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შესავალი
ეს ანგარიში ასახავს ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020
წლებისთვის) მე-3, მე-4 და მე-5 თავის მონიტორინგის შედეგებს 2018-2020 წლებისთვის.
მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ 2018-2020 წლების გეგმაში აღმოიფხვრა წინა გეგმის
ზოგიერთი ხარვეზი და პრაქტიკულად ყველა ამოცანასთან მიმართებაში მითითებულია
საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანოების ის რეკომენდაციები და წინადადებები,
რომელთა გათვალისწინებითაც უნდა მოხდეს გეგმით დასახული ამოცანებისა და
საქმიანობების განხორციელება.
ასევე, დადებითად უნდა აღინიშნოს, რომ 2018-2020 წლების სამოქმედო გეგმაში
ინდიკატორები განსაზღვრულია არა მხოლოდ კონკრეტულ საქმიანობებთან მიმართებაში,
არამედ გეგმის ამოცანებთან ბმაში, რაც, ბევრად უკეთ უზრუნველყოფს შესრულებული
სამუშაოს შეფასებას, თუმცა ინდიკატორების ადეკვატურობისა და საკმარისობის
თვალსაზრისით გარკვეული პრობლემები კვლავ არსებობს. ამასთან, ბევრი ინდიკატორი
კვლავ საქმიანობების შესრულების ხარისხის საზომი უფროა, ვიდრე ამოცანის შესრულების
მაჩვენებელი.
გეგმის მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს განხორციელების ვადების ფართო განსაზღვრა ამოცანებისა და საქმიანობების დიდი ნაწილის შესრულების ვადად გეგმის მოქმედების
მთელი პერიოდი, 2018-2020 წლებია მითითებული. კონკრეტული საქმიანობების
შესასრულებლად ამგვარი ფართო ვადების განსაზღვრა, ძირითად შემთხვევაში, აფერხებს და
ვადის დასასრულამდე აჭიანურებს მათ შესრულებას.
წინამდებარე გეგმის მე-4 თავთან მიმართებაში მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნაც, რომ
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 22 თებერვლის N385 ბრძანებით დამტკიცდა
პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგია და 20192020 წლების სამოქმედო გეგმა, რომლის დიდი ნაწილი თანხვედრაშია ადამიანის უფლებათა
სამთავრობო სამოქმედო გეგმასთან, თუმცა ამასთან, N385 ბრძანებით დამტკიცებული გეგმა
გაცილებით უფრო დეტალურად განსაზღვრავს დასახული მიზნების მისაღწევად დაგეგმილი
აქტივობების შუალედურ და საბოლოო (მოსალოდნელ) შედეგებს და მათი მიღწევის ვადებს,
რაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს გეგმის ეფექტიანი განხორციელებისთვის.

თანამშრომლობა პასუხისმგებელ უწყებებთან
განხორციელებული საქმიანობების მონიტორინგის პროცესი მნიშვნელოვნად გართულდა
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მხრიდან
თანამშრომლობის ფაქტობრივად არარსებობის გამო - მიუხედავად არაერთი წერილობითი
მოთხოვნისა (მათ შორის, პორტალის my.gov.ge გამოყენებით) თუ ზეპირი შეხსენებისა,
დაგვჭირდა მრავალთვიანი სასამართლო პროცესები, რომ იუსტიციის სამინისტროდან და
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან 2019 წელს განხორციელებულ აქტივობებზე
ინფორმაციის ნაწილი მაინც მიგვეღო. ანალოგიური უარყოფითი ტენდენცია შენარჩუნდა 2020
წელს განხორციელებულ აქტივობებზე მოთხოვნილ ინფორმაციასთან დაკავშირებითაც სამინისტროს არცერთ ჩვენს წერილზე პასუხი ამ დრომდე არ გაუცია.
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ერთადერთი წერილობითი პასუხი, რაც 2019 წელს იუსტიციის სამინისტროს ქვემდებარე
უწყებებიდან მივიღეთ, არის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ “არასაპატიმრო
სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს” 2019 წლის 4 დეკემბრის
N2/111173
წერილი,
რომლითაც
მოგვეწოდა
ინფორმაცია
ყოფილ
პატიმართა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რაც ასახულია კიდეც
ანგარიშის შესაბამის ნაწილში.
სამინისტროს მხრიდან საჯარო ინფორმაციის არმოწოდების გამო, 2020 წლის 2 მარტს, ორი
სარჩელით მივმართეთ თბილისის საქალაქო სასამართლოს, ერთ მხრივ, სპეციალურ
პენიტენციური სამსახურისა და მეორე მხრივ, იუსტიციის სამინისტროსთვის საჯარო
ინფორმაციის გაცემის დავალების მოთხოვნით. ორივე შემთხვევაში, მოპასუხეთა მხრიდან
აშკარად იკვეთება საქმის განხილვის გაჭიანურების მცდელობა. 2020 წლის პირველი ივლისის
მდგომარეობით, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა საქმის განხილვისთვის
ჩანიშნული სხდომის გადადება ორჯერ ითხოვა. მეორე შემთხვევაში სასამართლომ გაიზიარა
IDSD-ის პოზიცია სხდომის გადადების შუამდგომლობის უსაფუძვლობასთან დაკავშირებით
და მოპასუხის დაუსწრებლად საქმის არსებითი განხილვა ჩანიშნა.
2020 წლის 17 ივლისს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა
კოლეგიამ დააკმაყოფილა დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტის
სარჩელი და პენიტენციურ სამსახურს საჯარო ინფორმაციის სრულად გაცემა დაავალა.
რაც შეეხება მეორე საქმეს, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ საქმის განხილვის
მოსამზადებელ ეტაპზე დააფიქსირა, რომ მოთხოვნილი ინფორმაციის დიდი მოცულობიდან
გამომდინარე, მის მომზადებას გარკვეული დრო სჭირდება და ისინი მზად არიან, გადმოგვცენ
ინფორმაცია. ბუნდოვანია, თებერვლის შემდგომ, თუნდაც ახალი კორონავირუსის
გავრცელებასთან დაკავშირებული შეზღუდვების გათვალისწინებით, რატომ ვერ მოახერხა
სამინისტრომ ამ ინფორმაციის შეგროვება და გადმოცემა. იუსტიციის სამინისტროდან 2020
წლის 30 იანვრის წერილზე, პასუხი 2020 წლის 23 სექტემებრს მივიღეთ.
საგულისხმოა, რომ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან თანამშრომლობის პრობლემებზე
საუბარია სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 და 2019 წლების
ანგარიშშიც: „დასანანია, რომ ბოლო წლებში პენიტენციური სისტემის მიმართულებით
არსებული კარგი თანამშრომლობის მიუხედავად, 2018 წელი არ გამოირჩეოდა აქტიური
თანამშრომლობით. პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს ხშირ შემთხვევაში დაგვიანებით ან
საერთოდ არ მიეწოდებოდა თავისი უფლებამოსილების განსახორციელებლად აუცილებელი
მასალები და ინფორმაცია, რაც სახალხო დამცველის კანონიერი მოთხოვნის
შეუსრულებლობასა და დაჯარიმების საფუძველს წარმოადგენდა. სახალხო დამცველი
იმედოვნებს, რომ დაუყონებლივ შეიცვლება აღნიშნული პრაქტიკა და სამინისტროსთან
გაგრძელდება აქტიური და თანამშრომლობაზე დაფუძნებული დიალოგი.“1
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშით კი ირკვევა, რომ სპეციალურმა
პენიტენციურმა სამსახურმა ფაქტობრივად სრულად შეწყვიტა თანამშრომლობა სახალხო
დამცველის აპარატთან: „2019 წლის 11 ოქტომბერს გაგზავნილ იქნა წერილი იუსტიციის
სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურთან, რომლითაც მოთხოვნილი იქნა
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საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ.10.
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პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიშში გაცემული რეკომენდაციების
შესრულების მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია, რომელზეც პასუხი არ იქნა მოწოდებული.
პასუხი ასევე არ იქნა მოწოდებული 2019 წლის სექტემბრის, ოქტომბრისა და ნოემბრის თვეში
გაგზავნილი წერილების უმრავლესობაზე, რომლითაც მოთხოვნილი იყო წლიური
ანგარიშისთვის აუცილებელი მონაცემები. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის არაერთი
მცდელობის მიუხედავად, რაც განმეორებითი წერილების გაგზავნასა და სატელეფონო
კომუნიკაციაში გამოიხატებოდა, გაგზავნილ წერილებზე პასუხები იუსტიციის სამინისტროს
არ მოუწოდებია, რამაც მნიშვნელოვნად შეაფერხა სხვადასხვა მონაცემების დამუშავებისა და
რეკომენდაციების შესრულების შეფასების პროცესი.“2
2020
წელს
იუსტიციის
სამინისტროს/სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
დამოკიდებულება ომბუდსმენის ინსტიტუტის მიმართ გამოხატულად ნეგატიური იყო.
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშში საუბარია სახალხო დამცველზე
იუსტიციის მინისტრის გაუმართლებელ და უკანონო საჯარო თავდასხმებზე, პენიტენციური
სამსახურის მხრიდან ომბუდსმენის საქმიანობის უხეშ შეფერხებაზე, პრევენციის ეროვნული
მექანიზმისა და სახალხო დამცველის წარმომადგენელთა მიმართ პენიტენციურ
დაწესებულებებში შექმნილ ფიზიკური უსაფრთხოების რეალურ საფრთხეებზე და
პენიტენციური სამსახურის მხრიდან სახალხო დამცველთან კომუნიკაციის სრულ
უგულებელყოფაზე.3
ზემოაღნიშნული სირთულეების ფონზე განსაკუთრებით დადებითად აღსანიშნავია
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტისა
და საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის აპარატის აქტიური თანამშრომლობა
ინფორმაციისა და სტატისტიკური მონაცემების მოწოდების თვალსაზრისით.

