურების ხელმიუწვდომლობა, სხვა) მხოლოდ სასჯელის ზომიდან 
გამომდინარე.

11.3 მოშიმშილე პატიმრები

პენიტენციურ დაწესებულებებში შიმშილობა პროტესტის ერთ–ერთ ყველაზე გავრცელებულ ფორმას 
წარმოადგენს. პატიმრებმა შესაძლებელია შეწყვიტონ საკვების მიღება სხვადასხვა მიზეზების გამო: 
ფსიქიკური აშლილობები (ფსიქოზი, მოწამვლის შიში, ზოგადი დეპრესიული აშლილობები და ნევროზული 
ანორექსია), სომატური პრობლემები (სტომატოლოგიური დაავადებები, საჭმლის მომნელებელი ტრაქტის 
გაუვალობა, ჯანმრთელობის მძიმე მდგომარეობა, მაღალი ტემპერატურა და სხვა) და საპროტესტო 
შიმშილობა (შესაძლებელია კოლექტიური შიმშილობაც) კანონმდებლობის, დაწესებულების რეჟიმის 
ცვლილების, რაიმე სახის პრივილეგიის ან/და მათი კანონიერი უფლებებით სარგებლობის მოთხოვნით და 
ა.შ.  

მოშიმშილე პატიმრების შემთხვევაში, სახელმწიფოს ვალდებულებას წარმოადგენს, ერთი მხრივ, ხელი არ 
შეუშალოს მათ მიერ პროტესტის ლეგიტიმური ფორმით - შიმშილობით - გამოხატვას, მეტიც, შეეცადოს, 
მოლაპარაკების, დარწმუნების, შესაძლებლობების ფარგლებში - დათმობის გზით მიაღწიოს კონსენსუსს, 
რათა პატიმრებმა შიმშილობა შეწყვიტონ, ხოლო მეორე მხრივ, იზრუნოს მათ ჯანმრთელობის  დაცვასა და   
სიცოცხლის შენარჩუნებაზე.

11.3.1 საერთაშორისო სტანდარტები

ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაცია no. R (98) 7214

მე-60 პუნქტი: ექიმმა უნდა მოითხოვოს პაციენტის მიერ და მოწმის თანდასწრებით ხელმოწერილი  
წერილობითი განცხადება, რომ პაციენტი მკურნალობაზე უარს აცხადებს. ექიმმა პაციენტს უნდა მიაწოდოს 
სრული ინფორმაცია იმ სარგებლობის შესახებ, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს მკურნალობას, შესაძლო 
თერაპიული ალტერნატივების შესახებ და აგრეთვე გააფრთხილოს იმ რისკების თაობაზე, რომლებიც 
დაკავშირებულია მკურნალობაზე უარის თქმასთან.  უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ის, რომ პაციენტი 
სრულად აცნობიერებს თავის მდგომარეობას.  თუ არსებობს პრობლემა გაცნობიერებასთან დაკავშირებით 
იმ ენის გამო, რომელსაც პაციენტი იყენებს, მოძიებული უნდა იქნეს გამოცდილი თარჯიმანი.

61-ე პუნქტი: მოშიმშილის კლინიკური მდგომარეობა უნდა შეფასდეს მხოლოდ პაციენტის ცალსახა 
თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც პატიმარს აქვს მძიმე სულიერი აშლილობა, რის გამოც მისი 
ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში გადაყვანა არის საჭირო.

62-ე პუნქტი: მოშიმშილეებს ობიექტურად უნდა განემარტოთ იმ საზიანო შედეგების შესახებ, რაც შეიძლება 
მათმა მოქმედებამ მიაყენოს ჯანმრთელობას, ისე, რომ მათ გააცნობიერონ გახანგრძლივებული შიმშილობის 
საფრთხეები.

63-ე პუნქტი:  თუ, ექიმის აზრით, მოშიმშილეს მდგომარეობა მნიშვნელოვნად უარესდება,  აუცილებელია, 
რომ ექიმმა აცნობოს ამ ფაქტის შესახებ სათანადო უწყებას და იმოქმედოს ეროვნული კანონმდებლობის 
შესაბამისად (პროფესიული სტანდარტების ჩათვლით).

214 მინისტრთა კომიტეტის 1998 წლის 8 აპრილის რეკომენდაცია no. R (98) 7 ციხეში ჯანდაცვის ეთიკურ და ორგანიზაციულ 
ასპექტებზე. https://rm.coe.int/09000016804fb13c; 
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მალტის დეკლარაცია

ასევე, შიმშილობასთან მიმართებაში, პენიტენციური დაწესებულებების ექიმთათვის განსაკუთრებით 
მნიშვნელოვანი სახელმძღვანელო რეკომენდაციაა მსოფლიოს ექიმთა ასოციაციის 43-ე გენერალური 
ასამბლეის მიერ 1991 წელს მიღებული „მალტის დეკლარაცია“215, რომლის თანახმად, 

q	 ექიმებმა უნდა შეაფასონ პირის ფსიქიკური შესაძლებლობები. ეს გულისხმობს იმის შემოწმებასაც, 
ხომ არ აქვს პატიმარს, რომელიც შიმშილობას აპირებს, ფსიქიკური პრობლემები, რომლებიც 
სერიოზულად დააზიანებდა მის შესაძლებლობას, გააზრებულად მიეღო ჯანმრთელობის 
დაცვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები. პირები, რომლებსაც აქვთ სერიოზული ფსიქიკური 
პრობლემები, ვერ ჩაითვლებიან მოშიმშილეებად. მათ უნდა მიიღონ მკურნალობა ფსიქიკური 
ჯანმრთელობის პრობლემების მოსაგვარებლად, იმის ნაცვლად, რომ მიეცეთ ნება, იშიმშილონ და 
ზიანი მიაყენონ თავიანთ ჯანმრთელობას. 

q	 შეძლებისდაგვარად მოკლე დროში ექიმებმა უნდა მოიპოვონ იმ პატიმრის დეტალური და ზუსტი 
სამედიცინო ისტორია, რომელიც შიმშილობას აპირებს. პატიმარს უნდა აეხსნას სამედიცინო 
თვალსაზრისით არსებული თითოეული პრობლემა. ექიმებმა უნდა შეამოწმონ, რომ მოშიმშილეები 
აცნობიერებენ ჯანმრთელობისთვის შიმშილობის შესაძლო მავნე შედეგებს  და მარტივი ენით უნდა 
გააფრთხილონ ამგვარი მოქმედების უარყოფითი ასპექტების შესახებ. ექიმებმა ასევე უნდა აუხსნან 
მოშიმშილეებს, თუ როგორ შეიძლება ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენების შემცირება ან შეყოვნება, 
მაგალითად, სითხეების მიღების გაზრდით. ვინაიდან შიმშილობის შესახებ პირის გადაწყვეტილება 
შეიძლება წუთიერი იყოს, სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რომ ექიმებმა უზრუნველყონ პაციენტის 
მიერ შიმშილობის სამედიცინო შედეგების  სრულად გააზრება. ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში 
ინფორმირებული თანხმობის საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად, ექიმმა უნდა უზრუნველყოს, რომ 
პაციენტმა გაიაზროს მიწოდებული ინფორმაცია, მაგალითად, მოსთხოვოს მას გამეორება, თუ რა 
გაიგო. 

q	 პატიმარი შიმშილობის საწყის ეტაპზევე გულდასმით უნდა შემოწმდეს. შემდგომი სიმპტომების 
მართვა, იმის ჩათვლითაც, რაც არ არის დაკავშირებული შიმშილობასთან, მოშიმშილესთან 
უნდა განიხილებოდეს. ხანგრძლივი შიმშილობის შემთხვევაში, გათვალისწინებული უნდა იქნეს 
ინდივიდის ფასეულობები და სურვილები სამედიცინო მკურნალობასთან დაკავშირებით. 

q	 ზოგჯერ მოშიმშილეები ეთანხმებიან ფიზიოლოგიური ხსნარის ინტრავენურ გადასხმას, ან 
სამედიცინო მკურნალობის სხვა ფორმებს. კონკრეტულ ჩარევაზე უარმა არ უნდა იმოქმედოს 
სამედიცინო ზრუნვის ნებისმიერ სხვა ასპექტზე, როგორიცაა, მაგალითად, ინფექციების მკურნალობა 
თუ ტკივილის გაყუჩება.

q	 ექიმები პირადად უნდა ესაუბრონ მოშიმშილეებს და ამ საუბრის მოსმენა სხვას არ უნდა შეეძლოს, 
მათ შორის, არც სხვა პატიმრებს. ნათელი კომუნიკაცია აუცილებელია და საჭიროების შემთხვევაში, 
უნდა იყვნენ მოწვეული თარჯიმნები, რომლებსაც არ აქვთ კავშირი ციხის ადმინისტრაციასთან და 
მათაც უნდა დაიცვან კონფიდენციურობა.

q	 ექიმები უნდა დარწმუნდნენ, რომ უარი საკვებსა თუ მკურნალობაზე არის ინდივიდის ნებაყოფლობითი 
არჩევანი. მოშიმშილეები  დაცულნი უნდა იქნენ იძულებისგან. ექიმებს ხშირად შეუძლიათ დახმარება 
აღნიშნული მიზნის მისაღწევად და ისინი აგრეთვე უნდა აცნობიერებდნენ, რომ შეიძლება ადგილი 
ჰქონდეს იძულებას სხვა პატიმრებისგან, ხელისუფლებისგან ან სხვა პირებისგან, მაგალითად, 
ოჯახის წევრებისგან. ექიმებსა თუ სხვა სამედიცინო პერსონალს არ აქვს უფლება, არასათანადო 
ზემოქმედებას მიმართოს შიმშილობის შესაჩერებლად. მოშიმშილის მკურნალობა თუ ზრუნვა არ 
უნდა იყოს პირობადადებული შიმშილობის შეწყვეტით. 

q	 თუ ექიმს არ შეუძლია, კეთილსინდისიერი წინააღმდეგობის გამო, გაითვალისწინოს მოშიმშილის 
უარი  მკურნალობასა თუ ხელოვნურ კვებაზე, მან თავიდანვე უნდა აცნობოს ამის შესახებ მოშიმშილეს 
და გადაამისამართოს იგი სხვა ექიმთან, რომელიც მზადაა, პატივის სცეს მოშიმშილის უარს. 

215 დეკლარაცია არსებითად გადაიხედა 2006 და 2017 წელს; https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-malta-on-hunger-strik-
ers/; 
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q	 ექიმსა და მოშიმშილეს შორის კომუნიკაციის შენარჩუნებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. 
ექიმებმა ყოველდღიურად უნდა გადაამოწმონ, სურს თუ არა პირს შიმშილობის გაგრძელება და 
რისი გაკეთება სურს, როცა გააზრებული კომუნიკაციის შესაძლებლობა აღარ ექნება. ყველა ეს 
დასკვნა სათანადოდ უნდა იყოს დოკუმენტირებული.

q	 როდესაც ექიმს საქმე გადაეცემა, მოშიმშილეს შეიძლება უკვე დაკარგული ჰქონდეს აზროვნების 
უნარი და ექიმი მოკლებული იყოს შესაძლებლობას, ინდივიდთან განიხილოს ამ უკანასკნელის 
სურვილი სიცოცხლის შენარჩუნებასა და სამედიცინო ჩარევასთან დაკავშირებით. ამ დროს 
დაცული უნდა  იქნეს ნებისმიერი წინასწარი მითითება, რაც კი მიცემული ჰქონდა მოშიმშილეს. 
მკურნალობაზე წინასწარი უარი უნდა შესრულდეს, თუ ის ასახავს საღ გონებაზე მყოფი ინდივიდის 
ნება-სურვილს. საპატიმრო პირობებში, გათვალისწინებული უნდა იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ 
მითითებები შეიძლება გაცემული ყოფილიყო იძულებით. როდესაც ექიმს აქვს სერიოზული ეჭვი 
ინდივიდის სურვილთან დაკავშირებით, ნებისმიერი მითითება სიფთხილით უნდა შესრულდეს. თუ 
სათანადოდ ინფორმირებული და ნებაყოფლობითია წინასწარი მითითება, ექიმს მაინც შეუძლია 
მას გადაუხვიოს, მხოლოდ მაშინ, როცა ეს მითითებები ძალას კარგავს, ვინაიდან ის პირობები, 
რომლებშიც გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რადიკალურად შეიცვალა მას შემდეგ, რაც ინდივიდმა 
დაკარგა საღი განსჯის უნარი. 

q	 თუ არ არის შესაძლებელი ინდვიდთან საუბარი და არანაირი წინასწარი მითითება არ არსებობს, 
ექიმებმა უნდა იმოქმედონ ისე, როგორც ისინი მიიჩნევენ ინდივიდის საუკეთესო ინტერესების 
დასაცავად. ეს გულისხმობს მოშიმშილის ადრე გამოთქმულ სურვილებს, მათ პირად და კულტურულ 
ფასეულობებს, ასევე მათ ფიზიკურ ჯანმრთელობას. თუ არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება 
მოშიმშილის მიერ გამოთქმულ სურვილებზე, ექიმებმა უნდა გადაწყვიტონ, უზრუნველყონ თუ არა 
კვება ისე, რომ ადგილი არ უნდა ჰქონდეს მესამე პირებისგან ჩარევას.

q	 ექიმებმა შეიძლება მიიჩნიონ, რომ საჭიროა გადაუხვიონ წინასწარ მითითებას მკურნალობაზე 
უარის თქმის შესახებ, მაგალითად, იმის გამო, რომ მკურნალობაზე უარი იძულებით იყო ნათქვამი. 
თუ რეანიმაციისა და გონებრივი შესაძლებლობების აღდგენის შემდეგ მოშიმშილეები კვლავაც 
იმეორებენ თავიანთ სურვილს შიმშილობაზე, ეს სურვილი უნდა შესრულდეს. ეთიკურია ის, რომ 
ადამიანს, რომელსაც გადაწყვეტილი აქვს შიმშილობა, შეეძლოს ღირსეული სიკვდილი, იმის 
ნაცვლად, რომ ეს პირი დაექვემდებაროს განმეორებით ჩარევებს თავისი ნების საწინააღმდეგოდ. 

q	 ხელოვნური კვება შეიძლება იყოს ეთიკურად მისაღები, თუ საღ გონებაზე მყოფი მოშიმშილე 
თანახმაა მასზე. ხელოვნური კვება შეიძლება ასევე მისაღები იყოს, თუ საღ გონებაზე არმყოფ პირს 
არ დაუტოვებია დაუძალებელი წინასწარი მითითება ხელოვნური კვების არგამოყენებაზე.

q	 იძულებითი კვება არასოდეს არის ეთიკური. იმ შემთხვევაშიც, როცა მისი მიზანია პირისთვის 
სარგებლობის მოტანა, კვება, რომელსაც თან ახლავს მუქარა, იძულება, ძალის ან ფიზიკური 
შემაკავებელი საშუალებების გამოყენება, არის არაადამიანური და ღირსების დამამცირებელი 
მოპყრობის ფორმა. ასევე მიუღებელია ზოგიერთი პატიმრის იძულებითი კვება სხვა მოშიმშილეთა 
დასაშინებლად ან მათ მიერ შიმშილობის შესაწყვეტად.

11.3.2 ევროსასამართლოს პრეცედენტები

ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკის  თანახმად, იძულებით კვება დამამცირებელი 
მოპყრობის ელემენტებს შეიცავს, რაც, ცალკეულ შემთხვევებში, შეიძლება კონვენციის მე-3 მუხლით 
აკრძალულ ქმედებად ჩაითვალოს, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მიღებული ზომები (იძულებითი კვება) 
გადაუდებლად საჭირო იყო სამედიცინო თვალსაზრისით (პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან 
გამომდინარე ან სასიცოცხლო რისკის შემთხვევაში) და სათანადო პროცედურების დაცვით მიმდინარეობდა.

საქმეში “ნევმერჟიტსკი უკრაინის წინააღმდეგ”216 პატიმარმა რამდენჯერმე დაიწყო შიმშილობა. ის 
დაექვემდებარა იძულებით კვებას, რა დროსაც ხელბორკილებით აბამდნენ სკამზე ან გამათბობელზე და 

216 ნევმერჟიცკი უკრაინის წინააღმდეგ (Nevmerzhitsky v. Ukraine), no. 54825/00, 5 აპრილი 2005 წ. 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68715
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აიძულებდნენ რეზინის ზონდის გადაყლაპვას, რომელიც მიერთებული იყო სპეციალური საკვები ნარევით 
სავსე ვედროსთან. სასამართლომ განმარტა, რომ არ იყო დამტკიცებული პატიმრის იძულებითი კვების 
სამედიცინო აუცილებლობა და ეს ღონისძიება იყო თვითნებური. მითითებულ საქმეში ევროსასამართლომ 
კონვენციის მე-3 მუხლის დარღვევა დაადგინა.

საქმეში “რაპაზი შვეიცარიის წინააღმდეგ”217 განმცხადებელი ჩიოდა, რომ გათავისუფლების ნაცვლად 
სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო მის იძულებით კვებაზე. ევროპულმა სასამართლომ აღნიშნა, რომ 
ხელისუფლებას არ დაურღვევია თავისი პოზიტიური ვალდებულება, დაეცვა მსჯავრდებულის სიცოცხლე და 
უზრუნველეყო იგი თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობისთვის შესაფერისი პატიმრობის პირობებით. 

11.3.3. ადგილობრივი კანონმდებლობა

“საექიმო საქმიანობის შესახებ” საქართველოს კანონის 55-ე მუხლი“დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის 
სუბიექტის დამოკიდებულება მოშიმშილე პატიმრის ან დაკავებულის მიმართ)”

1. დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტს ეკრძალება მოშიმშილე პატიმრის ან დაკავებულის 
ხელოვნური კვება, თუ იგი უარს ამბობს საკვების ბუნებრივი გზით მიღებაზე და მას, დამოუკიდებელი 
საექიმო საქმიანობის სუბიექტის აზრით, შესწევს საკვების მიღების ნებაყოფლობით შეწყვეტის 
შედეგების დამოუკიდებლად და გონივრულად შეფასების უნარი. ეს აზრი უნდა დაადასტუროს 
ერთმა სხვა დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტმა მაინც. ამავე დროს, დამოუკიდებელი 
საექიმო საქმიანობის სუბიექტს უფლება აქვს გაუწიოს სამედიცინო მომსახურება პაციენტს, თუ ეს 
უკანასკნელი ამის წინააღმდეგი არ არის.

2. პატიმრის ან დაკავებულის მიერ საკვების მიღებაზე უარის განცხადების შემთხვევაში დამოუკიდებელი 
საექიმო საქმიანობის სუბიექტი ვალდებულია აცნობოს პატიმარს ან დაკავებულს საკვების მიღებაზე 
უარის თქმის მოსალოდნელი შედეგების შესახებ, აგრეთვე აცნობოს მას, გაუწევს თუ არა იგი 
სამედიცინო მომსახურებას შიმშილობის შედეგად უგონო მდგომარეობის დადგომის შემთხვევაში.

3. თუ პატიმარი ან დაკავებული ნებაყოფლობითი შიმშილობის შედეგად უგონო მდგომარეობაში 
აღმოჩნდა, დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტს უფლება აქვს იმოქმედოს პაციენტის 
ჯანმრთელობის ან/და სიცოცხლის ინტერესების შესაბამისად, მიუხედავად პაციენტის მიერ მანამდე 
განცხადებული ნებისა. გადაწყვეტილებას ამის თაობაზე იღებს დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის 
სუბიექტი. გადაწყვეტილების მიღებაზე არ უნდა იქონიოს გავლენა მესამე პირის მოსაზრებებმა, 
რომლისთვისაც პაციენტის კეთილდღეობა არ არის მთავარი.

4. თუ გაცნობიერებული გადაწყვეტილების მიღების უნარის მქონე მოშიმშილე პატიმარი ან დაკავებული 
უარს აცხადებს სამედიცინო მომსახურების გაწევაზე, შიმშილობის მოსალოდნელ შედეგებზე 
დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის სუბიექტი პასუხს არ აგებს.

პენიტენციურ დაწესებულებებში მოშიმშილე ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ყოფნის პირობების 
შესახებ ინსტრუქცია, დამტკიცებულია საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 
2013 წლის 4 ივლისის ბრძანება N169218-ით, რომლის თანახმად განსაზღვრულია შიმშილობის 4 სახე: 
შიმშილობა219; არასრული შიმშილობა220; სრული შიმშილობა221; აბსოლუტური შიმშილობა222. ამავე ბრძანების 
თანახმად, შიმშილობის დაწყების შემთხვევაში, სოციალურმა მუშაკმა223 ექიმისა და მოშიმშილე  პატიმრის 
თანდასწრებით უნდა შეადგინოს შესაბამისი ოქმი, რის შესახებაც უნდა აცნობოს დირექტორს. ოქმში უნდა 
აისახოს შიმშილობის დაწყების თარიღი და მოთხოვნები. ოქმის შედგენამდე, პატიმარს უნდა განემარტოს 
217  რაპაზი შვეიცარიის წინააღმდეგ (Rappaz c. Suisse), no. 73175/10, 26 მარტი 2013 წ., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118757
218 https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1957547https://matsne.gov.ge/ka/document/view/1957547; 
219  მდგომარეობა, რომელიც ვითარდება, მაშინ როდესაც ორგანიზმი არ ღებულობს მისთვის აუცილებელ საკვებ ნივთიერებებს, ან 
ღებულობს, მაგრამ არასაკმარისი რაოდენობით;
220  მდგომარეობა, როდესაც მიღებული საკვები არ არის საკმარისი ენერგიის საერთო დანახარჯებთან შედარებით;
221  მდგომარეობა, როდესაც ორგანიზმი იღებს მხოლოდ წყალს;
222  მდგომარეობა, როდესაც ორგანიზმი არ იღებს არც საკვებს და არც წყალს;
223  არასამუშაო საათებში ოქმს ადგენს შესაბამის დანაყოფზე სამართლებრივი რეჟიმის დაცვაზე პასუხისმგებელი მოსამსახურე 
სამედიცინო პერსონალის და მოშიმშილის თანდასწრებით;
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მოშიმშილის მიმართ მოპყრობის წესი და უფლება-მოვალეობები. ამავე ბრძანების თანახმად, იძულებითი 
მკურნალობა დაუშვებელია. შიმშილობის დროს სამედიცინო დახმარების გაწევა, მათ შორის, ხელოვნური 
კვება, დასაშვებია მხოლოდ მოშიმშილის ინფორმირებული თანხმობით, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც 
სამედიცინო დახმარების განხორციელების გარეშე გარდაუვალია მოშიმშილის სიკვდილი რის თაობაზეც 
გადაწყვეტილება უნდა იქნეს დადასტურებული მინიმუმ ერთი სხვა დამოუკიდებელი საექიმო საქმიანობის 
სუბიექტის მიერ მაინც.  მოშიმშილე პატიმარი შესაძლებელია განცალკევებით განთავსდეს მისი მოთხოვნით 
ამასთან, მოშიმშილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებით, დაწესებულების ექიმის დასკვნის 
საფუძველზე, დაწესებულების დირექტორის ბრძანებით იგი შეიძლება მოთავსდეს დაწესებულების საექიმო-
სამედიცინო პუნქტში. 

11.3.4 მონიტორინგის დროს დამატებით შესამოწმებელი საკითხები

- საანგარიშო პერიოდში რამდენმა პატიმარმა გამოაცხადა შიმშილობა;

- გაარკვიეთ პროტესტის მიზეზები (აღნიშნული ინფორმაციის ქონამ სხვა საკითხების შესწავლასთან 
ერთად შესაძლებელია მნიშვნელოვნად შეცვალოს შეხედულება დაწესებულებაში არსებულ 
სიტუაციაზე, რეჟიმზე და სხვა საკითხებზე); 

- მოიძიეთ ინფორმაცია რამდენი პატიმარი შიმშილობს მონიტორინგის ჩატარების დროს და შეხვდით 
მათ, გულდასმით გამოკითხეთ შიმშილობის გამოცხადების მიზეზი; გაარკვიეთ შედგა თუ არა 
შესაბამისი ოქმი, შეაფასეთ რა პირობებში იმყოფებიან ისინი, გაარკვიეთ რამდენად ასრულებს 
დაწესებულების ექიმი მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს; მოიპოვეთ პატიმრის გაცნობიერებული 
თანხმობა და შეისწავლეთ დოკუმენტები, რომელიც მოშიმშილე პატიმრის შესახებ დგება. გაარკვიეთ 
რამდენად სამართლიანია პატიმრის მოთხოვნა და რა ზომებს მიმართეს გადაწყვეტილების მიმღებმა 
პირებმა.

12. სამედიცინო მომსახურება

პენიტენციურ დაწესებულებებში ადამიანის უფლებათა ეფექტიანი უზრუნველყოფა სახელმწიფოს 
ვალდებულებას წარმოადგენს, რაც ასევე გულისხმობს პატიმრებისთვის ადეკვატური სამედიცინო 
მომსახურების გაწევას და შესაბამისი სერვისების მიწოდებას. სათანადო პენიტენციური ჯანდაცვის სისტემის 
არსებობა მნიშვნელოვანია როგორც ზოგადად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემისთვის ასევე, მთლიანად 
საზოგადოებისთვის. პენიტენციურ სისტემაში ჯანდაცვის სისტემის ეფექტურობა თავის მხრივ ხელს უშლის 
დაავადებათა გავრცელებას ეროვნული მასშტაბით. მონიტორინგის ჩატარებისას განსაკუთრებული 
ყურადღება უნდა მიექცეს ჯანდაცვის საკითხებს, რადგან არასათანადო სამედიცინო მომსახურება ხშირ 
შემთხვევაში ექცევა არასათანადო მოპყრობის ფარგლებში. 

პენიტენციური სისტემის ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ კომპონენტებს:

q	 პატიმრებს ჰქონდეთ იგივე ჯანდაცვის უფლებები, რაც პაციენტებს სამოქალაქო სექტორში;

q	 დაწესებულების ადმინისტრაციის მოვალეობას უნდა წარმოადგენდეს პატიმრებისთვის ჯანდაცვის 
ადეკვატური სერვისების მიწოდებას, რათა ციხეში არსებულმა გარემომ და პირობებმა ნეგატიურად 
არ იმოქმედოს, როგორც პატიმართა ასევე, დაწესებულების თანამშრომელთა ჯანმრთელობასა და 
კეთილდღეობაზე;  

q	 სასჯელაღსრულების სისტემის ჯანდაცვის თანამშრომლები ბენეფიციარებს უნდა განიხილავდნენ 
პაციენტებად და არა პატიმრებად;

q	 ექიმებს უნდა ჰქონდეთ იმავე ხარისხის პროფესიული დამოუკიდებლობა და ავტონომიურობა, 
როგორიც მათ კოლეგებს პენიტენციური სისტემის მიღმა გააჩნიათ;
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q	 პენიტენციური ჯანდაცვის პოლიტიკა ინტეგრირებული უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნულ ჯანდაცვის 
პოლიტიკასთან და შესაბამისად, საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ადმინისტრაცია უშუალოდ უნდა 
აკონტროლებდეს პენიტენციური ჯანდაცვის საკითხებს;

q	 ყურადღება უნდა გამახვილდეს ჯანდაცვის ყველა ასპექტზე და განსაკუთრებით, გადამდებ 
დაავადებებზე.