მეთოდოლოგია
წინამდებარე დოკუმენტი, ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის (2018-2020
წლებისთვის) ფარგლებში გატარებული ღონისძიებებისა და მიღწეული შედეგების
შეფასებისას, მოიცავს მხოლოდ საანგარიშო პერიოდში - 2018-2020 წლებში განხორციელებულ
საქმიანობებს. ანგარიშის მომზადების პერიოდში მიმდინარე აქტივობებს, მართალია, გავლენა
არ მოუხდენია შეფასებაზე, თუმცა ისინი მითითებულია ანგარიშის ტექსტში ან სქოლიოში.
მიღწეული შედეგების შეფასება განხორციელდა ადამიანის უფლებათა სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის 2016-17 წლებისთვის მონიტორინგისთვის შემუშავებული სპეციალური
მეთოდოლოგიის მიხედვით, რომელიც დასახული შედეგის მიღწევის შეფასებას
ითვალისწინებს როგორც რაოდენობრივი, ისე ხარისხობრივი თვალსაზრისით.4 გარკვეულ
შემთხვევებში, როდესაც გეგმით განსაზღვრული ინდიკატორები ვერ უზრუნველყოფს
მიღწეული შედეგის ჯეროვან შეფასებას - არარელევანტურია, არასაკმარისია - საქმიანობებისა
და ამოცანების შესრულების შეფასება შესაძლოა განხორციელდეს დამატებითი
ინდიკატორების გამოყენებით.5
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 14.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ.10-15.
4 მეთოდოლოგიის დოკუმენტი ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე http://hrm.org.ge/.
5 მაგალითად, სასამართლოებში საბჭოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების შემცირება, (ამოცანა 4.1.2ის შესრულების ინდიკატორი საქმიანობა 4.1.2.2-თან მიმართებაში) ცალკე აღებული, არანაირ ინფორმაციას არ
2
3
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მონიტორინგის შედეგები ეყრდნობა საერთაშორისო და ადგილობრივი მონიტორინგის
ორგანოების და ორგანიზაციების უკანასკნელი წლების ანგარიშებსა და კვლევებში მოცემულ
ინფორმაციასა და სტატისტიკურ მონაცემებს, კერძოდ:
• საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის
სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2020 წელი
• საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის
სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2019 წელი
• საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის
სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2018 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის
ანგარიში
• საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის
ანგარიში
• საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის
ანგარიში
• საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2020 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა
და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2017 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის
ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში - პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის N3 დაწესებულების საგანგებო მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი

ანგარიში (2020 წლის 12-13 ივლისი)
•

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში “პატიმრების მიმართ
დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში”, ნოემბერი, 2019
წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის სპეციალური
ანგარიში “მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს პენიტენციური
სისტემაში”, 2015 წელი
• საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრობის პირობების
გავლენა პატიმართა ჯანმრთელობაზე“, 2018 წელი

იძლევა პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ფუნქციონირების გაუმჯობესების თაობაზე. ამგვარი
გადაწყვეტილებების სიმცირის მიზეზი ძალიან ბევრი რამ შეიძლება იყოს, მათ შორის, სასამართლოს არაეფექტური
მუშაობა, მსჯავრდებულთა არაინფორმირებულობა გასაჩივრების მექანიზმის თაობაზე. ნიშანდობლივია, რომ ამ
მეორე შემთხვევაში, საბჭოს წინააღმდეგ გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილებების სიმცირე პირიქით, პვგ
მექანიზმის ხარვეზებზე მიუთითებს.
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საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პირობით ვადამდე
გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის
სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, 2019 წელი
საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „20-21 ივნისის
მოვლენების გამოძიების შუალედური ანგარიში“, 2020 წელი
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
ყოველწლიური ანგარიში, 2019 წელი
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების
შუალედური ანგარიში, 2018 წელი
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას
საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი
2019 წელი
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას
საქართველოში 2014 წლის 1-11 დეკემბრის ვიზიტის შესახებ, სტრასბურგი, 15
დეკემბერი, 2015 წელი
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 23-ე ზოგადი ანგარიში, 2013 წელი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების
მიმოხილვა, 2021 წელი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვა, 2020 წელი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვა, თებერვალი 2019 წელი
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისტემის
სტატისტიკის 2018 წლის ანგარიში
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს სისხლის
სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, დეკემბერი, 2017 წელი
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „2016 წელს საქართველოში ადამიანის
უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს
სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, 30 ივნისი, 2017 წელი
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში, 2020 წელი
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საქმიანობის ანგარიში, 2019 წელი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ანგარიში “პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ”, 2018 წ.
“პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის
შესახებ”, 2017 წ.
„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, დემოკრატიისა და უსაფრთხო
განვითარების ინსტიტუტი, “ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის
მონიტორინგი”, 2016-17 წლები
“ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის”, სამაგიდე კვლევა
“პენიტენციური სისტემის პერსონალი”, 2018 წელი
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საქართველოს სახალხო დამცველის და “ადამიანის უფლებათა ცენტრის” ერთობლივი
სპეციალური ანგარიში “ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა
საქართველოში”, 2018 წელი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო
სამართლის იურიდიული პირის – დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა და მისი
განხორციელების წესი

ანგარიშის მომზადებისას ასევე გამოყენებულია საქართველოს საკანონმდებლო აქტები,
კერძოდ, პატიმრობის კოდექსი, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი, საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი და შესაბამისი კანონქვემდებარე აქტები.
ანგარიშში აგრეთვე ასახულია სახელმწიფო უწყებებთან წერილობითი კომუნიკაციის
შედეგად მოპოვებული ინფორმაცია.