12.1 საერთაშორისო სტანდარტები

ევროპული ციხის წესები

ჯანმრთელობის დაცვა

39. ციხის ხელმძღვანელობამ უნდა დაიცვას მისი მზრუნველობის ქვეშ მყოფი პატიმრების ჯანმრთელობა. 

ციხეში ჯანდაცვის ორგანიზება 

40.1 ციხეში სამედიცინო სამსახური უნდა იყოს ორგანიზებული სახელმწიფოს ან საზოგადოების ზოგადი 
ჯანდაცვის ადმინისტრაციასთან ახლო თანამშრომლობით. 

40.2 ციხეებში ჯანდაცვის პოლიტიკა უნდა იყოს ინტეგრირებული და ეთავსებოდეს ეროვნული ჯანდაცვის 
პოლიტიკას. 

40.3 პატიმრებს უნდა მიუწვდებოდეთ ხელი ქვეყანაში არსებული ჯანდაცვის სამსახურზე, მათი 
სამართლებრივი მდგომარეობის საფუძველზე დისკრიმინაციის გარეშე. 

40.4 ციხეში სამედიცინო სამსახურები უნდა ცდილობდნენ გამოიკვლიონ და უმკურნალონ ფიზიკურ და 
ფსიქიურ დაავადებებს ან დეფექტებს, რომელიც პატიმრებს აწუხებს. 

40.5 პატიმრებს უნდა გაეწიოთ ყველა საჭირო სამედიცინო, ქირურგიული და ფსიქიატრიული მომსახურება, 
მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ფარგლებში ტარდება.

სამედიცინო და ჯანდაცვის პერსონალი 

41.1 ყოველი ციხე უნდა სარგებლობდეს მინიმუმ ერთი კვალიფიცირებული თერაპევტის მომსახურებით. 

41.2 ღონისძიებები უნდა გატარდეს იმის უზრუნველსაყოფად, რომ კვალიფიცირებული მედიცინის მუშაკი 
მუდმივად იყოს დაუყოვნებლივ ხელმისაწვდომი გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევებში. 

41.3 თუ პატიმრებს არ ყავთ სრულ განაკვეთზე მომუშავე ექიმი, რეგულარულად უნდა დადიოდეს ნახევარ 
განაკვეთზე მომუშავე მედიცინის მუშაკი. 

41.4 ყოველ ციხეს უნდა ყავდეს ჯანდაცვის სფეროში სათანადოდ მომზადებული სამედიცინო პერსონალი. 

41.5 ყოველი პატიმრისთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს კვალიფიცირებული სტომატოლოგისა და 
ოკულისტის დახმარება. 

ექიმის მოვალეობები 

42.1 მედიცინის მუშაკი ან კვალიფიცირებული მედდა, რომელიც ანგარიშვალდებულია ექიმის წინაშე, 
უნდა ნახულობდეს პატიმრებს მათი მიღებიდან შეძლებისდაგვარად მალე და ჩაუტაროს მათ სამედიცინო 
გამოკვლევა, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ეს აშკარად არ წარმოადგენს აუცილებლობას. 

42.2 მედიცინის მუშაკი ან კვალიფიცირებული მედდა რომელიც ანგარიშვალდებულია ექიმის წინაშე, უნდა 
სინჯავდეს პატიმრებს თხოვნისამებრ გათავისუფლებისას, სხვა შემთხვევებში კი საჭიროებისამებრ ეწეოდეს 
პატიმართა გასინჯვას. 
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42.3 პატიმრის გასინჯვისას მედიცინის მუშაკი ან კვალიფიცირებული მედდა განსაკუთრებული 
გულისხმიერებით უნდა მოეპყრას შემდეგ საკითხებს: ა. სამედიცინო საიდუმლოების ნორმალური წესების 
დაცვა; ბ. ფიზიკური ან ფსიქიატრიული დაავადების დიაგნოზირება და მის სამკურნალოდ საჭირო ზომების 
მიღება, ასევე მიმდინარე სამედიცინო მკურნალობის გაგრძელება; გ. პატიმართა მიმართ ძალადობრივი 
მოპყრობის ნებისმიერი ნიშნის ან გამოვლინების დაფიქსირება და შესაბამისი ხელმძღვანელობისთვის 
შეტყობინება; დ. ნარკოტიკების, მედიკამენტებისა და ალკოჰოლის გამოყენების შედეგად გამოვლენილი 
აბსტინენციის სიმპტომების მკურნალობა; ე. თავისუფლების აღკვეთის ფაქტით გამოწვეული ნებისმიერი 
ფსიქოლოგიური ან სხვა სტრესული ნიშნების გამოვლენა; ვ. იმ პატიმრების იზოლირება, რომელთაც 
სავარაუდოდ აქვთ ინფექციური ან გადამდები დაავადებები ინფექციის პერიოდის განმავლობაში და მათთვის 
სათანადო მკურნალობის უზრუნველყოფა; ზ. იმის უზრუნველყოფა, რომ აივ ინფექციით დაავადებული 
პატიმრების იზოლირება არ ხდება მხოლოდ ამ ნიშნით; თ. იმ ფიზიკური და ფსიქიკური დეფექტების 
შენიშვნა, რომლებმაც შეიძლება შეაფერხონ გათავისუფლების შემდგომი ადაპტაციის პროცესი. ი. ყოველი 
პატიმრის მდგომარეობის მუშაობისა და ვარჯიშისათვის შესაბამისობის დადგენა; კ. საზოგადოებრივ 
ორგანიზაციებთან შეთანხმებების მიღწევა ნებისმიერი აუცილებელი სამედიცინო და ფსიქიატრიული 
მკურნალობის გაგრძელების შესახებ გათავისუფლების შემდგომ, თუ პატიმრები თანხმობას განაცხადებენ 
ასეთ შეთანხმებაზე. 

43.1 სამედიცინო მუშაკი უნდა ზრუნავდეს პატიმართა ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე და უნდა 
ნახულობდეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სისტემაში მიღებული სტანდარტებისა და პირობების შესაბამისი 
სიხშირით ავადმყოფ პატიმრებს, ვინც უჩივის ავადყოფნას ან დაზიანებას და ნებისმიერ პატიმარს, ვის 
მიმართაც განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევაა საჭირო. 

43.2 მედიცინის მუშაკი ან კვალიფიციური მედდა განსაკუთრებულ ყურადღებას უნდა აქცევდეს იმ პატიმართა 
ჯანმრთელობას, რომლებიც სამარტოო პატიმრობაში იმყოფებიან, ასეთ პატიმრებს ყოველდღე უნდა 
ნახულობდეს, უწევდეს მათ გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას და მკურნალობას მათივე, ან ციხის 
თანამშრომელთა თხოვნით. 

43.3 ექიმმა უნდა აცნობოს ციხის დირექტორს თუ მიიჩნევს, რომ პატიმრის ფიზიკური ან ფსიქიკური 
ჯანმრთელობა სერიოზულ რისკს ექვემდებარება პატიმრობის გაგრძელების ან მისი რომელიმე პირობის 
გამო, სამარტოო პატიმრობის ჩათვლით. 

44. ექიმი ან სხვა კომპეტენტური პირი რეგულარულად უნდა ამოწმებდეს, აგროვებდეს ინფორმაციას 
სხვა სათანადო წყაროებიდან და რეკომენდაციას უწევდეს დირექტორს შემდეგზე: ა. საკვების და წყლის 
რაოდენობა, ხარისხი, მომზადება და მიწოდება; ბ. დაწესებულების და პატიმრების ჰიგიენა და სისუფთავე; 
გ. სასჯელაღსრულების დაწესებულების სანიტარიული მდგომარეობა, გათბობა, განათება და ვენტილაცია; 
და დ. პატიმართა ტანსაცმლისა და ქვეშაგების სისუფთავე და გამოსადეგობა. 

45.1 დირექტორმა უნდა განიხილოს ანგარიშები და რჩევა, რომელსაც მას წარუდგენს ექიმი და სხვა 
კომპეტენტური პირი, 43-ე და 44-ე წესების შესაბამისად, გაწეული რეკომენდაციების თანახმად მიიღოს 
გადაუდებელი ზომები მათ განსახორციელებლად. 

45.2 თუ სამედიცინო მუშაკის რეკომენდაციები არ შედის დირექტორის კომპეტენციაში ან თუ დირექტორი 
მათ არ ეთანხმება, მან დაუყოვნებლივ უნდა გადასცეს აღნიშნული რჩევები და პირადი ანგარიში ზემდგომ 
ორგანოს. 

ჯანდაცვის უზრუნველყოფა 

46.1 ავადმყოფი პატიმრები, რომლებიც საჭიროებენ სპეციალისტის მკურნალობას, გადაყვანილ უნდა 
იქნან სპეციალიზებულ დაწესებულებებში ან სამოქალაქო საავადმყოფოში, თუკი ასეთი მკურნალობის 
შესაძლებლობა არ არსებობს ციხეში. 

46.2 თუ სასჯელაღსრულების სამსახურს გააჩნია საკუთარი სტაციონარი, ის სათანადოდ უნდა იყოს 
დაკომპლექტებული და აღჭურვილი პატიმართათვის შესაბამისი მზრუნველობისა და მკურნალობის 
გასაწევად. 
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ფსიქიკური ჯანმრთელობა 

47.1 სამედიცინო კონტროლს დაქვემდებარებული სპეციალიზებული სასჯელაღსრულების დაწესებულებები 
ან განყოფილებები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ფსიქიკური დაავადების ან გადახრების მქონე იმ პატიმართა 
გამოსაკვლევად და სამკურნალოდ, რომლებიც მე-12 წესის დებულებებს არ ექვემდებარება. 

47.2 ციხის სამედიცინო სამსახურმა უნდა უზრუნველყოს ფსიქიატრიული მკურნალობა ასეთი საჭიროების 
მქონე ყველა პატიმართათვის და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოს თვითმკვლელობების (სუიციდი) 
თავიდან აცილებას. სხვა საკითხები 

48.1 პატიმრები არ უნდა გახდნენ ექსპერიმენტის ობიექტი მათივე თანხმობის გარეშე. 

48.2 ექსპერიმენტები პატიმრებზე, რომლებიც იწვევს ფიზიკურ დაზიანებას, ფსიქიკურ აშლილობას ან 
ჯანმრთელობის სხვაგვარ დაზიანებას, უნდა აიკრძალოს.

CPT-ის სტანდარტები

CPT-ის მიაჩნია, რომ “თავისუფლებააღკვეთილი პირებისათვის ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური წარმოადგენს 
წამების საწინააღმდეგო კომიტეტის უშუალო კომპეტენციის საგანს, რადგან სამედიცინო მომსახურების არასათანადო 
დონემ შეიძლება მიგვიყვანოს ვითარებამდე, რომელიც ექცევა არაადამიანურ და ღირსების შემლახველი 
მოპყრობის ფარგლებში. მეტიც, მოცემულ დაწესებულებაში სამედიცინო სამსახური პოტენციურად შესაძლოა 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობდეს, როგორც თვით დაწესებულებაში, ასევე სხვა ადგილებში (განსაკუთრებით 
პოლიციის დაწესებულებებში) სასტიკი მოპყრობის შედეგად მიყენებული ტანჯვის შესამსუბუქებლად. გარდა 
ამისა, სამედიცინო სამსახურს, თავისი არსებობით, შეუძლია მოახდინოს დადებითი გავლენა იმ დაწესებულებაში 
ცხოვრების დონის ასამაღლებლად, რომელშიც იგი მოქმედებს.“224

წამების პრევენციის კომიტეტი მონიტორინგის დროს ყურადღებას ამახვილებს შემდეგ საკითხებზე: 

q	 ექიმის ხელმისაწვდომობა; 

q	 თანაბარი სამედიცინო მომსახურება;

q	 პაციენტის თანხმობა და კონფიდენციურობა; 

q	 ჯანმრთელობის დაცვის პროფილაქტიკა; 

q	 ჰუმანიტარული დახმარება; 

q	 პროფესიული დამოუკიდებლობა;

q	 პროფესიული კომპეტენტურობა.

12.2 ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკა 

ევროპული კონვენციის მესამე მუხლი სახელმწიფოებს აკისრებს თავისუფლებააღკვეთილი პირის 
კეთილდღეობის დაცვის ვალდებულებას. ჯანმრთელობა, ასაკი და შეზღუდული ფიზიკური შესაძლებლობა 
ყველაზე რელევანტურია  გასათვალისწინებელ ფაქტორთა შორის225. ევროპულმა სასამართლომ 
არაერთხელ განმარტა, რომ  ფსიქიკური დაავადების მქონე პირის მოწყვლადი მდგომარეობა მხედველობაში 
უნდა იქნეს მიღებული. ფსიქიკური დაავადების მქონე პირის მოპყრობა შეიძლება კონვენციის მესამე 
მუხლის დარღვევად ჩაითვალოს მაშინაც კი, როცა პირს არ შესწევს უნარი იჩივლოს თანმიმდევრულად ან 
მიუთითოს რაიმე კონკრეტულ შედეგზე, რომელიც არასათანადო მოპყრობის გამო დადგა226.  