თავი 3. ადამიანის უფლებები და სამართალდამცავი სისტემა - 70%
ძირითადი მიგნებები
ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მესამე თავი თითქმის მთლიანად
შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში გატარებულ რეფორმებს და ადამიანის
უფლებათა უზრუნველყოფის თვალსაზრისით გატარებულ ღონისძიებებს. თავის მიზნები
მოიცავს დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ პირთა უფლებების,
საყოფაცხოვრებო, ჰიგიენური და კვებითი პირობების გაუმჯობესებას, იძულების
ღონისძიებების ადეკვატური გამოყენებისა და პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალეობის
უზრუნველყოფას, გადაცდომებზე რეაგირების სისტემის დახვეწასა და სამართალდამცავ
სისტემაში ადამიანის უფლებების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრებას.
ერთობლიობაში დადებითად შეიძლება შეფასდეს ის ძალისხმევა, რაც შინაგან საქმეთა
სამინისტრომ გაწია ზემოაღნიშნული მიზნების მისაღწევად. ყველა ჩამოთვლილი
მიმართულებით არაერთი ღონისძიება განხორციელდა, რომლებიც სამართალდამცავ
სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის გარანტიებს აუმჯობესებს. აღნიშნულის
გათვალისწინებით, კიდევ უფრო სავალალოა, რომ უწყების მიერ მიღწეულ პროგრესს
საგრძნობლად აფერხებს საანგარიშო პერიოდში პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების
სისტემური ხასიათი, მათ შორის, 2019 წლის 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის ძალადობრივი
დაშლის ფაქტი, რომელიც დღემდე სათანადოდ არ არის გამოძიებული, ასევე, 2019-2020
წლებში არაერთი მშვიდობიანი აქციის წინააღმდეგ არაპროპორციული, ხშირ შემთხვევაში,
უკანონო ძალის გამოყენების პრაქტიკა, რაც მოწმობს, რომ იძულების ღონისძიებების
მართლზომიერი გამოყენება და პროპორციულობის პრინციპის დაცვა კვლავ პრობლემურია
და უწყების მხრიდან დამატებით ძალისხმევას საჭიროებს. პოლიტიკური ოპონენტებისა და
სამოქალაქო აქტივისტების არამართლზომიერი დევნისა და შევიწროების გახშირებული
ფაქტები უწყების საქმინობის პოლიტიზირებაზე მიუთითებს.
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საანგარიშო პერიოდში დროებითი მოთავსების იზოლატორებში განთავსებულ პირთა
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით მთელი რიგი ღონისძიებები
განხორციელდა - გარემონტდა იზოლატორების შენობები, მოეწყო სამედიცინო პუნქტები.
2020 წელს გაიხსნა ახალი, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი დროებითი
მოთავსების იზოლატორი და ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის განკუთვნილი
დაწესებულება ქ. თბილისში. მისასალმებელია, რომ სამინისტრომ გაითვალისწინა წამების
პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) რეკომენდაცია დამატებითი საწოლების მოხსნის
თაობაზე და 2020 წლის განმავლობაში, 7 იზოლატორში განხორციელდა საკნებში ასეთი
საწოლების დემონტაჟი.
ამასთან, ზოგიერთი იზოლატორი კვლავ არ აკმაყოფილებს სტანდარტებს - საპირფარეშოები
არ არის იზოლირებული, ზოგიერთ იზოლატორს არ აქვს სასეირნო ეზო. შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ინფორმაციით, მომავალში დაგეგმილია სარემონტო სამუშაოების ჩატარება
ყველა იზოლატორში, თუმცა, სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიშის თანახმად,
დროებითი მოთავსების მთელ რიგ იზოლატორებში კვლავ რჩება განათებისა და
ვენტილაციის, სანიტარული კვანძების, შშმ პირებზე ადაპტირების და სხვა პრობლემები.
პოლიციის რიგ განყოფილებებში კვლავ პრობლემურია შიდა და გარე პერიმეტრის ვიდეო
მეთვალყურეობაც.
ასევე, მისასალმებელია, რომ თითქმის ყველა დროებითი მოთავსების იზოლატორში
უზრუნველყოფილია ადგილზე სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა. თუმცა ამ
კუთხით კვლავ რჩება გამოწვევები. ამასთან, დაგეგმილია ყველა დროებითი მოთავსების
იზოლატორის სამედიცინო პერსონალით დაკომპლექტება, რაც შესაბამისი პროფესიული
მომზადების პირობებში დადებითად აისახება როგორც სამედიცინო მომსახურების
ხელმისაწვდომობაზე, ისე მის ხარისხზეც. დაზიანებების დოკუმენტირების თვალსაზრისით
პრობლემები კვლავ რჩება, რომელთა აღმოსაფხვრელად აუცილებელია დროებითი
მოთავსების იზოლატორების სამედიცინო პერსონალით უზრუნველყოფა და ამ
უკანასკნელთა რეგულარული ინტენსიური გადამზადება სტამბოლის პროტოკოლით
გათვალისწინებულ მეთოდოლოგიაში.
სამწუხაროდ, ამ ეტაპზე კვლავ მოუგვარებელია დროებით მოთავსების იზოლატორებში
მოთავსებულ პირთა ადეკვატური საკვებით უზრუნველყოფის პრობლემა. სამინისტროს
ინფორმაციით, 2019 წლის ბოლომდე ამ პრობლემის ნაწილობრივ მოგვარებაც იგეგმებოდა მშრალი ულუფების ნაცვლად ზოგიერთ იზოლატორში მოთავსებული პირები
უზრუნველყოფილი უნდა ყოფილიყვნენ საქვაბე კვებით. თუმცა, 2020 წლის მდგომარეობით
საქვაბე კვება, მხოლოდ თბილისის ახლად განხსნილ იზოლატორშია ხელმისაწვდომი.
შესაბამისად, კვლავ პრობლემად რჩება ყველა იზოლატორის, მშრალი ულუფების ნაცვლად,
საქვაბე კვებით უზრუნველყოფის საკითხი.
საანგარიშო პერიოდში განისაზღვრა სამხრე ვიდეოკამერით მოპოვებული ინფორმაციის
შენახვისა და დამუშავების წესი, თუმცა, სახალხო დამცველის რეკომენდაციის მიუხედავად,
პატრული პოლიციელებისთვის, მოქალაქესთან ურთიერთობისას, ვიდეოჩანაწერის
განხორციელება სავალდებულო არ გამხდარა. აღნიშნული ცვლილება კი მნიშვნელოვანი
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იქნებოდა როგორც არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენისა და დოკუმენტირების,
ისე პოლიციელთათვის სათანადო გარანტიების შექმნის თვალსაზრისით.
საანგარიშო პერიოდში არაერთი პოლიციის განყოფილება იქნა ეკიპირებული
ვიდეოკამერებით; შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, 2019 წლის პირველ ნახევარში
აღნიშნული პროცესი მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელდა. მართალია,
საანგარიშო პერიოდში განისაზღვრა პატრულ-ინსპექტორთა მოქალაქეებთან კომუნიკაციის
დროს
ვიდეოჩანაწერის
შენახვის
ვადა,
თუმცა
დღემდე
პრობლემად
რჩება
სამართალდამცავთა მიერ ასეთი კომუნიკაციისას ვიდეოგადაღების სავალდებულოობის
საკითხი. ასევე, დღემდე გადაუჭრელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციულ
შენობებში ვიდეოკამერების მონტაჟის საკითხი, განსაკუთრებით იმ ადგილებში, სადაც
მოწმეს, ბრალდებულს და ა.შ., უწევთ ყოფნა.
მისასალმებელია, რომ პოლიციის აკადემიის სასწავლო კურსი მოიცავს ადამიანის
უფლებებისა და თანასწორობის პრინციპების, ისევე, როგორც ძალის გამოყენების მეთოდების
სავალდებულო სწავლებას. ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტების გაუმჯობესებისა
და ძალის გადამეტების პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე სასურველია მოქმედი
პოლიციელების რეგულარული და სავალდებულო გადამზადება იმავე თემატიკაზე.

რეკომენდაციები
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საქართველოს პროკურატურას
სახელმწიფო ინსპექტორს
➢ სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლების მხრიდან არასათანადო მოპყრობისა
და ძალის გადამატების ფაქტების დროული, მიუკერძოებელი და ეფექტიანი
გამოძიება;
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
➢ განაგრძოს ძალისხმევა ყველა დროებითი მოთავსების იზოლატორის საყოფაცხოვრებო
პირობების
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
შესაბამისობაში
მოყვანის
თვალსაზრისით;
➢ უზრუნველყოს
დმი-ებში
მოთავსებული
სრულფასოვანი საკვების მიწოდება;

პირებისთვის

ადეკვატური

და

➢ პოლიციის ყველა განყოფილებაში უზრუნველყოს შიდა და გარე პერიმეტრის
ვიდეომეთვალყურეობის სისტემით სრული დაფარვა;
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➢ უზრუნველყოს კრიმინალური პოლიციის სამხრე კამერებით აღჭურვა და
ნორმატიული აქტით გაითვალისწინოს სამხრე კამერებით ვიდეოგადაღების
სავალდებულო წესი;
➢ გააგრძელოს თანამშრომლების რეგულარული და სავალდებულო გადამზადება
ადამიანის უფლებების და თანასწორობის პრინციპებსა და ძალის გამოყენების
მეთოდებში.

მიზანი 3.1. დროებითი მოთავსების იზოლატორში შესახლებულ
პროცედურული და ინსტიტუციური გარანტიების გაძლიერება - 77.5%

პირთა

დაცვის

ამოცანა 3.1.1 დროებით მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება - 100%

ინდიკატორი: სამედიცინო მომსახურებასთან დაკავშირებით შესაბამის ორგანოში შესული და
განხილული საჩივრების რაოდენობა.
შეფასება:
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების
ხარისხის გაუმჯობესების თვალსაზრისით საანგარიშო პერიოდში მთელი რიგი ღონისძიებები
განხორციელდა, რომლებიც დადებითად აისახა როგორც სამედიცინო მომსახურებისადმი
ხელმისაწვდომობაზე, ისე სამედიცინო და არასამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციაზე.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის
მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018-2020 წლის
მანძილზე, დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტში, სამედიცინო
მომსახურებასთან დაკავშირებით, საჩივარი არ შესულა. შს მინისტრის 2020 წლის 27
თებერვლის N1/81 ბრძანებით დამტკიცდა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში მოსათავსებელი/მოთავსებული პირების სამედიცინო შემოწმების ჩატარების
ინსტრუქცია“. ინსტრუქციის მიზანია, სამედიცინო პერსონალმა მაქსიმალური სიზუსტით
უზრუნველყოს სხეულზე არსებული დაზიანებების დეტალური დოკუმენტირება სტამბოლის
ოქმის შესაბამისად, ასევე დაკავებულის მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის
ფაქტების გამოვლენა.

საქმიანობა 3.1.1.1 დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების უზრუნველყოფა
საჭირო სამედიცინო მომსახურებით - 100%
ჩვენს წერილობით მიმართვაზე, რა სახის ღონისძიებები გატარდა დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში
სამედიცინო
მომსახურებაზე
წვდომისა
და
მისი
ხარისხის
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გასაუმჯობესებლად, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და
გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტმა გვაცნობა: „2018 წლის დასაწყისში
სამედიცინო პუნქტები მოქმედებდა მხოლოდ 7 რეგიონალურ დროებითი მოთავსების
იზოლატორში, ხოლო დანარჩენ 22 იზოლატორში მოთავსებულ პირთათვის სამედიცინო
მომსახურების გასაწევად ხდებოდა სასწრაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადის გამოძახება.
ამავე წლის დასაწყისში შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული იქნა პროექტი,
რომელიც ითვალისწინებდა იმ დროებითი მოთავსების იზოლატორების რაოდენობის
გაზრდას, სადაც სამედიცინო პუნქტი ფუნციონირებს. 2018 წლის თებერვლიდან დაიწყო
ექიმების მოძიების პროცესი. (...) სამედიცინო პუნქტები 2018 წლის ოქტომბრის თვეში გაიხსნა
მცხეთის, ფოთისა და საგარეჯოს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, ხოლო ნოემბრის
თვეში ყვარლისა და ზესტაფონის იზოლატორებში. დეკემბრის თვეში სამედიცინო პუნქტები
ასევე ამოქმედდა ახალციხის, ჩხოროწყუს და ხაშურის დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში. სამედიცინო პუნქტების მოწყობა და გახსნა გრძელდება სხვა
იზოლატორებშიც. შესაბამისად დღეის მდგომარეობით დროებითი მოთავსების
უზრუნველყოფის დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებული 29 მოქმედი დროებითი
მოთავსების იზოლატორიდან სამედიცინო პუნქტი ფუნქციონირებს 15 იზოლატორში.”6
დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების საჭირო სამედიცინო მომსახურებით
უზრუნველყოფაზე ზრუნვა 2019-20 წლებშიც გაგრძელდა. დეპარტამენტის ინფორმაციით:
2019-2020 წლებში ახალი სამედიცინო პუნქტი გაიხსნა 9 დროებითი მოთავსების
იზოლატორში. შესაბამისად, დღეისათვის, ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი 30 დროებითი
მოთავსების იზოლატორიდან, სამედიცინო პუნქტი უკვე 23 იზოლატორში ფუნქციონირებს,
სადაც მოსათავსებელ/მოთავსებულ პირებს სამედიცინო შემოწმება სტამბოლის პროტოკოლის
მოთხოვნების შესაბამისად უტარდებათ.7 ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,
გრძელდება დანარჩენ 7 იზოლატორში ექიმების მოძიების პროცესი.
აღნიშნული
ინფორმაცია
დასტურდება
საქართველოს
სახალხო
დამცველის ანგარიშებითაც. სახალხო დამცველი, 2019 და 2020 წლის საპარლამენტო
ანგარიშებში, აღნიშნავს, რომ პოლიციის კონტროლის ქვეშ ყოფნის პერიოდში, დაკავებულებს
სამედიცინო მომსახურება დროულად მიეწოდებოდათ, გარდა ერთეული შემთხვევებისა.
მისასალმებელია, რომ დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო პუნქტების
რაოდენობა 2019 წელს - 15-დან 19-მდე, ხოლო, 2020 წელს 19-დან 23-მდე გაიზარდა.8 ევროპის
საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის (CPT) 2018 წლის ანგარიშშიც დამაკმაყოფილებლად
არის შეფასებული დროებითი მოთავსების იზოლატორებში სამედიცინო მომსახურების
ხელმისაწვდომობა. ამასთან, კომიტეტი მოუწოდებს მთავრობას, უზრუნველყოს ყველა
დროებითი მოთავსების იზოლატორის ექიმებითა და ექთნებით დაკომპლექტება, ვინაიდან,

შსს-ს 2019 წლის 9 ივლისის წერილი MIA 8 19 01790150.
შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423, 2021 წლის 11 მარტის წერილი MIA 1 21 00592070.
8 საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, საქართველოს
სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 89 და 2020 წლის ანგარიში, გვ. 60.
6
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კომიტეტის დაკვირვებით, დაზიანებების აღწერას დმი-ებში დასაქმებული მედპერსონალი
ბევრად უფრო დეტალურად ახორციელებს, ვიდრე გამოძახებული ექიმები.9

საქმიანობა 3.1.1.2. დროებითი მოთავსების იზოლატორში მყოფი პირების მიერ საკუთარი
ხარჯებით სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა - 100%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 2018-2020
წლების განმავლობაში, საკუთარი ხარჯებით სამედიცინო მომსახურების უზრუნველყოფის
მოთხოვნით, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში შესახლებულ არცერთ პირს,
დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტისთვის არ მიუმართავს.10
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების
ტიპური დებულებისა და შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა
მინისტრის 2016 წლის 2 აგვისტოს №423 ბრძანებით დამტკიცებული საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორების შინაგანაწესის მე-16 მუხლის
მე-2 პუნქტის შესაბამისად, „მოთავსებულ პირს საჭიროების შემთხვევაში უფლება აქვს,
იზოლატორში მოთავსების მთელი პერიოდის განმავლობაში მოითხოვოს სამედიცინო
შემოწმების ჩატარება, ასევე აღნიშნული შემოწმების ჩატარების მიზნით საკუთარი ხარჯებით
მოიწვიოს ექსპერტი.”
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
მოთავსებულ
პირთა
სამედიცინო
მომსახურების
ინსტრუქციის
დამტკიცების
თაობაზე“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 დეკემბრის №691
ბრძანებით დამტკიცებული დანართის მე-12 მუხლის თანახმად, დასაბუთებული მოთხოვნის
შემთხვევაში მოთავსებულ პირს უფლება აქვს, იზოლატორის უფროსის ნებართვით,
საკუთარი სახსრებით მოიწვიოს პირადი ექიმი.”

საქმიანობა 3.1.1.3. სამედიცინო პერსონალის განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლება - 100%
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
დეპარტამენტიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად:

ხარისხის

მონიტორინგის

ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, 2018 წლის ივნისი-სექტემბრის პერიოდში, 3 ეტაპად,
გადამზადდა დასასაქმებელი სამედიცინო პერსონალი - 46 ექიმი. უწყების ინფორმაციით,
გარდა დასასაქმებელი ექიმებისა, 2018 წლის გაზაფხულზე გადამზადება გაიარა მოქმედმა
სამედიცინო პერსონალმაც: ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებზე და ასევე იზოლატორში
მოთავსებული პირების სხეულზე არსებული დაზიანებების სათანადო დოკუმენტირების
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 24.
10 შსს-ს 2021 წლის 11 მარტის წერილი MIA 1 21 00592070.
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მიმართულებით 2018 წლის აპრილში გადამზადდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის სამედიცინო
მომსახურების სამსახურში დასაქმებული სამედიცინო პერსონალი ორ ჯგუფად (25 ექიმი).
2019 წელს, ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, გადამზადდა იზოლატორებში
დასაქმებული 20 ექიმი, სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად დაზიანებების
დოკუმენტირებისა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის, სუიციდისა და თვითდაზიანებების
პრობლემებზე, ასევე გადამდები დაავადებების პრევენციის საკითხებზე. ამავდროულად,
ამავე წელს, ევროპის საბჭოსთან თანამშრომლობით, დაიწყო ახალი პროექტი, რომლის
ფარგლებშიც ჩატარდა ორი ტრენერთა ტრენინგი ექიმებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფენ
მომავალში დასასაქმებელი და მოქმედი ექიმების გადამზადებას დაზიანებების
დოკუმენტირების კუთხით. აღნიშნული ტრენინგების შედეგად შერჩეული იქნა 9 ექიმი,
რომელთა მომზადების პროცესი დასრულდა 2020 წლის თებერვალში. უკვე, 2020 წელს ორი
მიმართულებით „ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურების მიწოდება დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში“, ჯამში, ტრენინგი გაიარა 50 სამედიცინო მუშაკმა, ხოლო „არასათანადო
მოპყრობის მსხვერპლთა ინტერვიუერების ტექნიკების შესახებ“ ტრენინგს დაესწრო 42 ექიმი.

საქმიანობა 3.1.1.4. არასამედიცინო პერსონალის განგრძობადი კვალიფიკაციის ამაღლება 100%
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
ინფორმაციით, 2018 წლის მარტის თვეში სსიპ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
აკადემიაში განახლდა დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადებაგადამზადების სასწავლო კურსი. 2018 წლის განმავლობაში სასწავლო კურსზე შინაგან საქმეთა
სამინისტროს აკადემიაში მივლენილ იქნა დროებითი მოთავსების იზოლატორების ყველა ის
თანამშრომელი, რომელთაც გადამზადება არ ჰქონდათ გავლილი (ჯამში 10 ჯგუფი, 200
თანამშრომელი). იმავე დეპარტამენტის მიერ 2020 წლის 1 მაისის წერილით მოწოდებული
ინფორმაციის თანახმად, 2018-2019 წლებში, თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების
განახლებული სასწავლო კურსის ფარგლებში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში,
მივლენილი იქნა იზოლატორების უკლებლივ ყველა თანამშრომელი.11
სამინისტროს ინფორმაციით, ამავე წელს მონიტორინგის სამსახურში დასაქმებულმა ყველა
თანამშრომელმა გაიარა
გადამზადება მონიტორინგის ჩატარების
განახლებული
მეთოდოლოგიის და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებებით. ხოლო, იზოლატორში
დასაქმებული პერსონალის ერთ ჯგუფს (სულ 20 მოსამსახურე) დისტანციურ ფორმატში
ჩაუტარდა დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადებაგადამზადების სასწავლო კურსი.12

ამოცანა 3.1.2 დაკავებულ/პირთათვის ადეკვატური საყოფაცხოვრებო, სანიტარული და სხვა
პირობების შექმნა - 55%
11
12

შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
შსს-ს 2021 წლის 11 მარტის წერილი MIA 1 21 00592070.
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ინდიკატორი: შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები; დამოუკიდებელი
(სახალხო
დამცველის
ჩათვლით)
მონიტორინგის
ანგარიშების
მიხედვით
უზრუნველყოფილია საცხოვრებელი, სანიტარული, ჰიგიენური, კვების და სხვა
მატერიალური პირობები.
შეფასება:
მისასალმებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევა დროებითი მოთავსების
იზოლატორების საყოფაცხოვრებო, სანიტარიული და სხვა პირობების გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით. საანგარიშო პერიოდში ჩატარებული სარემონტო სამუშაოების შედეგად, რიგ
დროებით მოთავსების იზოლატორებში საცხოვრებელი პირობები მნიშვნელოვნად
გაუმჯობესდა. გაიხსნა ახალი, საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისი იზოლატორი
თბილისში. სამინისტროსგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ შს
მინისტრის ბრძანებით რეგულირდება იზოლატორებში გამონაკლისის სახით დამატებითი
საწოლების გამოყენების პრაქტიკა, სამინისტრომ გაითვალისწინა წამების პრევენციის
ევროპული კომიტეტის (CPT) რეკომენდაცია აღნიშნული საწოლების მოხსნის თაობაზე და
2020 წლის განმავლობაში, 7 იზოლატორში განხორციელდა საკნებში არსებული დამატებითი
საწოლების დემონტაჟი.13
მიუხედავად ამისა, დროებითი მოთავსების იზოლატორებში ჯერ კიდევ არსებობს მთელი
რიგი ინფრასტრუქტურული, საყოფაცხოვრებო თუ სანიტარული პრობლემები, რომელთა
შესახებ საუბარია როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის, ისე ევროპის საბჭოს წამების
პრევენციის კომიტეტი შეფასებებში.
ნიშანდობლივია, რომ მონიტორინგის ორივე ორგანო ხაზგასმით აღნიშნავს დროებითი
მოთავსების იზოლატორების საყოფაცხოვრებო პირობების შეუთავსებლობას საერთაშორისო
სტანდარტებთან.
რაც შეეხება დმი-ების მიერ მიწოდებული საკვების ხარისხს, ამ მხრივ საანგარიშო პერიოდში,
ისევე, როგორც გასულ წლებში, პროგრესი არ აღინიშნება - გარდა თბილისის ახლად გახსნილი
დაწესებულებისა, სხვა დაწესებულებებში მოთავსებულ პირებს მშრალი საკვები ულუფები
მიეწოდება. იმედს ვიტოვებთ, რომ მომავალში კვების ხარისხთან დაკავშირებული
პრობლემებიც მოგვარდება.