პატიმრობის პრაქტიკული მოთხოვნებიდან გამომდინარე, პატიმართა ჯანმრთელობაზე  ადეკვატური და 

224 https://rm.coe.int/16806ce931; 
225 იხ. მუიზელი საფრანგეთის წინააღმდეგ (Mouisel v. France), no. 67263/01,  14 ნოემბერი 2002 წ., პარ: 38 და 40, http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-60732 
226  იხ. კინანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ (Keenan v. The United Kingdom), no. 27229/95, 3 აპრილი 2001 წ. პარ:111 და 
113, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59365  
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დროული ზრუნვის ვალდებულება წევრ სახელმწიფოებს ევროპული კონვენციის მე-2227 და მე-3228 მუხლების 
ფარგლებში აკისრიათ, რაც  inter alia, სათანადო სამედიცინო დახმარების გაწევას გულისხმობს229. ერთ-
ერთ საქმეში განმცხადებელი ჩიოდა, რომ თავის ტკივილის დროს ციხის პერსონალმა რამდენჯერმე 
უარი განუცხადა მისთვის ტკივილგამაყუჩებლის მიცემაზე, რაც სასამართლომ არ ჩათვალა კონვენციის 
მესამე მუხლის დარღვევად.230 კონვენციის მეორე და მესამე მუხლებით სახელმწიფოს ასევე, შეიძლება 
დაეკისროს კონკრეტული დაავადების ან ინფექციის აღმოფხვრის ან გავრცელების პრევენციის პოზიტიური 
ვალდებულება231. 

ევროსასამართლოს პრეცენდენტების თანახმად, ხელისუფლებამ უნდა უზრუნველყოს სწრაფი და 
ზუსტი დიაგნოსტირება/ზრუნვა.232 სამედიცინო მდგომარეობის საჭიროებიდან გამომდინარე, ასევე უნდა 
უზრუნველყოს რეგულარული და სისტემატური ზედამხედველობა, რაც ყოვლისმომცველ თერაპიულ 
სტრატეგიას მოიცავს  რომელიც პატიმართა ჯანმრთელობის პრობლემის აღმოფხვრის ან მისი გაუარესების 
პრევენციას მოიაზრებს. 233

ევროპული სასამართლოს სტანდარტი ჯანდაცვა ციხეებში „უნდა შეესაბამებოდეს დაკავებული პირის 
ღირსებას“, მაგრამ ასევე ითვალისწინებდეს  „პატიმრობის პრაქტიკულ მოთხოვნებს“234.

12.3 ეროვნული კანონმდებლობა

პატიმრობის კოდექსის 24-ე მუხლის თანახმად235, ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, ისარგებლოს 
საჭირო სამედიცინო მომსახურებით. საჭიროების შემთხვევაში ბრალდებულისათვის/მსჯავრდებულისათვის 
ხელმისაწვდომი უნდა იყოს პენიტენციურ დაწესებულებაში ნებადართული სამკურნალო საშუალებები. 
მოთხოვნის შემთხვევაში ბრალდებულს/მსჯავრდებულს აქვს პენიტენციური დაწესებულების მიერ შეძენილზე 
მეტი ღირებულების ან ანალოგიური თვისებების მქონე სამკურნალო საშუალების საკუთარი სახსრებით 
შეძენის უფლება. დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში ბრალდებულს/მსჯავრდებულს უფლება აქვს, 
დეპარტამენტის დირექტორის ნებართვით, საკუთარი სახსრებით მოიწვიოს პირადი ექიმი. პენიტენციურ 
დაწესებულებაში ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიღებისას სავალდებულოა მისი ჯანმრთელობის 
მდგომარეობის შემოწმება. ამ შემოწმების შესახებ დგება ცნობა, რომელიც ბრალდებულის/მსჯავრდებულის 
პირად საქმეში ინახება. 

12.4 სამედიცინო მონიტორინგის ძირითადი საკითხები

ვიზიტის დროს ყურადღება უნდა გამახვილდეს შემდეგ საკითხებზე:

q	 სამედიცინო მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა პატიმრებისთვის, რაც ძირითადად გულისხმობს: 

q	 ექიმთან შეუზღუდავი და კონფიდენციური კონტაქტის უფლებას;

q	 გადაუდებელი და სასწრაფო სამედიცინო დახმარების საკითხებს;

q	 ქრონიკული დაავადებების მკურნალობის ორგანიზებას; 

q	 მძიმე და განუკურნებელი დაავადებების მქონე პაციენტთა მოვლის თავისებურებებს; 

227 სიცოცხლის უფლება;
228 წამების, არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვა;
229  იხ. კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ, (Kudla v. Poland), ზემოთ ციტ., პარ: 94 ; ასევე მაკ გლინჩი გაერთიანებული სამეფოს 
წინააღმდეგ (McGlinchey v. theUnited Kingdom). No. 50390/99, 29 აპრილი 2003 წ., პარ: 45 და 52-58, http://hudoc.echr.coe.int/en-
g?i=001-61058  
230 იხ. რებოკი სლოვენიის წინააღმდეგ (Rehbock v. Slovenia), no. 29462/95, 28 ნოემბერი 2000 წ., პარ: 80, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-59052  
231  იხ. შელი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ  (Shelley v. the United Kingdom), no. 23800/06, http://www.globalhealthrights.org/
wp-content/uploads/2013/02/ECtHR-2008-Shelley-v-United-Kingdom.pdf 
232 იხ. ჰუმატოვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ (Hummatov v. Azerbaijan), nos. 9852/03 and 13413/04 , 29 ნოემბერი 2007, პარ. 115; იხ. 
ასევე ჰოლომიოვი მოლდოვას წინააღმდეგ (Holomiov v. Moldova), no. 30649/05, 7 ნოემბერი 2006 წ., პარ. 121, http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-77850 
233 იხ. ზემოთ ციტ. ჰუმატოვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ, პარ. 109 და 114; იხ. ასევე, სარბანი მოლდოვას წინააღმდეგ (Sarban v 
Moldova),  no. 3456/05, 4 ოქტომბერი 2005 წ., პარ. 79, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-70371 
234 იხ. ალექსანიანი რუსეთის წინააღმდეგ (Aleksanyan v. Russia), no. 46468/06, 22 დეკემბერი 2008 წ., პარ. 140, http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-90390 
235 ბრალდებულის/მსჯავრდებულის ჯანმრთელობის დაცვის უფლება
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q	 ეკვივალენტური სამედიცინო დახმარების გაწევა, რაც გულისხმობს სამოქალაქო სექტორის 
ადეკვატურ სამედიცინო მომსახურებას, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს სახელმწიფოში არსებულ 
ზოგადად სამედიცინო მომსახურებს სტანდარტებს; 

q	 პაციენტის თანხმობა და კონფიდენციურობა, რაც გულისხმობს:

q	 პაციენტის ან გამოსაკვლევი პირის ინფორმირებულ თანხმობას ნებისმიერ სამედიცინო 
მანიპულაციაზე;

q	 პაციენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის სრულ კონფიდენციურობას;  

q	 პროფილაქტიკური მუშაობა, რაც ძირითადად მოიცავს სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობას 
არა მარტო მკურნალობაზე, არამედ სოციალურ და პროფილაქტიკურ დახმარებაზეც; 

q	 სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული სოციალური ფონის შესწავლა და შეფასება 
(საცხოვრებელი პირობები, სანიტარიულ–ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, გარემოს ფაქტორები, 
კვება, პირადი ჰიგიენის თავისებურებები); 

q	 ცალკეულ პატიმარ პაციენტთა პირველადი სამედიცინო–ფსიქოლოგიური და სოციალური შემოწმება, 
კონსულტირება; 

q	 ჰუმანიტარული თანადგომა, რაც გულისხმობს სპეციალური პრინციპების დაცვას, განსაკუთრებით 
მოწყვლად თავისუფლებააღკვეთილ პირთა მიმართ;  

q	 ექიმთა პროფესიული დამოუკიდებლობა და პროფესიული კომპეტენტურობა, რაც გულისხმობს 
სამედიცინო პერსონალის ძირითად უფლება–მოვალეობებს თავისუფლების აღკვეთის ადგილებში, 
ასევე, მათ კომპეტენტურობასა და პროფესიულ დამოუკიდებლობას; 

q	 წამებისა და სხვა სასტიკი, არაადამიანური და ღირსების შემლახავი მოპყრობისა და დასჯის 
პრეცედენტების აღწერა, მათი თავისებურება, პრევენციული ღონისძიებების რეალობა და 
პერსპექტივები; 

q	 საერთაშორისო სტანდარტებისა და არსებული მდგომარეობის შედარებითი ანალიზი, მდგომარეობის 
შესაბამისობა ეროვნულ სტანდარტებთან. 

q	 სიკვდილობა და მასზე მოქმედი ფაქტორები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ, იმსჯელოთ ჯანდაცვის 
სისტემის მოქმედების პარამეტრებსა და ეფექტურობაზე ციხეებში.

N.B. სრული ინფორმაციის მისაღებად ასევე მნიშვნელოვანია სამოქალაქო ტიპის სამკურნალო 
დაწესებულებების მონიტორინგი, სადაც სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გადაყვანილ პატიმრებს 
მკურნალობენ.  

ზემოჩამოთვლილი საკითხების შესწავლა უშუალოდ სამედიცინო ექსპერტების პრეროგატივაა, თუმცა 
მონიტორინგის არასამედიცინო ჯგუფის წევრები უფლებამოსილნი არიან, გამოიკვლიონ სამედიცინო 
მომსახურების ხელმისაწვდომობის ზოგადი ასპექტები.

პატიმრებთან გასაუბრებით

- ხდება თუ არა სამედიცინო პერსონალის მიერ ყოველდღიური შემოვლა;

- მოთხოვნის შემთხვევაში, რა ვადებში მიეწოდებათ სამედიცინო მომსახურება (დაუყონებლივ, 
მხოლოდ სამუშაო საათებში, რამდენიმე დღის შემდეგ, ჩივილების მიხედვით, სხვა);

- სად და რა ვითარებაში ხვდებიან ექიმს;

- აქვთ თუ არა ექიმთან კონფიდენციურად გასაუბრების, სამედიცინო მომსახურების კონფიდენციურ 
ვითარებაში მიღების საშუალება; უარყოფითი პასუხის შემთხვევაში, ვინ ესწრება;

- სამედიცინო მომსახურების/მანიპულაციის წინ მიეწოდებათ თუ არა ინფორმაცია აღნიშნულის 
თაობაზე - რა სახით (წერილობით, ზეპირად) და სთხოვენ თუ არა თანხმობას;
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- აქვთ თუ არა საკუთარი ექიმის მოწვევის საშუალება; დადებითი პასუხის შემთხვევაში - რა 
პროცედურების დაცვა მოეთხოვებათ;

- მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეძლევა დანიშნულებით, მოთხოვნის შემთხვევაში, აწვდის ოჯახი, 
სხვა)

- ტუბერკულოზით ან სხვა გადამდები დაავადებით დაავადებული პატიმრის იზოლაცია (ცხოვრობენ 
ჯანმრთელ პატიმრებთან ერთად; ცხოვრობენ განცალკევებით, რა პირობებში არიან განთავსებულები, 
სარგებლობენ თუ არა გასეირნების უფლებით, მიეწოდებათ თუ არა დიეტური საკვები, სხვა;)

- სარგებლობენ თუ არა სტომატოლოგის მომსახურებით;

- ხელმისაწვდომია თუ არა ინფორმაცია (რა სახით - გასაუბრება, ბუკლეტი, სხვა) გადამდები 
დაავადებების პრევენციის თაობაზე;

- ხელმისაწვდომია თუ არა დამცავი/კონტრაცეფციის საშუალებები და რა სახის (პრეზერვატივი, 
ტაბლეტები, სხვა);

- ენდობიან თუ არა ადგილობრივ სამედიცინო პერსონალს; ნებისმიერი პასუხის შემთხვევაში - რატომ;

- ქალთა დაწესებულების მონიტორინგისას: არის თუ არა ხელმისაწვდომი გინეკოლოგის, პედიატრის 
(დაწესებულებაში მყოფი სამ წლამდე ბავშვებისთვის) მომსახურება - ადგილზე, დაუყოვნებლივ; 
ჩაწერით, სამოქალაქო კლინიკაში; სხვა.

სამედიცინო ნაწილის დათვალიერებისას 

- რა ტერიტორიაზეა განთავსებული სამედიცინო ნაწილი; რამდენი და რა სახის ოთახებისგან/
პალატებისგან შედგება;

- აქვთ თუ არა გადაუდებელი დახმარების აღჭურვილობა;

- სტერილიზაციის დანადგარები;

- სად/რა პირობებში არის განთავსებული მედიკამენტები; 

- სტაციონარის ტიპის დაწესებულებაში, საჭიროა პალატების დათვალიერება; ასევე იმის გარკვევა თუ 
რა სახის პალატებია და რამდენ პაციენტზე; 

- სისუფთავისა და აღჭურვილობის გულმოდგინედ დათვალიერება; არის თუ არა დაწესებულებაში 
შესაძლებლობა, რომ პატიმარმა ისარგებლოს ექიმის კონსულტაციით ან სამედიცინო პერსონალის 
მომსახურებით დღე-ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში.