საქმიანობა 3.1.2.1 საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად დროებითი მოთავსების
იზოლატორების გამართული ფუნქციონირება, რათა უზრუნველყოფილ
იქნეს
საცხოვრებელი, სანიტარული, ჰიგიენური და სხვა მატერიალური პირობები - 80%

13

შსს-ს 2021 წლის 11 მარტის MIA 1 21 00592070 წერილის დანართი.
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შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
ინფორმაციით:
„2018 წლის გაზაფხულზე სარემონტო სამუშაოები განხორციელდა 3 დროებითი მოთავსების
იზოლატორში (ჩხოროწყუს, წალკისა და ახალქალაქის დროებითი მოთავსების
იზოლატორებში). ხოლო 10 დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოეწყო სამედიცინო
ოთახი. სარემონტო სამუშაოები ჩატარდა ასევე მცხეთის დროებითი მოთავსების
იზოლატორში, სადაც დამატებით გაიზარდა იზოლატორში არსებული საკნების რაოდენობა.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის პროექტის ფარგლებში (რომელიც დაფინანსებულია
ევროკავშირის მიერ), 2018 წლის სექტემბერში, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მიერ ქვემო ქართლის რეგიონალურ დროებითი მოთავსების იზოლატორში (ქ.რუსთავი)
მოწყობილი იქნა არასრულწლოვნებზე მორგებული საკანი და საგამოძიებო ოთახი.
ამავდროულად, 2018 წლის დეკემბერში სარემონტო სამუშაოები დაიწყო ფოთის,
ქობულეთისა და სამტრედიის დროებითი მოთავსების იზოლატორებში. ფოთისა და
სამტრედიის იზოლატორებში სარემონტო სამუშაოები 2019 წლის თებერვალში დასრულდა.
სამუშაოების ფარგლებში ასევე მოეწყო სამედიცინო ოთახები.
2018 წელს დაიწყო ახალი დროებითი მოთავსების იზოლატორების მშენებლობა ქ.თბილისში
და ბაკურიანში, ასევე ქ.თბილისში ადმინისტრაციული პატიმრებისათვის განკუთვნილი
დაწესებულების მშენებლობა.”14
2020 წელს მოწოდებული ინფორმაციით, 2019 წლის ბოლოსთვის სარემონტო სამუშაოები
დასრულებული იყო ფოთის, სამტრედიისა და ქობულეთის დმი-ებში, ასევე, გარემონტდა
ბაღდათის, ჭიათურის, სენაკის, ლანჩხუთისა და სიღნაღის დროებითი მოთავსების
იზოლატორები. ამავდროულად, დასრულდა ახალი იზოლატორისა და ადმინისტრაციული
პატიმრებისთვის განკუთვნილი დაწესებულების მშენებლობა ქ. თბილისში, რომელიც გაიხსნა
და დღეის მდგომარეობით უკვე ფუნქციონირებს.15
2020 წლის იანვრის ბოლოს დასრულდა სარემონტო სამუშაოები ოზურგეთის დროებითი
მოთავსების იზოლატორში, სადაც ასევე მოეწყო და ამოქმედდა სამედიცინო პუნქტი.
ამასთანავე, 2020 წლის ნოემბერი-დეკემბრის პერიოდში, ჩატარდა სხვადასხვა სახის მცირედი
სარემონტო, მათ შორის, კოსმეტიკური სამუშაოები 19 იზოლატორში.16
საქართველოს სახალხო დამცველი, თავის 2018 წლის ანგარიშში, მიესალმება დროებითი
მოთავსების იზოლატორებში ინფრასტრუქტურისა და საცხოვრებელი პირობების
გასაუმჯობესებლად ჩატარებულ სარემონტო სამუშაოებს, თუმცა აღნიშნავს, რომ რიგ
იზოლატორებში კვლავ არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო საცხოვრებელი პირობები:
“რიგი იზოლატორები არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო ბუნებრივი და ხელოვნური
შსს-ს 2019 წლის 09 ივლისის წერილი MIA 8 19 01790150.
შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
16 შსს-ს 2021 წლის 11 მარტის წერილი MIA 1 21 00592070.
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ვენტილაციითა და განათებით; არადამაკმაყოფილებელია სანიტარიულ–ჰიგიენური
მდგომარეობა; იზოლატორის საკნებში არის ნახევრად იზოლირებული სანიტარიული კვანძი.
ეს განსაკუთრებით პრობლემურია ორ და მეტ ადგილიან საკნებში, სადაც შესახლებულ პირს
ბუნებრივი მოთხოვნილების დაკმაყოფილება სხვა პირის/პირთა თანდასწრებით უწევს“.17
ანალოგიურ პრობლემებზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2019 წლის საპარლამენტო
ანგარიშშიც:
„2019 წლის განმავლობაში განხორციელებული ვიზიტების18 შედეგად დადგინდა, რომ
დროებითი მოთავსების იზოლატორების ნაწილი არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო
ბუნებრივი19 და ხელოვნური ვენტილაციითა20 და განათებით, ზოგიერთი იზოლატორი
საჭიროებს კოსმეტიკური სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას.21 გარდა ამისა, 2019 წელს
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ შემოწმებულ არცერთ დროებითი მოთავსების
იზოლატორში არსებული გარემო არ იყო ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის
მქონე პირებზე. ზემოთქმულის გარდა, რიგი დროებითი მოთავსების იზოლატორებში არის
ნახევრად იზოლირებული სანიტარული კვანძი, რაც განსაკუთრებით პრობლემურია ორ და
მეტ ადგილიან საკნებში, სადაც შესახლებულ პირებს ბუნებრივი მოთხოვნილების
დაკმაყოფილება სხვა პირის/პირების თანდასწრებით უწევთ. შეინიშნება ჰიგიენურ
ნორმებთან დაკავშირებული პრობლემები.“22
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშში, ასევე საუბარი სხვა სანიტარულჰიგიენურ პრობლემებზე დროებითი მოთავსების იზოლატორებში:
„საყურადღებოა, რომ საკნებში არსებულ საპირფარეშოებში არ არის ჩამრეცხი მოწყობილობა,
რის ნაცვლად გამოიყენება საკნებში არსებული საკანალიზაციო ხვრელის ზემოთ რამდენიმე
სანტიმეტრში არსებული წყლის მილი. სამწუხაროდ, აღნიშნულ მილს ზოგიერთი
დაკავებული პირი ასევე იყენებს სასმელი წყლის ასაღებად, რაც მისი მდებარეობიდან
გამომდინარე არაჰიგიენურია და დაკავებულთა სამართლიან უკმაყოფილებას იწვევს.“23
იმავე პრობლემებზე საუბრობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2020 წლის ანგარიშშიც ისევე, როგორც წინა წლებში, კვლავ საუბარია დროებითი მოთავსების იზოლატორებში

საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ. 67.
18 კახეთის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, აჭარისა და გურიის რეგიონებში მდებარე იზოლატორები.
19 მცირე ზომის ფანჯრების გამო, ბუნებრივი განათებისა და ვენტილაციის პრობლემაა აჭარისა და გურიის
რეგიონალურ, ჭიათურის, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალურ, სამტრედიის,
ზესტაფონის, ბაღდათის, საგარეჯოს, კახეთის რეგიონალურ, ყვარლისა და ლანჩხუთის დროებითი მოთავსების
იზოლატორების საკნებში.
20 ხელოვნური ვენტილაცია არასაკმარისია აჭარისა და გურიის რეგიონალურ და ბაღდათის დროებითი მოთავსების
იზოლატორების საკნებში.
21 აჭარისა და გურიის რეგიონალურ, იმერეთის, რაჭა–ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის რეგიონალურ და ასევე საგარეჯოს
დროებითი მოთავსების იზოლატორების საკნებში კედლებზე შეიმჩნევა ნესტის და ჭუჭყის კვალი, ზოგან
კედლიდან ჩამოშლილია საღებავის ფენები.
22 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 116.
23 Ibid. გვ. 116-117.
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სათანადო ხელოვნური და ბუნებრივი განათებისა და ვენტილაციის არარსებობაზე, შშმ
პირებზე არაადაპტირებულ გარემოზე თითქმის ყველა იზოლატორში, სანიტარული
კვანძების პრობლემებზე და მათ ნახევრად იზოლირებულ მოწყობაზე და სხვა.24
ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტიც, თავის მხრივ, აღნიშნავს, რომ დროებითი
მოთავსების იზოლატორების ზოგადი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია 72 საათიანი
მოთავსებისთვის, საკნები გარემონტებული და სუფთაა, ადეკვატურადაა განათებული და
ხდება ვენტილაცია, დაკავებულ პირებს მიეწოდებათ ლეიბი და საბანი. ამასთან, კომიტეტის
შეფასებით, გარკვეული ხარვეზები კვლავ აღმოუფხვრელია: ყველა იზოლატორში არ არის
უზრუნველყოფილი თითოეულ პირზე 4 კვ.მ სივრცე, საკანში არსებული ტუალეტები,
როგორც წესი, მხოლოდ ნაწილობრივაა იზოლირებული; სისხლის სამართლის წესით
დაკავებულებს კვლავ არ აქვთ შხაპის მიღების უფლება და არც რაიმე სახის აქტივობებზე
წვდომა. დუშეთის დროებითი მოთავსების იზოლატორს საერთოდ არ გააჩნია სასეირნო ეზო.25
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში თითოეულ პირზე უზრუნველყოფილ სივრცესთან
დაკავშირებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 2
აგვისტოს N423 ბრძანების „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი
მოთავსების იზოლატორების ტიპური დებულებისა და შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ”
26-ე მუხლის მე-2 პუნქტით განსაზღვრულია, რომ მოთავსებულ პირზე საცხოვრებელი
ფართობის ნორმა იზოლატორში არ უნდა იყოს 4 კვ.მ.-ზე ნაკლები. წამების პრევენციის
კომიტეტის შეფასება, საკმარისი სივრცის არარსებობის თაობაზე, ეყრდნობა საკნებში
საწოლების რაოდენობის შეფარდებას საცხოვრებელ ფართთან. უწყების ინფორმაციით, 4 კვ.მ.
ფართობის დაცვა მკაცრად ხდება, ხოლო საკნებში საწოლების ჭარბი რაოდენობა
გათვალისწინებულია იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც დაკავებულების რაოდენობიდან
გამომდინარე შეუძლებელია მათი გადაყვანა სხვა უახლოეს იზოლატორში.

საქმიანობა 3.1.2.2. დროებითი მოთავსების იზოლატორებში საერთაშორისო სტანდარტების
შესაბამისი კვებითი პირობების უზრუნველყოფა - 30%
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში მოთავსებული პირისათვის მისაწოდებელი საკვების
ულუფები დადგენილია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 5 მაისის №457
ბრძანებით.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის
მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფორმაციით, გარდა თბილისის დროებითი მოთავსების
იზოლატორისა, ქვეყნის მასშტაბით ყველა სხვა იზოლატორში დაკავებულებს მიეწოდებათ
მზა მშრალი საკვები ულუფები, ხოლო თბილისის იზოლატორში საკვების მიწოდება ხდება
ადგილობრივი სასადილოდან.

საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 143.
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 28.
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იმავე წყაროს თანახმად, „დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტში
მიმდინარეობს მუშაობა იზოლატორებში მოთავსებულ პირთათვის განკუთვნილი მშრალი
საკვები ულუფების ცვლილებასთან დაკავშირებით - კვების პირობების გაუმჯობესების
მიზნით, მშრალი ულუფების ნაცვლად იგეგმება იზოლატორში მოთავსებული პირების
საქვაბე კვებით უზრუნველყოფა. განსაზღვრულია, რომ 2019 წლის ბოლომდე, საქვაბე კვების
შემოღება, მინიმუმ ოთხ იზოლატორში უნდა მოხდეს. აღნიშნულ პროცესში
გათვალისწინებული იქნება გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის
(FAO) და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) რეკომენდაციები.”26
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში, კვებითი პირობების კუთხით 2018 წელს არსებული
მდგომარეობა შენარჩუნდა 2019 წელსაც. დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის
თანახმად „გარდა თბილისის დროებითი მოთავსების იზოლატორისა, ქვეყნის მასშტაბით
ყველა სხვა იზოლატორში დაკავებულებს მიეწოდებათ მზა მშრალი საკვები ულუფები, ხოლო
თბილისის იზოლატორში საკვების მიწოდება ხდება ადგილობრივი სასადილოდან. [უწყების
ინფორმაციით] საქვაბე კვება ასევე უზრუნველყოფილი იქნება თბილისის ახალ იზოლატორსა
და ადმინისტრაციული პატიმრებისთვის განკუთვნილ დაწესებულებაში.“
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ „2019 წლის ბოლომდე იგეგმებოდა საქვაბე
კვების შემოღება მინიმუმ ოთხ იზოლატორში, რაც ამ ეტაპზე არ განხორციელებულა.“27
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშის თანახმად: „2019 წელს შემოწმებულ
დროებითი მოთავსების იზოლატორებში დაკავებული პირი უზრუნველყოფილია მხოლოდ
მშრალი (საქონლის ხორცის კონსერვი, მშრალი სუპი, პაშტეტი და პური) სასურსათო
ულუფით, რაც არასრულფასოვანი საკვებია. სამწუხაროდ, აღნიშნული საკვების 15 დღემდე
ვადით მიღება უწევთ ადმინისტრაციულ პატიმრობა შეფარდებულ პირებს, რამაც შეიძლება
მათ ჯანმრთელობას ზიანი მიაყენოს. იზოლატორში განთავსებული პირებისთვის ასევე
პრობლემას წარმოადგენს დიეტური საკვების არარსებობა.“ იმავე პრობლემურ საკითხებზეა
საუბარი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშშიც. გარდა საქვაბე კვებით
უზრუნველყოფის პრობლემისა, ამავე ანგარიშში პრევენციის ეროვნული მექანიზმი ანგარიშში
საუბარია დიეტური საკვების ხელმისაწვდომობის პრობლემაზე.28

მიზანი 3.2 ადამიანის უფლებათა დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფა - 62.5%
ამოცანა 3.2.1 იძულების ღონისძიებების გამოყენების საგამონაკლისო ხასიათისა და
პროპორციულობის პრინციპის დაცვის უზრუნველყოფა - 35%

შსს-ს 2019 წლის 4 სექტემბრის წერილი MIA 1 19 02342906.
შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
28 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 143.
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ინდიკატორი: შიდაუწყებრივი მონიტორინგის პერიოდული ანგარიშები;დამოუკიდებელი
(სახალხო დამცველის ჩათვლით) მონიტორინგის ანგარიშების მიხედვით იძულებითი
ღონისძიებების გამოყენებას აქვს საგამონაკლისო ხასიათი და პროპორციულობის პრინციპი
დაცულია;გადამზადებული პოლიციელების მზარდი პროცენტული რაოდენობა
შეფასება:
ძალის გადამეტების პრევენციისთვის სამოქმედო გეგმის მიხედვით გათვალისწინებულია
სამხრე ვიდეოკამერების შესაბამისი გამოყენების, ასევე, პოლიციელთა ცნობიერებისა და
პროფესიული მომზადების უზრუნველყოფა. საანგარიშო პერიოდში გარკვეული
ღონისძიებები ორივე მიმართულებით განხორციელდა, თუმცა სამხრე ვიდეოკამერების
გამოყენება მოქალაქესთან ურთიერთობისას კვლავ პოლიციელის ნებაზეა დამოკიდებული,
რაც დასახული ამოცანის მიღწევას არ უზრუნველყოფს. რაც შეეხება გადამზადებულ
პოლიციელთა რაოდენობას, იგი ამ ეტაპზე სრულად ვერ უზრუნველყოფს სამოქმედო გეგმით
განსაზღვრული ამოცანის შესრულებას.
2019-2020 წლებში განსაკუთრებით მწვავედ დადგა პოლიციელთა მიერ იძულების
ღონისძიებების (ფიზიკური ძალა, სპეციალური საშუალებები) გამოყენების პრობლემა.
მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციების ფონზე, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ იძულების
ღონისძიებები არაერთხელ და განსაკუთრებული ინტენსივობით გამოიყენა. პრობლემის
მასშტაბსა და რეალურობაზე მიანიშნებს შსს-ს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის პასუხი ჩვენს კითხვაზე - გვაცნობეთ, რამდენჯერ
და რა სახის იძულებითი ღონისძიება იქნა გამოყენებული საანგარიშო პერიოდში, რამდენი
მათგანის გამოყენებაზე შემოვიდა საჩივარი და რა რეაგირება მოყვა თითოეულს. უწყებამ არ
გადმოგვცა აღნიშნული მონაცემები შემდეგი მოტივით: „დაზუსტებას საჭიროებს,
კონკრეტულად რა ტიპის იძულების ღონისძიებაზეა საუბარი.“29 სახალხო დამცველი
განსაკუთრებით მწვავე პრობლემად ხედავს 2020 წლის განმავლობაში პოლიციელთა მხრიდან
დაკავებულების მიმართ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებს.
ომბუდსმენს მიაჩნია, რომ აღნიშნული შემთხვევები არასათანადო მოპყრობას უტოლდება.30
2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენები, რომლებიც ორი წლის თავზე კვლავ არასრულყოფილად
არის გამოძიებული, ასევე, სახალხო დამცველის უკანასკნელი წლების ანგარიშებში
მოყვანილი ფაქტები პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევებზე, ნათლად
მოწმობს, რომ იძულების ღონისძიებების გამოყენებისას პროპორციულობის პრინციპის
დაუცველობა უკვე სისტემურ პრობლემად იქცა.