სამედიცინო პერსონალთან გასაუბრებისას

- სად და რა ვითარებაში მიმდინარეობს პაციენტების კონსულტაცია - ესწრება თუ არა არასამედიცინო 
პერსონალი (ყოველთვის, მხოლოდ ექიმის თხოვნით, სხვა);

- რა სპეციალისტებისგან შედგება სამედიცინო პერსონალის შტატი (საექიმო სპეციალობები, მათ 
შორის, ქალთა დაწესებულებებში - გინეკოლოგი, პედიატრი; სხვა სამედიცინო პერსონალი: 
ფარმაცევტი, ექთანი, სანიტარი…);

- სტერილიზაციის რა საშუალებებს იყენებენ, რომელი აღჭურვილობისთვის;

- არის თუ არა უზრუნველყოფილი მორიგე სამედიცინო პერსონალის მომსახურება (რამდენი მათგანი 
რჩება მორიგეობაზე მათ შორის არის თუ არა ექიმი); 

- არის თუ არა აღნიშნულ დაწესებულებაში ფსიქიატრი თუ დაწესებულებას ყავს კონსულტანტი 
ფსიქიატრი, რა სიხშირით მიდის დაწესებულებაში და თითოეულ მისვლაზე საშუალოდ რამდენ 
პაციენტს ნახულობს; 
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- არის თუ არა უზრუნველყოფილი ნარკოლოგის კონსულტაციები; 

- არის თუ არა ზედამხედველობა დაწესებული გადამდებ დაავადებებზე (ეპიდემიოლოგი);

- აქვს თუ არა საჭიროების შემთხვევაში სამედიცინო ნაწილს საშუალება, მოიწვიოს სპეციალისტები 
გარედან;

- აქვს თუ არა პაციენტს საშუალება, მოიწვიოს საკუთარი ექიმი და რა პროცედურების გავლაა ამისთვის 
საჭირო;

- რა სახის მომსახურება გაიწევა ადგილზე და რა შემთხვევებში არის გათვალისწინებული პატიმრის 
გაყვანა სამოქალაქო სამედიცინო დაწესებულებაში (მათ შორის, მშობიარობა, ლაბორატორიული 
მომსახურებები); რა პროცედურებს იცავენ ამისთვის, მათ შორის, არის თუ არა ამ დროს საჭირო 
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტის) თანხმობა თუ საკმარისია მკურნალი ექიმის/სპეციალისტის 
გადაწყვეტილება;

- მოწმდება თუ არა ყოველი პატიმარი დაწესებულებაში შესვლისთანავე;რა სიხშირით ხდება 
განმეორებითი შემოწმება; 

- არსებობს თუ არა დაწესებულებაში რაიმე საინფორმაციო ბუკლეტი ან საშუალება, რომელიც 
პატიმარს შემოსვლისთანავე გააცნობს სამედიცინო მომსახურების შესაძლებლობებს, გადამდები 
დაავადებების პრევენციის საკითხებს, ჰიგიენურ ნორმებს ან სხვა სახის სამედიცინო ინფორმაციას;

- რა სახის (რომელ დაავადებებზე) რუტინული გამოკვლევები უტარდებათ პატიმრებს - ადგილობრივი 
ძალებით, გარე სპეციალისტების დახმარებით;

- არიან თუ არა დაწესებულებაში ორსულები, შშმ პირები (რომელი შეზღუდვით), ფსიქიატრიული 
პაციენტები და რა დამატებითი მომსახურებებია მათთვის ხელმისაწვდომი.
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თავი IV ციხეების სუბკულტურა - პატიმართა კატეგორიები და 

იერარქიები

ციხეში არსებულ სუბკულტურას თავისი განსაზღვრული ადგილი უჭირავს სოციუმში. აღნიშნული 
საკითხის ცოდნა ციხის შიდა, დაუწერელი კანონების გააზრებაში გვეხმარება, რომლითაც ცხოვრობს და 
ხელმძღვანელობს პრაქტიკულად ყველა პატიმარი და კრიმინალური სამყარო. ციხის სუბკულტურის და 
მისი წესების შესწავლა საშუალებას გვაძლევს, სწორად და ობიექტურად შევაფასოთ ციხეებში არსებული 
ვითარება, იქ მიმდინარე მოვლენები და ცვლილებები.

ციხის სუბკულტურა, თავისი მრავალფეროვნებით და იერარქიული კავშირებით, განსაკუთრებით 
თვალშისაცემი იყო საბჭოთა კავშირის პენიტენციურ სისტემაში. თუმცა, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, 
ის პრაქტიკულად სახეუცვლელი ფორმით, თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყნის პენიტენციურ სისტემაში 
დარჩა. ამის ერთ-ერთი ნიშანია ციხის სუბკულტურაში რუსული ტერმინებით გაჯერებული  ჟარგონების 
არსებობაც.   

წარმოშობა

თანამედროვე სამართლებრივ ლიტერატურაში არ მოიძებნება ცალსახა პასუხი ქურდული ინსტიტუტის 
შექმნის კონკრეტულ დროსა და ადგილზე. მეცნიერების ნაწილს მიაჩნია, რომ კანონიერი ქურდები ე.წ. 
ჟიგანებისგან წარმოიქმნენ. თუმცა, კანონიერი ქურდების ინსტიტუტის შექმნას, ყველაზე ხშირად, სტალინის 
რეჟიმს უკავშირებენ.

ყველაზე გავრცელებული ვერსიით, სტალინის რეპრესიული პოლიტიკის შედეგად უსამართლოდ დაკავებულ 
პირთა რაოდენობა იმდენად მასშტაბური იყო, რომ ციხეების მართვა უკვე ფაქტობრივად შეუძლებელი 
ხდებოდა. სწორედ ამიტომ, მასიური ამბოხების, მათ შორის, პოლიტიკური პროტესტის, თავიდან ასაცილებლად 
და ციხეების შიგნიდან სამართავად, სტალინის დავალებით, ყველა საპატიმროში (განსაკუთრებით კი ისეთ 
დაწესებულებებში, სადაც ათასობით პატიმარი იყო), პატიმართა შორის ავტორიტეტის მქონე კრიმინალებს 
გარკვეული პრივილეგიები მიეცათ, მათ შორის იყო ციხის ადმინისტრაციასთან სხვა პატიმრების სახელით 
საუბრის - მოლაპარაკების წარმოების უფლებაც, რის გამოც, ერთი მხრივ, მათი ავტორიტეტი პატიმრებს 
შორის კიდევ უფრო გაიზარდა, მეორე მხრივ კი აღნიშნული ფაქტორი კარგად იქნა გამოყენებული ციხეების 
ადმინისტრაციის მიერ, პირდაპირი ჩარევის გარეშე, პატიმართა დიდი მასის სამართავად და პროტესტის 
ცალკეული გამოვლინებების აღმოსაფხვრელად. 

თანამედროვე ციხის სუბკულტურა

კრიმინალურ სუბკულტურას წარმოადგენენ პირები, რომლებიც ძირითადად გაერთიანებული არიან 
კრიმინალურ ჯგუფებში, აქვთ დამახასიათებელი ცხოვრების წესი, იცავენ დაუწერელ კანონებსა თუ 
ჩამოყალიბებულ ტრადიციებს. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საზოგადოების ნებისმიერი წრის თუ ჯგუფის 
წარმომადგენელი, ციხეში ყოფნის პერიოდში, სურვილის მიუხედავად ემორჩილება იქ არსებულ წესებს 
და ტრადიციებს, შესაბამისად, სასჯელის მოხდის პერიოდში რაღაც ფორმით მაინც ხდება კრიმინალური 
სუბკულტურის ნაწილი.

ციხის სუბკულტურისთვის დამახასიათებელი კანონებისა და ცხოვრების წესის შეთვისება, განსაკუთრებით 
ახალგაზრდების მხრიდან, მისი ფსევდო-რომანტიკული და იდუმალი ბუნებიდან გამომდინარე (რომლის 
შექმნაშიც მე-20 საუკუნის მეორე ნახევრის საბჭოთა ლიტერატურამ და კინემატოგრაფიამ დიდი წვლილი 
შეიტანა), შედარებით იოლად ხდება. არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის გარემოება, რომ კრიმინალური 
სუბკულტურისთვის დამახასიათებელია გართობის და ემოციურობის ელემენტები, რაც კიდევ ერთი 
დამატებითი იმპულსია ახალგაზრდების მისაზიდად.

კრიმინალური ცხოვრების წესის ათვისება, მისი ერთგულება და პოპულარიზაცია, როგორც წესი, 
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ხდება იმ პირთა მიერ, ვისაც გადაწყვეტილი აქვს, მოიპოვოს აღიარება კრიმინალურ საზოგადოებაში. 
სუბკულტურასთან შერწყმა და მისი წესების აღიარება ასევე ხდება იმ პირთა მიერ, ვისთვისაც ეს ყველაფერი 
გადატანილი წარუმატებლობების კომპენსაციას თუ საკუთარი თავის დამკვიდრების ერთადერთ საშუალებას 
წარმოადგენს. ეს განსაკუთრებით ეხება ახალგაზრდებს და როგორც წესი, დამახასიათებელია ერთი მხრივ, 
განვითარებადი, ხოლო მეორე მხრივ დიდი სახელმწიფოებისთვის, სადაც ადამიანის მომავალსა და მის 
განვითარებაზე ზრუნვაში სახელმწიფოს როლი მინიმალურია და სადაც სამართალდამცავი სისტემის 
კორუმპირებულობა ან ჩამოუყალიბებლობა მოქალაქეებში დაუცველობის გრძნობას აჩენს.  სახელმწიფოს 
მზრუნველობის კომპენსირება ხდება ერთი შეხედვით ჩამოყალიბებული და ძლიერი სოციუმით, რასაც 
კრიმინალური სამყარო წარმოადგენს და რომელსაც შეუძლია, გარკვეულწილად იზრუნოს თავისი წევრების 
- თუ კეთილდღეობაზე არა, ფიზიკურ არსებობაზე მაინც; ყოველ შემთხვევაში, სუსტ სახელმწიფოზე ადვილად 
ახერხებს მისი წევრების აღნიშნულში დარწმუნებას.

რა თქმა უნდა, ციხის სუბკულტურის მიდგომა სხვადასხვა საკითხების მიმართ ზოგჯერ რადიკალურად 
განსხვავდება საზოგადოებაში არსებული/დამკვიდრებული ღირებულებებისგან და გავრცელებული 
ფასეულობებისგან, თუმცა საერთოც ბევრი აქვს. აქვე აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ საერთო და 
გამაერთიანებელი ღირებულებებიც შეიძლება განმარტებული და დაცული იყოს სხვადასხვანაირად, 
გამომდინარე თითოეული საკითხის მნიშვნელობიდან. ამას განსაზღვრავს თავისუფლების შეზღუდვის, 
სხვადასხვა აკრძალვების და მრავალი სხვა ფაქტორი.

მიუხედავად ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ კრიმინალური სუბკულტურის ე.წ. სამართლიანობის ნიღბის 
ქვეშ მოქცეულია სისასტიკე, ტყუილი, დაუნდობლობა, გამოძალვა და მრავალი სხვა მსგავსი ქცევა.

ყველა შემთხვევაში, იმ პირისთვის, ვისაც კი შეხება აქვს ციხეებთან და პატიმრებთან, აუცილებელია და 
მომგებიანია იქ არსებული შიდა დინებების და სტრუქტურის ცოდნა. პენიტენციური სოციუმის მოწყობა 
ძალიან სპეციფიკურია. პატიმრებთან ურთიერთობა და მუშაობა მოითხოვს დიდ სიფაქიზეს, სიფრთხილეს, 
გაწონასწორებულობას, წინააღმდეგ შემთხვევაში, საკუთარი სურვილის საწინააღმდეგოდ, ერთმა 
დაუფიქრებელმა ნაბიჯმა შეიძლება ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩააყენოს პატიმარი, მისი ჯანმრთელობა 
და უსაფრთხოება, ხოლო გარეშე პირს სამუდამოდ ჩაუკეტოს გზა ნებისმიერი ინფორმაციის მოპოვებისკენ.  

ციხის სუბკულტურის და მისი ცხოვრების წესის შესწავლით ძირითადად ის პირები არიან დაკავებულნი, 
ვისაც უშუალო შეხება აქვთ პატიმრებთან და მათი საქმიანობისთვის ეს ცოდნა, პირდაპირი მნიშვნელობით, 
აუცილებელობას წარმოადგენს. სხვა საკითხია, რამდენად წარმატებულად ხდება ამ ინფორმაციის მოპოვება 
და გაანალიზება. აღნიშნული საკითხის შესწავლა არ არის სისტემატიზირებული, მაშინ, როდესაც ქვეყანაში 
კრიმინალის დონე, საზოგადოებრივი უსაფრთხოება და გარკვეულწილად, სახელმწიფო უშიშროებაც კი 
(კრიმინალურ სუბკულტურაზე მკვეთრი რუსული გავლენიდან გამომდინარე) პირდაპირ არის დაკავშირებული 
აღნიშნული სფეროს სიღრმისეულ შესწავლასა და მისი ეტაპობრივი აღმოფხვრის გზების დასახვასთან.

1. ციხის სუბკულტურის სტრუქტურა და დამახასიათებელი ნიშნები:

- იერარქია-რანგირება, რაც მოიცავს რიტუალურ და სტიგმატურ ელემენტებს და ამყარებს ამა 
თუ იმ პირის მდგომარეობას დამნაშავეთა სამყაროში;

- დისკრიმინაციული მოპყრობა დაბალ საფეხურზე მდგომი პატიმრების, სექსუალური 
უმცირესობების, ქალების მიმართ;

- სისასტიკე, შეუწყნარებლობა დამრღვევების და უცხოების მიმართ;

- მეტსახელების, ტატუირებების არსებობა (ყველანაირი ტატუს გაკეთება არ შეიძლება 
ყველასთვის);

- იერარქიის ქვედა საფეხურებზე მყოფი პირებისთვის ცალკე სარგებლობის ნივთების 
არსებობა (ოთახი, მაგიდა, ჭურჭელი და სხვა.). 

2.ქცევითი/საკომუნიკაციო ატრიბუტები:

- ე.წ. ქურდული კანონების, ციხის კანონების, ასევე, წესების, ტრადიციების და რიტუალების 
სავალდებულო დაცვა. სწორედ ამ წესების მეშვეობით ხდება ურთიერთობების რეგულირება 
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და ქცევების მოწესრიგება კრიმინალურ სამყაროში. ამისთვის ხშირად გამოიყენება ფიზიკური 
ძალადობა, იძულება და დაშინება;

- სიმბოლური დატვირთვის მეტსახელები, ტატუირებები;

- მხოლოდ გარკვეული კატეგორიისთვის გასაგები ჟარგონები და ჟესტები;

- დაწესებული ნორმების და წესების სავალდებულო დაცვა და ამავდროულად ერთმანეთისადმი 
მტრულად განწყობილი ჯგუფების არსებობა (დაპირისპირებული);

- ზოგიერთი პირის ან პირთა წრის ფიზიკური ან ფსიქოლოგიური იზოლაცია;

- სიმულაცია, აგრავაცია, თვითდაზიანება;

- საზოგადოებრივი ცხოვრებისგან გამიჯნულობა/გარიყულობა და მისი უარყოფა;

- სამუშაოს უარყოფა;

- ჯგუფური დარღვევები.

3.ეკონომიკური ატრიბუტები

- ე.წ. „საერთო“ („ობშიაკი“), რომელიც ამავდროულად უკავშირდება, საჭიროების შემთხვევაში, 
ზოგიერთი წევრისთვის ან მისი ოჯახისთვის მატერიალური დახმარების აღმოჩენას. ეს 
მოვლენა, პირველ რიგში, მიზნად ისახავს  კრიმინალური სამყაროს მიმართ ერთგულების 
შენარჩუნებას და დამოკიდებულების გაზრდას, რაც, თავის მხრივ, მის გაძლიერებასა და 
გავლენის სფეროების გაფართოებას უზრუნველყოფს;

- გამოძალვის ფაქტები (ფული, ნივთები, საკვები, ტანსაცმელი და სხვ.);

- სანაძლეოზე თამაშები (ნებისმიერი სახის - სამაგიდო, სპორტული თუ სხვა)  მატერიალური 
თუ სხვა სახის დაინტერესების მიზნით.

 4.სექსუალური ქცევა, რაც გულისხმობს ურთიერთობას როგორც საპირისპირო, ისე იმავე სქესის 
პირებს შორის, როგორც ნებაყოფლობითი, ასევე, ძალადობრივი გზით (შეიძლება, გამომდინარეობდეს 
პირველი, ანუ იერარქია-რანგირების ატრიბუტიდან, როგორც ერთგვარი რიტუალური ქცევა პირისთვის 
რანგის მინიჭების/დაქვეითების მიზნით);

5.ციხის ხელოვნება

- ლეგენდები, სიმღერები და ზოგჯერ ლექსებიც;

- სხვადასხვა ნაკეთობების დამზადება-გავრცელება (ძირითადად ციხის სიმბოლიკის 
გამოყენებით).

 6.საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა - დამოკიდებულია იმაზე, რა უფრო სარგებლიანია და საჭირო 
მოცემულ მომენტში: დაწყებული სიმულაციით და თვითდაზიანებებით და დამთავრებული სპორტული 
აქტივობით;

7.მავნე ნივთიერებებისადმი დამოკიდებულება - ალკოჰოლიზმი, ნარკომანია, ტოქსიკომანია - 
როგორც გართობის, თვითდამკვიდრების და დამოკიდებულობის გაზრდის საშუალება.

ეს ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი და აქ მოყვანილია ციხის სუბკულტურის მხოლოდ ყველაზე მეტად 
გავრცელებული, თვალშისაცემი და აუცილებელი ნიშან-თვისებები.

აღსანიშნავია, რომ კრიმინალურ სუბკულტურაში მუდმივად მიმდინარეობს ე.წ. ფარული დაპირისპირებები 
როგორც სხვადასხვა დაჯგუფებებს შორის, ისე თავად ე.წ. კანონიერ ქურდებს შორის, როგორც პენიტენციურ 
სისტემაში, ასევე მის გარეთ. კრიმინალური სუბკულტურის აღმოფხვრის ერთ-ერთი მეთოდი სწორედ ამ 
დაპირისპირებების სწორად გაგება და გამოყენებაც არის.   
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ქურდული კანონები და ციხის კანონები

არსებობს  ე.წ. ქურდული და ე.წ. ციხის კანონები (წესები). “ქურდული კანონი” არის  კანონიერი ქურდებისთვის 
სავალდებულო დაუწერელი ნორმების და წესების ერთობლიობა. ამ წესების მხოლოდ ნაწილი ვრცელდება 
სხვა პატიმრებზეც; სწორედ ეს ნაწილი შეადგენს “ციხის კანონებს”. აქედან გამომდინარე, “ციხის კანონები” 
იმ დაუწერელი ნორმების, წესების, აკრძალვების, რიტუალებისა და ტრადიციების ჩამონათვალია, რაც 
სავალდებულოა ნებისმიერი პატიმრისთვის, მიუხედავად იმისა, იერარქიის რომელ საფეხურზე დგას იგი. 
“ციხის წესები” არეგულირებს როგორც ინდივიდუალურ, პატიმრებს შორის, ასევე, პატიმართა ჯგუფებსა და 
დაჯგუფებებს შორის ურთიერთობებს. ისინი გვთავაზობს წამოჭრილი პრობლემების და კონფლიქტების 
გადაჭრის “მექანიზმებს”. აქვე შეგვიძლია დავინახოთ განსხვავებები ქურდულ და ციხის კანონებს შორის:

“ქურდული კანონების” ქვაკუთხედს შემდეგი წესები შეადგენს236:

- “ქურდული იდეის” ერთგულება და მხარდაჭერა, მათ შორის, ახალგაზრდების მოზიდვა და “სწავლება”;

- სამართალდამცავ ორგანოებთან ნებისმიერი სახით თანამშრომლობის, მხარდაჭერის ან მათი რაიმე 
სახით დახმარების დაუშვებლობა, მათ შორის, უარი ჩვენების მიცემაზე ან დანაშაულის აღიარებაზე237;

- პოლიტიკური საქმიანობის აკრძალვა - იგულისხმება პოლიტიკური პარტიის წევრობა; ამავდროულად, 
თანამედროვე ქურდულ სამყაროში ხშირია ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის ფარული მხარდაჭერა, 
ისევ და ისევ, მომავალი გამორჩენის და დავალდებულების გათვლით;

- სასჯელაღსრულების დაწესებულებებზე კონტროლის  დამყარება და წესრიგზე მეთვალყურეობა. 
ქურდული ძალაუფლების გავრცელება დაწესებულებებში;

- მუშაობის აკრძალვა;

- დასჯილი პატიმრების მომარაგება აკრძალული პროდუქტებით - ე. წ. „გრევი“;

- ქურდული დოვლათის მატება - მოიაზრებს სხვა პატიმრებისგან ე.წ. მოსაკრებელის აკრეფის ხარჯზე 
დოვლათის მატებას.

“ციხის კანონები”:

- “საერთოსთვის” ფულის გამოყოფა;

- არ შეიძლება ქურდზე ხელის აწევა (დარტყმა);

- არ შეიძლება სამართალდამცავებთან თანამშრომლობა, განსაკუთრებით, სხვა პატიმრების 
წინააღმდეგ, მათ შორის, ძალადობის შემთხვევაში;

- იკრძალება უსაფუძვლოდ (ძირითადად, იგულისხმება, მაღალი რანგის ავტორიტეტის ან ქურდის 
ნებართვის გარეშე) ვინმესთვის რამის წართმევა, დაბრალება, შეურაცხყოფის მიყენება და 
პრეტენზიის წაყენება;

- იკრძალება რაიმეს მოპარვა თავისიანებისთვის; განსაკუთრებით სახიფათო საქციელს წარმოადგენს 
“საერთოდან” რაიმეს მოპარვა;

- არასახარბიელოდ ითვლება (და იერარქიაში წინსვლას აფერხებს) კულტურულ ღონისძიებებში 
მონაწილეობა, მუშაობა და სხვა სახის აქტივობები.

236  ბევრი ქურდული კანონი, რომელიც წლების მანძილზე განუხრელად მოქმედებდა, მაგალითად, აკრძალვები ოჯახის ყოლაზე, 
კერძო საკუთრებაზე (სახლის ქონაზე), ფულად დანაზოგზე, დროთა განმავლობაში დაიკარგა. 
237  გასულ წლებში კანონიერი ქურდისთვის აკრძალული იყო საკუთარი სტატუსის უარყოფა - თუ კანონიერი ქურდი, რაიმე მოსაზრებით, 
იტყოდა, რომ ქურდი არ იყო, მას აღნიშნული სტატუსი ავტომატურად ჩამოერთმეოდა. საქართველოს კრიმინალურ წრეებში ეს წესი 
შეიცვალა “ვარდების რევოლუციის” მერე, როდესაც ე.წ. ნულოვანი ტოლერანტობის და სახელმწიფოს მიერ ქურდული სამყაროს 
მიმართ ღიად გამოცხადებული ომის ფარგლებში ქურდული სტატუსის აღიარება განსაკუთრებით სახიფათო და პირდაპირ სისხლის 
სამართლის წესით დასჯადი გახდა.
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ქურდული სანქციები

ზემოხსენებული კანონების ”ეფექტურობას” და განუხრელად დაცვას, როგორც წესი, მათი დარღვევისთვის 
დაწესებული სასტიკი სანქციები განაპირობებს. ეს განსაკუთრებით თვალშისაცემია სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებების მცირე სოციუმში. მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძაფრებს ის გარემოება, რომ ქურდული 
სანქციების გამოყენების შემთხვევაში ძალიან იშვიათად თუ მოიძებნება პატიმარი, რომელიც, იმავე 
სანქციების შიშით, სამართალდამცავ ორგანოებთან ითანამშრომლებს. ქურდული სანქციები პატიმართა 
შორის ძალადობის მთავარი გამომწვევი მიზეზია. 

კანონიერ ქურდებს შორის ერთმანეთში გავრცელებულია ძირითადად 3 სახის სანქცია/სასჯელი:

- მცირე გადაცდომისთვის, ძირითადად, უსაფუძვლო შეურაცხყოფის გამო - სხვების თანდასწრებით 
სილის გარტყმა. ამავდროულად, გასილაქება შეუძლია მხოლოდ მისი რანგის წარმომადგენელს - 
ასევე კანონიერ ქურდს; 

- დაბალ კატეგორიაში, ე.წ. მუჟიკებში, გადაყვანა (ყურებზე შემოლაწუნებით);

- სიკვდილით დასჯა.

გადაწყვეტილებას ზემოაღნიშნული სანქციების გატარების თაობაზე იღებენ იმავე იერარქიულ საფეხურზე 
მყოფი პირები (ამ შემთხვევაში - ქურდები). გადაწყვეტილება არ შეიძლება იყოს ერთპიროვნული (ერთი 
ქურდი მეორეს წინააღმდეგ).

ქურდული კანონების ძირითადი მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში ქურდს არ უნდა ჰქონდეს რაიმე 
ლმობიერების გამოჩენის ან დანდობის იმედი. მას იმ დრომდე მოძებნიან, სანამ არ გაუსწორდებიან, მათ 
შორის, სიკვდილით. როდესაც ქურდულ შეკრებაზე (ე.წ. სხოდკაზე) გადაწყდება საკითხი, ამის შემდეგ ყველა 
ე.წ. „შავი გაგების“ პირი ვალდებულია, ანგარიში გაუსწოროს მას შეხვედრისას და მოკლას.

კრიმინალური წრეების სხვა წარმომადგენლებზე ვრცელდება შემდეგი სანქციები:

- ცემა;

- გაუპატიურება, რაც ავტომატურად ყველაზე დაბალ კატეგორიაში გადაყვანას ნიშნავს - გაუპატიურების 
შემთხვევების დიდი უმრავლესობა, ციხის პირობებში, სწორედ ქურდული სანქციის შედეგია, რაც 
დამატებითი სირთულის შემქმნელი ფაქტორია ამგვარი დანაშაულის გახსნისთვის;

- სასქესო ორგანოს ტუჩებზე გადატარება გაუპატიურების გარეშე - ასევე დაბალ კატეგორიაში 
გადაყვანის ტოლფასია;

- ხელების ან ფეხების დამტვრევა;

- სიკვდილი (ძალიან იშვიათად გამოიყენება. მაგ: “საერთოს” მოპარვის გამო, ან “აგენტის” აღმოჩენის 
დროს).