საქმიანობა 3.2.1.1. სამხრე ვიდეოკამერის გამოყენების წესის შემუშავება და დანერგვა - 50%

შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 48.
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2013 წლის 5 ივლისის ცვლილებით,31 „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების განხორციელების წესების შესახებ“
ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 15
დეკემბრის №1310 ბრძანების მე-12 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა „ზ” ქვეპუნქტი,
რომლითაც პატრულ-პოლიციელის აღჭურვილობას დაემატა სამხრე ვიდეოკამერა. იმავე
ცვლილებით, პატრულ-პოლიციელს უფლება აქვს, „საზოგადოებრივი წესრიგის,
სამართალდარღვევაზე რეაგირების, მოქალაქისა და პოლიციელის უფლებების დაცვის, საქმის
ყოველმხრივი, სრული და ობიექტური გამოკვლევის მიზნით, ტექნიკური საშუალებების
გამოყენებით განახორციელოს ვიდეო-აუდიო ჩაწერა [...].”32
სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშშიც აღნინულია, რომ „სახალხო დამცველი წლებია,
რეკომენდაციით მიმართავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტით განისაზღვროს პოლიციელთა მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეოგადაღების
ვალდებულება, გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის წესი და ვადები.” ვინაიდან
„პოლიციელთა სამხრე ვიდეოკამერებით აღჭურვა და მოქალაქეებთან პოლიციის
ურთიერთობისას ვიდეოჩანაწერების წარმოება არასათანადო მოპყრობისაგან დაცვის ერთერთი მნიშვნელოვანი გარანტიაა.”33
2018 წლის 26 დეკემბერს შს მინისტრის N1310 ბრძანებაში შესული ცვლილებებით დამტკიცდა
სამხრე ვიდეოკამერით მოპოვებული მონაცემების შენახვისა და დამუშავების წესი. შსს
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
ინფორმაციით: „სამინისტროს ადმინისტრაციის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
ზედამხედველობის განყოფილების ინიცირებით „პოლიციის შესახებ" საქართველოს კანონის
შესაბამისად, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დასაცავად ფორმის ტანსაცმელზე
განთავსებული ვიდეოკამერის საშუალებით განხორციელებული ჩანაწერების შენახვისა და
გამოყენების პროცედურების დამტკიცების თაობაზე შემუშავდა „საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების
განხორციელების წესების შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს
შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 15 დეკემბრის №1310 ბრძანების ცვლილების პროექტი,
რომელიც დამტკიცდა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2018 წლის 26 დეკემბრის
№139 ბრძანებით. ბრძანებით განისაზღვრა, რომ პატრულ-ინსპექტორის მიერ ფორმის
ტანსაცმელზე დამაგრებული სამხრე ვიდეოკამერის მეშვეობით მოპოვებული მონაცემები
ინახება სპეციალურ სერვერზე. სპეციალურ სერვერზე ინფორმაციის განთავსება ხდება სამხრე
ვიდეოკამერაზე პასუხისმგებელი პატრულ-ინსპექტორის მიერ. აღნიშნული მონაცემები
ინახება 30 დღის ვადით. სამხრე ვიდეოკამერების მეშვეობით მოპოვებული მონაცემების

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 5 ივლისის ბრძანება N509 „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების განხორციელების წესების
შესახებ"ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 15 დეკემბრის
N1310 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.
32 საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2005 წლის 15 დეკემბრის №1310 ბრძანების “"საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის სამსახურის მიერ პატრულირების განხორციელების წესების
შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე” მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის “ე” ქვეპუნქტი.
33 საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2018 წელი, გვ. 64.
31

23

დამუშავება ხორციელდება
შესაბამისად.”

საქართველოს

კანონმდებლობით

დადგენილი

წესის

მსგავსად წინა წლებისა, 2019 წელსაც, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს,
მოქალაქეებთან ურთიერთობისას პოლიციელთა მიერ სამხრე კამერების გამოყენების წესის
შემუშავებისა და დახვეწის შესახებ საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები არ
შეუსრულებია. სახალხო დამცველის 2019 წლის ყოველწლიური საპარლამენტო ანგარიშის
თანახმად:
„წინა წლების მსგავსად, კვლავ პრობლემურია პოლიციელების მიერ სამხრე კამერების
გამოყენების პრაქტიკა. მოქმედი კანონმდებლობით, პატრულინსპექტორი ვალდებულია
ფორმის ტანსაცმელზე დამაგრებული სამხრე ვიდეოკამერის მეშვეობით მოპოვებული
მონაცემები სპეციალურ სერვერზე განათავსოს, სადაც ეს მონაცემები 30 დღის ვადით
შეინახება. რაც შეეხება პატრულ-პოლიციელის მოქალაქეებთან ურთიერთობის ვიდეო და
აუდიოჩაწერის ვალდებულებას, იგი პატრულ-პოლიციელის დისკრეციაზეა დამოკიდებული.
აღსანიშნავია, რომ პატრულ-პოლიციელების გარდა, სამსახურებრივი ფუნქციებიდან
გამომდინარე, მოქალაქეებთან შემხებლობა აქვთ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტისა და ტერიტორიული ორგანოების თანამშრომლებსაც. თუმცა მოქალაქეებთან
ურთიერთობისას მათ ვიდეოგადაღების ვალდებულება არ გააჩნიათ. აღნიშნული
პოლიციელის შეხედულებაზეა დამოკიდებული. გადაღებული ვიდეომასალის შენახვის წესი
და ვადები არც ამ შემთხვევაშია განსაზღვრული. ამგვარი საკანონმდებლო მოწესრიგების
პირობებში, პრაქტიკაში სამხრე კამერები თითქმის არ გამოიყენება.34 გამოყენების
შემთხვევაშიც, იკვეთება ერთეული შემთხვევები, როდესაც სამხრე კამერებით გადაღებული
პოლიციელთა მოქალაქეებთან ურთიერთობის ამსახველი მცირე მონაკვეთიანი ჩანაწერები
(რომელიც ერთიანობაში არ აჩვენებს სურათს და მხოლოდ პოლიციის თანამშრომელთა
სასარგებლოდ მეტყველებს) ერთვის საქმეს, როგორც მტკიცებულება.35 ასევე, პოლიციელთა
ინფორმაციით, დაბრკოლებას წარმოადგენს სამხრე კამერების ტექნიკური გამართულობაც.36
შესაბამისად, მნიშვნელოვანია გაუმართავი სამხრე კამერების ეტაპობრივად ჩანაცვლება
ახალი გაუმჯობესებული პარამეტრების მქონე კამერებით.“37
26 დეკემბრის ცვლილებებმა სამხრე ვიდეოკამერების გამოყენების მხოლოდ ერთი (უდავოდ
მნიშვნელოვანი) ასპექტი მოაგვარა, რომელსაც ვიდეოგადაღების შედეგად მოპოვებული
მონაცემების სათანადოდ შენახვა და გამოყენება წარმოადგენს, თუმცა კვლავ ღიად რჩება
საკითხი, რა კრიტერიუმებით უნდა იხელმძღვანელოს პატრულ-პოლიციელმა და რა
შემთხვევებში უნდა აწარმოოს ვიდეოგადაღება სამხრე ვიდეოკამერით. ამ მხრივ უმჯობესი
იქნებოდა, უწყებას სრულად გაეზიარებინა სახალხო დამცველის რეკომენდაცია და
სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფთან საუბრისას 38 დაკავებულიდან, მხოლოდ 2 დაკავებულმა მიუთითა
დაკავებისას სამხრე კამერის გამოყენებაზე.
35 რეგიონებში მოღვაწე ადვოკატებთან გასაუბრების შედეგები. ონლაინ გამოკითხული ადვოკატების 65,4 %
აცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ იარსებებდა სამხრე კამერების ჩანაწერები, როგორც მტკიცებულება, საქმეზე
დიდ გავლენას მოახდენდა.
36
სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ რეგიონებში ჩატარებული მონიტორინგისას, პოლიციის
სამმართველოების და დეპარტამენტების თანამშრომლები აღნიშნავდნენ, რომ მათ დაბალი გამძლეობისა და
გაუმართავი სამხრე კამერები გადაეცათ, რაც თავადაც უქმნით დაბრკოლებებს.
37 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 92.
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მოქალაქესთან ურთიერთობისას სავალდებულოდ განესაზღვრა ვიდეოგადაღების წარმოება.
აღნიშნული ცვლილება მნიშვნელოვანი იქნებოდა როგორც არასათანადო მოპყრობის
ფაქტების გამოვლენისა და დოკუმენტირების, ისე პოლიციელთა არაკეთილსინდისიერი
ბრალდებებისგან დაცვის საკითხებში.
არსებული კუთხით მდგომარეობა არც 2020 წელს შეცვლილა. სახალხო დამცველის ანგარიშის
მიხედვით, მხოლოდ პატრულ-ინსპექტორების შემთხვევაშია დადგენილი სამხრე კამერებით
გადაღების ვადა. თუმცა, გადაღების ვალდებულების ნორმატიულ დონეზე გაწერა, როგორც
პატრულ-ინსპექტორების, ასევე კრიმინალური პოლიციის შემთხვევაში, დღემდე ღიად რჩება.
ამგვარი საკანონმდებლო მოწესრიგების პირობებში კი, პრაქტიკაში, სამხრე კამერები
იშვიათად გამოიყენება. სახალხო დამცველის რწმუნებულების მიერ გამოკითხული
დაკავებულები აღნიშნავდნენ, რომ მათი დაკავებისას პატრულ-ინსპექტორებს სამხრე კამერა
ჩართული არ ჰქონდათ. ადვოკატები ასევე მიუთითებენ, რომ ჩანაწერების გამოთხოვის
შემთხვევაში, როგორც წესი, აღმოჩნდება, რომ ან კამერა არ იყო ჩართული ან ჩანაწერი
შემთხვევით წაიშალა.38

საქმიანობა 3.2.1.2. პოლიციელთა განგრძობადი განათლება ადამიანის უფლებებზე და
იძულებითი ღონისძიებების სტანდარტებთან და გამოყენების ტექნიკასთან დაკავშირებით 20%
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
ინფორმაციით:
„სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია (შემდგომში - აკადემია)
მუდმივად ახორციელებს შსს თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლების პოლიტიკას
ადამიანის უფლებების სწავლების კუთხით. ზემოაღნიშნული საგანი მოიცავს ისეთ
საკითხებს, როგორიცაა:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

სიცოცხლის უფლება;
წამების აკრძალვა;
თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება;
სამართლიანი სასამართლოს უფლება;
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლება;
აზრის, სინდისის, რელიგიისა და რწმენის თავისუფლება;
სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება;
დისკრიმინაციის დაუშვებლობა;
შეკრებებისა და მანიფესტაციების თავისუფლება;
თავისუფალი მიმოსვლის უფლება;
საკუთრების უფლება.