იერარქია - რანგირება 

პატიმრების დაყოფაზე იერარქიული საფეხურების მიხედვით განსხვავებული მოსაზრებების მოსმენა 
შეიძლება თუნდაც ციხის ერთნაირი სუბკულტურის მქონე სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლების და 
თავად პატიმრებისგან. ყველა სახის დაყოფას საკუთარი ისტორია და ახსნა აქვს, თუმცა  დღევანდელ 
რეალობაში ციხეების შიდა მოსახლეობის დაყოფა-რანგირება 4 ძირითად კატეგორიად ხდება :

-“შავები”, იგივე ქურდები, ავტორიტეტები, მათი მიმდევრები (ქართულ რეალობაში მათ „კაი ბიჭებს“, „ძველ 
ბიჭებს“ ან უბრალოდ „კარგებს“ ეძახიან);

-„ნაცრისფერები“, იგივე „მუჟიკები“, როგორც მათ რუსეთის ზონებში უწოდებენ (შეადგენენ პატიმართა 
ძირითად მასას. მათ მოიხსენიებენ ასევე „პეხოტად“. ამ ჯგუფს შესაძლოა განეკუთვნებოდნენ ასევე ის 
პატიმრები, რომლებიც არ ეკუთვნიან დანაშაულებრივ სამყაროს);
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-„წითლები“, იგივე „გაქცეულები“, „განაწყენებულები“;

-„ცისფერები“, იგივე „დაცემულები“, „დაშვებულები“, ჰომოსექსუალები.

თავის მხრივ, ეს ჯგუფებიც იყოფა ქვეჯგუფებად. განსაკუთრებით უკანასკნელ პერიოდში, ქართული ციხის 
სინამდვილეში, გაჩნდა ე.წ. „მლოცველთა“ კატეგორია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯერჯერობით ეს უფრო 
ჯგუფია, ვიდრე კატეგორია. აქვე ხაზგასასმელია ის გარემოებაც, რომ არ არის აუცილებელი, ეკუთვნოდე 
მხოლოდ „მლოცველთა“ რიცხვს და ამ ჯგუფში წევრების შედინება-გადინება და სხვა ჯგუფში გადასვლა 
ჩვეულებრივ ამბავს წარმოადგენს. გადასვლა ხდება ძირითადად ე.წ. „მუჟიკების“ ჯგუფში და „მლოცველთა“ 
რიგების დაკომპლექტებაც ძირითადად ამ კატეგორიიდან ხდება. აღსანიშნავია, რომ „მლოცველთა“ ჯგუფში 
შემავალი პირები, როგორც წესი, არ ერევიან ე.წ. „შავების“ საქმიანობაში (მათ არც აქვთ ამის უფლება) - ეს 
ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზია, რის გამოც ზოგიერთი პატიმარი (“შავებიდან”) ამჯობინებს, პრობლემების, 
გარჩევებში მონაწილეობის თუ პასუხისმგებლობის თავიდან აცილების მიზნით, აღნიშნულ კატეგორიას 
შეუერთდეს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საბოლოო ჯამში, მათზე ისევე ვრცელდება ციხის კანონები, 
როგორც სხვა დანარჩენ პატიმრებზე და ზოგჯერ „მლოცველთა“ გამოყენება ხდება “შავი სამყაროს” 
წარმომადგენლების მიერ, მათი დავალებით და “შავების” ინტერესების გასატარებლად.   

ციხის სუბკულტურა საკმაოდ კონსერვატიულია, სტატუსის მომატება საკმაოდ იშვიათი მოვლენაა და 
ფაქტობრივად - შეუძლებელი. კატეგორიების და სტატუსების აღიარება უწევს სასჯელაღსრულების 
დაწესებულებების ხელმძღვანელობასაც, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად ყველა პატიმარი თანასწორია, 
არ უნდა არსებობდეს პრივილეგირებული პატიმრები და ყველა თანაბარ პირობებში უნდა იყოს. მაგალითად, 
შეუძლებელია (გარდა ადმინისტრაციის მიზანმიმართული და პროვოკაციული ქმედებისა) „შავის“ ჩასმა 
იმ საკანში, სადაც სხედან „განაწყენებულები“. თუკი ადმინისტრაცია წავა ამაზე და ასე მოიქცევა, მაშინ 
ან „შავს“ გადაიყვანენ ამ კატეგორიაში, ან „შავი“ მიაყენებს ფიზიკურ შეურაცხყოფას მათ, რაც შეიძლება 
მძიმე დაზიანებების მიყენებითაც დამთავრდეს, ან პირიქით, ისინი მოერევიან მას და ცემენ. ანუ  ასეთ 
დროს კონფლიქტი გარდაუვალია. აქედან გამომდინარე, თითქმის ყველა შემთხვევაში, ადმინისტრაცია 
პატიმრებს საკნებში სწორედ ზემოთ მითითებული კატეგორიების მიხედვით ანაწილებს. აქვე აღსანიშნავია, 
რომ ციხეების უახლოეს ისტორიას ახსოვს შემთხვევები, როდესაც ადმინისტრაციამ, კატეგორიებად 
დაყოფის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით, გადაწყვიტა, რომ „შავებს“, „მუჟიკებს“, „წითლებს“ სასადილოში 
ერთად მიეღოთ საკვები, თუმცა შედეგად ყველამ უარი თქვა საკვების მიღებაზე, ზოგ შემთხვევაში კი 
დაიწყო მასიური დაუმორჩილებლობა და რეჟიმის დარღვევა. აღნიშნული ადასტურებს, რომ როგორც ციხის 
შიგნით, ისე საზოგადოებაში სისტემური, კარგად გააზრებული და დაგეგმილი ეტაპობრივი ცვლილებების 
გარეშე  კრიმინალურ სუბკულტურასთან ბრძოლა არაეფექტური და ბევრ შემთხვევაში, პატიმრების და 
თანამშრომლების სიცოცხლისთვის სახიფათოც კია.

დღევანდელ სასჯელაღსრულების სისტემაში თითქმის ყველა პატიმარი განთავსებულია კატეგორიების 
მიხედვით; ამასთან, მესამე და მეოთხე კატეგორია ყველა დაწესებულებაში იზოლირებულია სხვა  
პატიმრებისგან.

კატეგორიების დახასიათება და დაწესებულებებში მათი უფლება-მოვალეობები

დაწესებულებებს, სადაც რეალურ (ფაქტობრივ) ძალაუფლებას „შავები“ ფლობენ, „შავ ზონებს“ უწოდებენ, 
ხოლო სადაც ასეთი მმართველობა არ არის - „წითელ ზონებს“. ის ფაქტი, რომ ზონა „გაშავებულია“ 
(“ქურდული პალაჟენია”), გარედან შეიძლება არც ჩანდეს, მაგალითად, არ ხდებოდეს რეჟიმის ხშირი და 
სისტემატური დარღვევები, მიმდინარეობდეს სამუშაოები, დაცული იყოს შინაგანაწესი. ძირითადად, ეს 
ხდება ადმინისტრაციასთან შეთანხმებით, რადგან მას ან აწყობს ამგვარი ვითარება ან სხვა გამოსავალს 
ვერ პოულობს დაწესებულებაში წესრიგის შენარჩუნებისთვის. როგორც უკვე ითქვა, თუ ერთ, ცალკე აღებულ 
დაწესებულებაში, ადმინისტრაცია არ ითვალისწინებს პატიმარების კანონებს და სუბკულტურის დათრგუნვას 
მხოლოდ ძალისმიერი მეთოდებით ცდილობს, ეს მთავრდება ბუნტით, რასაც, ბუნებრივია, თან ახლავს სხვა 
უარყოფითი მოვლენები. მეორე მხრივ, როდესაც ადმინისტრაცია ითვალისწინებს და ანგარიშს უწევს ციხის 
წესებს, საშუალო და გრძელვადიან პერიოდში არსებობს კონტროლის დაკარგვის და არაფორმალური 
მმართველობის დამყარების სერიოზული რისკი.  
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„შავები“

„შავები“, იგივე „ბლატნოები“, ქურდული ტრადიციების მიმდევარი ავტორიტეტიანი კრიმინალები არიან. ისინი 
ასევე მოიხსენიებიან, როგორც „ავტორიტეტები“, „ბრადიაგები“, „არესტანტები“ და სხვა. ისინი ვალდებულნი 
არიან, დაიცვან ციხის კანონები, ხოლო მათ, ვისაც კანონიერი ქურდობა უნდა - ქურდული კანონებიც. ისინი 
არ უნდა მუშაობდნენ და ზოგადად, ცხოვრების მანძილზე, არ უნდა გააჩნდეთ რაიმე „ლაქა“ ქურდულ წესებში. 
სწორედ მათი რიცხვიდან ხდება „მაყურებლების“ და ე.წ. „პალაჟენცების“ დანიშვნა დაწესებულებებში, 
როდესაც იქ არ არის კანონიერი ქურდი. „მაყურებლები“ არიან პასუხისმგებელნი ციხის კონტროლზე,  
კონფლიქტების მოგვარებაზე, მათ ყურადღება უნდა მიაქციონ, რომ დაწესებულებას ჰქონდეს ე.წ. „ქურდული 
გრევის“ საშუალება (ნარკოტიკები, სასმელი, ზოგადად, ყველაფერი, რაც კანონით აკრძალულია). მათივე 
წესებით, „გრევი“ მოიაზრებს ყველა პატიმარზე აღნიშნულის თანაბრად გადანაწილებას, რაც პრაქტიკაში, 
რა თქმა უნდა, ასე არ ხდება და რაც შემდეგ დამატებითი კონფლიქტების წარმოშობის წყაროა.

„შავები“ („ბლატნოები“) პირობითად 2 კატეგორიად იყოფიან:

1. კანონიერი ქურდები და კანონიერ ქურდებთან დაახლოებული პირები, რომლებიც შემდეგ  
შესაძლებელია გახდნენ კანონიერი ქურდები („ავტორიტეტები“, „კაი ბიჭები“);

2. დამოუკიდებელი, თუმცა მატერიალურად შეძლებული კრიმინალები, რაც მათ აძლევს საშუალებას, 
შედარებით დამოუკიდებლად იცხოვრონ, იყოლიონ პირადი მცველები და ისარგებლონ სხვადასხვა 
პრივილეგიებით. მათთვის ანგარიშის გაწევა თავად კანონიერ ქურდებსაც კი უწევთ.

ქურდული კანონების მიხედვით, „შავებმა“ ისე უნდა იცხოვრონ და მართონ დაწესებულება, როგორც 
კანონიერმა ქურდებმა, თუმცა მათ აქვთ გარკვეული შეზღუდვები, კერძოდ:

- ეკრძალებათ ქურდული შეკრებების გამართვა („სხოდკა“ იმართება მხოლოდ კანონიერი ქურდების 
მონაწილეობით);

- ეკრძალებათ ქურდულ შეკრებაში მონაწილეობა ხმის უფლებით;

- ეკრძალებათ ისეთი გადაწყვეტილების მიღება, რაც მხოლოდ კანონიერი ქურდის კომპეტენციაში 
შედის (მაგ: ვინმეს მოკვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება).

ხშირად, კრიმინალური ავტორიტეტები, კრიმინალური სუბკულტურის თავისებურებებისა და 
პრივილეგირებული მდგომარეობის გამოყენებით, ხისტი და უხეში მმართველობის გზით, სრულ 
გავლენას ამყარებენ პატიმართა მასაზე, რაც შეიძლება გამოყენებული იქნეს არასასურველი პატიმრის 
(ხშირად, კონკურენტის) მკვლელობისთვის ან მძიმე დაზიანების მიყენებისთვის. აღნიშნული, როგორც 
წესი, ხორციელდება სხვისი ხელით (ე.წ. „ტორპედოების“). შესაბამისად, პირდაპირი კავშირის დადგენა 
განმახორციელებელსა და დამკვეთს შორის ძალიან ძნელია და გარკვეული ინფორმაციის არსებობისასაც 
კი პრაქტიკულად შეუძლებელია ამის დამტკიცება.

რაც შეეხება კანონიერი ქურდების „უფლებამოსილებებს“, ზემოთ ჩამოთვლილის გარდა მათში შედის:

-  “საერთოს” (“ობშიაკი”) აგროვება და მატება;

- ქურდული შეკრებების შესახებ კოლექტური გადაწყვეტილებების მიღება და „საჭირბოროტო“ 
საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღება (ტერიტორიებზე გავლენის დანაწილება, სხვადასხვა 
დაჯგუფებებს ან კრიმინალურ ავტორიტეტებს შორის კონფლიქტების მოგვარება და ა.შ.);

- მატერიალური დახმარების აღმოჩენა ავტორიტეტებისთვის და მათი ოჯახებისთვის, ან იმ პატიმრების 
ოჯახებისთვის, ვინც “თავი გაწირეს” ქურდული სამყაროსთვის, მაგალითად, საკუთარ თავზე აიღეს 
ჯგუფური დანაშაული;

- ერთგვარი კონტრდაზვერვული სამუშაოების ორგანიზება დაწესებულებების თანამშრომელთა 
მიმართ; მათ შორის, თანამშრომელთა შორის კორუმპირებული პირების გამოვლენა მათი საკუთარი 
მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
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„მუჟიკები“

როგორც ზევით აღვნიშნეთ, პენიტენციური მოსახლეობის ყველაზე დიდ მასას „მუჟიკები“ შეადგენენ. 
განსხვავება მათსა და „შავებს“ შორის ისაა, რომ „მუჟიკებს“ უფლება აქვთ, იმუშაონ, თუმცა არა 
ყველა სამუშაოზე. „წითლებისგან“ „მუჟიკები“ იმით განსხვავდებიან, რომ ისინი არ თანამშრომლობენ 
ადმინისტრაციასთან. „მუჟიკებს“ შორის შეიძლება შევხვდეთ ისეთ ავტორიტეტულ ფენას, რომელთა აზრს 
„შავებიც“ ითვალისწინებენ. ზოგადად კი „მუჟიკებს“ არ აქვთ პრეტენზია დაწესებულებაში პატიმრებს შორის 
რაიმე „თანამდებობაზე“ და არც გარჩევებში მონაწილეობენ. მიუხედავად ამისა, მუჟიკები მაინც მისდევენ 
ე.წ. სამართლიანობას ქურდული გაგებით (იგულისხმება ციხის წესების ერთგულება).

„წითლები“ და „ცისფერები“ („ქათმები“)

ეს ორი კატეგორია, როგორც წესი, არ წარმოადგენს მრავალრიცხოვან ჯგუფებს, თუმცა ყველა დაწესებულების 
თანმხლები მოვლენაა.

„გაქცეულების“ და „ქათმების“ კატეგორიაში ავტომატურად ხვდებიან:

- სექსუალური უმცირესობების წარმომადგენლები;

- ზოგიერთი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულები (მაგ. გაუპატიურება, ბავშვის მკვლელობა).

აღნიშნულ კატეგორიაში გადაყვანა ხდება შემდეგი მიზეზებით:

- ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობა;

- თავისიანებისთვის რაიმეს მოპარვა („ვირთხობა“);

- წაგებულის ჩაუბარებლობა;

- საკუთარი სურვილით, მაგალითად, თუკი პატიმარმა იცის, რომ მის მიერ ჩადენილი გადაცდომა, 
ციხის წესებით, დასახიჩრებით ან სიკვდილით ისჯება, მას შეუძლია სანქციებს დაასწროს და თვითონ 
გადავიდეს ქვედა კატეგორიაში - „გაიქცეს“.

ამ ორი კატეგორიის ყველაზე მეტად დამახასიათებელი საერთო შტრიხი ის არის, რომ ორივე მათგანი 
იზოლირებულია იერარქიულად ზედა საფეხურებზე მდგომი მასისგან და განცალკევებით არის განთავსებული 
დაწესებულებაში მისთვის სპეციალურად გამოყოფილ ტერიტორიაზე, კორპუსზე ან საკნებში. ამასთან, მესამე 
ანუ „წითლების“ კატეგორიაში ყოფნა არ ნიშნავს, რომ ავტომატურად მიეკუთვნები „ცისფერების“ კატეგორიას. 
პირიქით, დაწესებულებაში ეს ორი კატეგორიაც, როგორც წესი, ერთმანეთისგან განცალკევებით თავსდება. 
ზოგადად, მთავარი განმასხვავებელი ნიშანი „წითლების“ და „ქათმების“ არის ის, რომ „წითლებს“, როგორც 
წესი, არ აქვთ ჰომოსექსუალური ურთიერთობა (იგულისხმება პასიური ჰომოსექსუალობა), ხოლო ასეთის 
აღმოჩენის შემთხვევაში ხდება მათი დაქვეითება „ცისფერების“ კატეგორიაში.

სწორედ ეს ორი კატეგორიაა, საიდანაც დაწესებულებების სამეურნეო სამსახურის (ე.წ. „აბსლუგა“) 
დაკომპლექტება ხდება, თუმცა აქვეა ერთი აღსანიშნავი გარემოება - დაწესებულების დალაგება-
დასუფთავების ფუნქციით დატვირთული არიან ძირითადად „ქათმების“ კატეგორიაში მყოფი პატიმრები, 
რომლებიც ასრულებენ ციხეებში ყველაზე მძიმე სამუშაოს  (საპირფარეშოების, კორპუსების, ეზოების, 
დაწესებულების სტადიონების დალაგება-დასუფთავება-გაწმენდა და ა.შ.). ციხის კანონებით, „მუჟიკებს“ და 
„შავებს“ ეკრძალებათ „ცისფერებისგან“ საკვების მიღება-აღება, შესაბამისად, საკვების დამტარებელი და 
მიმწოდებელი პატიმრები “წითელი” ან “მუჟიკების” კატეგორიიდან არიან.

ასევე აკრძალულია მეოთხე კატეგორიას ანუ ჰომოსექსუალებს მიკუთვნებული პირებისთვის ხელის 
ჩამორთმევა, მათი თეთრეულით სარგებლობა, მათთან ერთად დაძინება, მათგან რაიმე საგნის მიღება 
და ა.შ. ამავდროულად, შესაძლებელია და არ იკრძალება მათთვის რაიმე ნივთების და საგნების მიცემა 
ფიზიკური კონტაქტის დამყარების გარეშე (მაგ: სიგარეტის მიცემა). აკრძალულია მათთვის ხელის გარტყმაც, 
თუმცა შესაძლებელია ფეხებით ცემა. ასევე არ არის რეკომენდირებული მათთან უსაქმოდ საუბრის გაბმაც 
კი, თუმცა არ იკრძალება მათთან სქესობრივი კავშირის დამყარება.
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ყველა დაწესებულებაში სამეურნეო სამსახურს ხელმძღვანელობს ე.წ. „ბრიგადირი“, რომელიც ყოველთვის 
ადმინისტრაციასთან დაახლოებული პირია, ხშირად - შუალედური რგოლი, შუამავალი დაწესებულების 
ადმინისტრაციას და დაწესებულების „მაყურებლებს“ შორის არსებულ კორუფციულ სქემებში. ამ 
„თანამდებობაზე“ მოხვედრა არცთუ ისე იოლია და ზოგიერთ პატიმარს დიდი ძალისხმევა სჭირდება 
მიზნის მისაღწევად. „ბრიგადირი“ უნდა გამოირჩეოდეს „აბსლუგის“ სხვა წევრებზე უკეთესი ინტელექტით, 
მოხერხებულობით და მეტი განათლებითაც კი. მას უნდა შეეძლოს ურთიერთობების ჩამოყალიბება როგორც 
ადმინისტრაციასთან, ასევე დაწესებულებების არაფორმალურ მმართველ ჯგუფებთან. მას უნდა შეეძლოს 
საკუთარი ჯგუფის, „აბსლუგის“, სწორად მართვაც, რის გამოც, არცთუ იშვიათად, ადმინისტრაციის მდუმარე 
თანხმობით, „ბრიგადირი“ ფიზიკურ ზეწოლასაც მიმართავს „აბსლუგის“ წევრების მიმართ.

სამეურნეო სამსახურიც მთლიანად ემორჩილება ციხის შიდა წესებს და ე.წ. ქურდული კანონების შესრულება-
განხორციელების მონაწილეა . ასე მაგალითად, სწორედ „აბსლუგის“ ხელით ხდება, ხშირ შემთხვევაში, 
საკნიდან საკანში, კორპუსიდან კორპუსზე, კორპუსიდან სამარტოო საკნებში და საკნის ტიპის სადგომებში 
წერილების, სიგარეტის, ზოგჯერ კი აკრძალული ნივთების გადატანა-მიწოდება, რის სანაცვლოდაც თავადაც 
იღებენ საჩუქრად სიგარეტს, ფულს ან სხვა სიკეთეს (გააჩნია დაწესებულებას და იმას, თუ რამდენად „შავია“ 
ესა თუ ის ციხე და რა ე.წ. ქურდული გზებია „გაჭრილი“ და აპრობირებული).  

კატეგორიის შეცვლა

სტატუსის ამაღლება და მაღალ იერარქიულ საფეხურზე გადასვლა ძალიან რთულია, ხოლო ზოგიერთი 
კატეგორიისთვის კი შეუძლებელიც („განაწყენებულები“, ჰომოსექსუალები). „ცისფერების“ კატეგორიიდან 
თუნდაც „წითლებში“ მოხვედრა შეუძლებელია.   

იერარქიული დაქვეითება პატიმრებს შორის ძალიან გავრცელებული მოვლენაა. პატიმარი, მისთვის 
მოვლენათა ცუდი განვითარების შემთხვევაში, შესაძლოა “წითლების“ კატეგორიაში აღმოჩნდეს ან ერთბაშად 
ორი საფეხურითაც კი დაქვეითდეს პირდაპირ „ცისფერების“ კატეგორიაში. „წითლების“ კატეგორიიდან 
„ცისფერების“ კატეგორიაში მოხვედრაც ხშირად ხდება.

აქ საყურადღებოა ერთი გარემოება - თუკი „შავებიდან“ „მუჟიკებში“ დაქვეითების შემდეგ, პოტენციურად 
არსებობს შანსი ისევ „შავების“ კატეგორიაში აყვანის, რაც იშვიათად, თუმცა მაინც ხდება, მესამე, ანუ 
„განაწყენებულის“ კატეგორიიდან ზედა კატეგორიაში მოხვედრა გამორიცხულია და ეს სტატუსი სამუდამოა 
(მხოლოდ “ქათმებში” დაქვეითებას ექვემდებარება). 

იმ შემთხვევაშიც კი, თუ დაქვეითება ქურდული წესების დარღვევით მოხდა, ჩამოქვეითებული მაინც 
ვეღარასოდეს დაუბრუნდება თავის წინა სტატუსს, თუმცა ის, ვინც აღნიშნული ქურდული წესების დარღვევით 
ჩაიდინა, შეიძლება თავადაც დაქვეითდეს და იგივენაირად დაისაჯოს.

ამ ხერხს, სხვადასხვა მიზეზებით, მათ შორის, დაკვეთით ან პირადი ინტერესით, შეიძლება ციხის 
ადმინისტრაციამაც მიმართოს. დაქვეითება, მაგალითად, ხდება „ქათმების“ საკანში შეგდებით. ამ 
შემთხვევაში პატიმარს, თავისი მდგომარეობის შესანარჩუნებლად, ერთადერთი გამოსავალი აქვს - მძიმე 
დაზიანებები მიაყენოს ან მოკლას საკანში მყოფი პირი ან პირები.

როგორც დასაწყისშივე აღვნიშნეთ, მხოლოდ 4 კატეგორიად დაყოფა არ არის დოგმა და შეიძლება კიდევ 
უფრო წვრილად დაყოფა-გამიჯვნა და შესაბამისად დახასიათებაც, თუმცა სწორედ ეს ოთხი კატეგორიაა 
დღევანდელი ციხეების განუყოფელი ნაწილი და მათ ირგვლივ იკვრება და ყალიბდება სხვადასხვა ჯგუფები, 
რომლებიც ასევე შეიძლება მოვაქციოთ და განვიხილოთ კატეგორიებში.
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ბიბლიოგრაფია:

- APT Monitoring Places of Detention https://www.apt.ch/content/files_res/monitoring-guide-en.pdf

- PRI თავისუფლების შეზღუდვის დაწესებულებების ინსტიტუციური კულტურა: სახელმძღვანელო 
პრევენციული მონიტორინგისათვის https://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/05/PRI-
Institutional-Culture-document_GEO.pdf

- Preventing Torture - An Operational Guide for National Human Rights Institutions http://www.ohchr.org/
Documents/Countries/NHRI/Torture_Prevention_Guide.pdf

- UNODC Handbook on Prisoners with Special Needs https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_
on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

- ჯიმ მერდოკი, ვაცლავ ჟირიცკა, არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა ციხეში, სახელმძღვანელო 
ციხის თანამშრომლებისთვის აქცენტით არასათანადო მოპყრობის პრევენციაზე ციხეში https://rm.coe.
int/16806c983c

- REVISED COMMENTARY TO RECOMMENDATION CM/REC(2006)2 OF THE COMMITTEE OF 
MINISTERS TO MEMBER STATES ON THE EUROPEAN PRISON RULES https://rm.coe.int/pc-cp-2018-1-
e-epr-2006-with-changes-and-commentary-11-january-2018/168077c5f5

- ECHR Factsheet – Detention conditions and treatment of prisoners http://www.echr.coe.int/Documents/
FS_Detention_conditions_ENG.pdf

- https://rm.coe.int/combating-ill-treatment-in-prison-2-web-en/16806ab9a7

- Andres Lehtmets, Jцrg Pont, Prison health care and medical ethics, A manual for health-care workers 
and other prison staf with responsibility for prisoners’ well-being https://rm.coe.int/publications-healthcare-
manual-web-a5-e/16806ab9b5

- სახელმძღვანელო განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატიმრების შესახებ UNODC https://www.
unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf

- განსაკუთრებულ საჭიროებათა მქონე პატიმრების მონიტორინგი, ადამიანის უფლებათა 
განხორციელების ცენტრი (ბრისტოლი, გაერთიანებული სამეფო) და ,,ციხის საერთაშორისო 
რეფორმა“, სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ოფისი (თბილისი, საქართველო)https://www.penalreform.
org/wpcontent/uploads/2017/05/MonitoringTools_Consolidated_Geo.pdf

- ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-8 მუხლის სახელმძღვანელო https://www.echr.coe.
int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf

- “კანონიერი ქურდები საქართველოში: ისტორია და რეალობა”, გივი ლობჟანიძე, გიორგი ღლონტი, 
თბილისი, 2004 წ. http://traccc.gmu.edu/pdfs/publications/Georgia_Publications/Glonti_Lobzhanidze_
Thieves_Geo.pdf
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