აკადემიაში ძალის გამოყენების მეთოდები პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
პროგრამებში/კურსებში იფარება რამდენიმე საგნის ფარგლებში, მათ შორის, თეორიული
ნაწილი იფარება ადამიანის უფლებების, პოლიციის შესახებ კანონისა და ტაქტიკური
38

საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 71.

25

მომზადების სწავლებისას, ხოლო პრაქტიკული ნაწილი ტაქტიკური მომზადებისა და
ფიზიკური იძულების სპეციალური ილეთების საგნის სწავლებისას.
2018 წლის 1 იანვრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ზემოხსენებული თემატიკით
მომზადდა/გადამზადდა:
1. პატრულ-ინსპექტორთა მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა - 2018 წელს 5 ჯგუფი, 63 მსმენელი, ხოლო 2019 წელს - 50 მსმენელი;
2. სასაზღვრო პოლიციის სახმელეთო საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის მესაზღვრეთა
მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2018 წელს 6
ჯგუფი, 90 მსმენელი, ხოლო 2019 წელს - 88 მსმენელი
3. საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ტურისტული უსაფრთხოების ქვეით
პატრულთა საბაზისო მომზადების სპეციალური საგანმანათლებლო პროგრამა - 2018
წელს 7 ჯგუფი, 123 მსმენელი;
4. უბნის-ინსპექტორთა სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2018
წელს 5 ჯგუფი, 65 მსმენელი, ხოლო 2019 წელს - 32 მსმენელი;
5. მესაზღვრე-კონტროლიორთა
მომზადების
სპეციალური
პროფესიული
საგანმანათლებლო პროგრამა - 2018 წელს 4 ჯგუფი, 73 მსმენელი, ხოლო 2019 წელს 30 მსმენელი;
6. დეტექტივ-გამომძიებლის სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა 2018 წელს 4 ჯგუფი, 75 მსმენელი;
7. საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
კრიმინალური
პოლიციის
ტერიტორიული ორგანოების მართლწესრიგის ოფიცერთა მომზადების სპეციალური
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა - 2019 წელს 62 მსმენელი;
8. პოლიციელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამა - 2019 წელს 256 მსმენელი;
9. გამომძიებელთა საბაზისო მომზადების სპეციალური პროფესიული საგანმანთლებლო
პროგრამა - 2019 წელს 19 მსმენელი;
10. პატრულ-ინსპექტორის პოზიციის დასაკავებელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს
მოსამსახურეთა სპეციალური გადამზადების კურსი - 138 მსმენელი;
11. გამომძიებელთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსი - 2019 წელს 108 მსმენელი;
12. წვევამდელთა და პოლიციის უმცროს ლეიტენანტთა სპეციალური წოდების
მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა - 313 მსმენელი;
13. პოლიციაში სამუშაოდ მისაღები და სამუშაოზე მიღებული წვევამდელების
სპეციალური მომზადებისა და პოლიციის უმცროსი ლეიტენანტის სპეციალური
წოდების მისანიჭებელი სპეციალური მომზადების პროგრამა - 2018 წელს 10 ჯგუფი,
176 მსმენელი;
14. საქართველოს
შინაგან
საქმეთა
სამინისტროს
კრიმინალური
პოლიციის
ტერიტორიული ორგანოების მართლწესრიგის ოფიცრის გადამზადების კურსი - 2018
წელს 4 ჯგუფი, 66 მსმენელი;
15. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის
დეპარტამენტში და ტერიტორიულ ორგანოებში თანამდებობრივი დაწინაურების
სპეციალური გადამზადების კურსი - 2018 წელს 3 ჯგუფი, 55 მსმენელი;
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16. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის
მოსამსახურეთა თანამდებობრივი დაწინაურების სპეციალური გადამზადების
კურსის სასწავლო პროგრამა - 2018 წელს 4 ჯგუფი, 68 მსმენელი;
17. სსიპ დაცვის პოლიციის მოსამსახურეთა ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური
საშუალებების გამოყენების სპეციალური მომზადების კურსი - 2018 წელს 12 ჯგუფი,
222 მსმენელი, 2019 წელს - 276 მსმენელი;
18. ადამიანის უფლებები და ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია მოზარდებში 2018 წელს 1 ჯგუფი, 20 მსმენელი;
19. ტრენერთა ტრენინგი 112-ის ინციდენტების სამართლებრივ შეფასებაში - 2018 წელს 1
ჯგუფი, 6 მსმენელი;
20. შსს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი
ტრენინგი - 2018 წელს 1 ჯგუფი, 11 მსმენელი;
21. ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების გამოყენების სპეციალური
მომზადების კურსი (ნახევრად ელექტრონული სწავლების მეთოდი) - 2018 წელს 12
ჯგუფი, 201 მსმენელი, 2019 წელს - 57 მსმენელი.
22. დროებითი მოთავსების იზოლატორების თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების
სასწავლო კურსი - 2018 წელს 8 ჯგუფი, 119 მსმენელი, 2019 წელს - 46 მსმენელი”
2020 წელს, სამინისტროდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, სსიპ - შსს აკადემიაში
ძალის გამოყენების მეთოდები პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
პროგრამებში/კურსებში იფარება რამდენიმე საგნის ფარგლებში, მათ შორის თეორიული
ნაწილი იფარება ადამიანის უფლებების, პოლიციის შესახებ კანონისა და საცეცხლე
(ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენების წესები) და ტაქტიკური მომზადების სწავლებისას,
ხოლო პრაქტიკული ნაწილი ტაქტიკური მომზადებისა და ფიზიკური იძულების
სპეციალური ილეთების საგნის სწავლებისას.
2020 წლის 1 იანვრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით ადამიანის უფლებების სწავლების კუთხით
სულ მომზადდა/გადამზადდა 2400-მდე თანამშრომელი.
მიუხედავად პოლიციის თანამშრომლების პროფესიული გადამზადების თვალსაზრისით
გაწეული ძალისხმევისა, პოლიციელების მხრიდან ძალის გადამეტება და არასათანადო
მოპყრობა კვლავ პრობლემად რჩება. საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიშის
თანახმად, „სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული მონაცემები და
დაკავებული პირების გამოკითხვის შედეგები ცხადყოფს, რომ პოლიციის მიერ დაკავებისას
ძალის გადამეტება, დაკავების შემდეგ ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, ასევე,
სხეულის დაზიანებების და ძალის გამოყენების არასრულყოფილი დოკუმენტირება, კვლავ
გამოწვევად რჩება. გარდა ამისა, საყურადღებოა შინაგან საქმეთა სამინისტროს
თანამშრომლების მიერ დაკავებული პირების მიმართ 2019 წელს ჩადენილი სავარაუდო
წამებისა და სხვა სასტიკი არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის თაობაზე სახალხო
დამცველის აპარატის წარმოებაში არსებული საქმეები, განსაკუთრებით, არასრულწლოვნების
საქმეები.”39
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი, გვ. 86.
39
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სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ პოლიციელთა მხრიდან არასათანადო მოპყრობის
ფაქტების გაუარესების ტენდენცია 2020 წელსაც გრძელდება.40 შინაგან საქმეთა
სამინისტროდან მიღებული და სახელმწიფო ინსპექტორის ანგარიშში არსებული
ინფორმაციის თანახმად, 2020 წლის განმავლობაში, შესაძლო ძალადობის ფაქტებთან
დაკავშირებით, დროებითი მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მიერ სახელმწიფო
ინსპექტორის სამსახურში - 1721, ხოლო გენერალური ინსპექციიდან 440 შეტყობინება
გადაიგზავნა.41 სახელმწიფო ინსპექტორმა გამოძიება დაიწყო 270 საქმეზე. მათგან, 202 საქმეზე
გამოძიება სსკ-ის 333-ე მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტით დაიწყო. მცირეა სპეციალური მუხლებით
გამოძიების დაწყების სტატისტიკაც.42 სახალხო დამცველი და სახელმწიფო ინსპექტორი
მიუთითებენ, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტები ძირითადად დაკავების შემდეგ,
პოლიციის ავტომობილში ხორციელდება, იქ, სადაც ვიდეოკონტროლი არ მიმდინარეობს.43
მწვავედ დგას პოლიციელთა მხრიდან ძალის გადამეტების სათანადო გამოძიების პრობლემაც.
იძულების ღონისძიებების მართლზომიერი გამოყენების თვალსაზრისით განსაკუთრებით
საგულისხმოა 2019 წლის 20-21 ივნისის მოვლენები:
2019 წლის 20 ივნისს, თბილისში, პარლამენტის წინ, დიდი საპროტესტო აქცია გაიმართა.
მოქალაქეები აპროტესტებდნენ რუსეთის ფედერაციის დუმის წევრის, სერგეი გავრილოვის
ვიზიტს საქართველოს პარლამენტში, კერძოდ კი იმ ფაქტს, რომ გავრილოვმა საქართველოს
პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილი დაიკავა და სხდომა რუსულად გახსნა. იმავე დღეს,
გვიან ღამით, სამართალდამცავებმა ცრემლსადენი გაზისა და რეზინის ტყვიების გამოყენებით
დაარბიეს საპროტესტო აქცია.
აქციის ძალადობრივ დაშლას მნიშვნელოვნად მძიმე შედეგები მოყვა. ოფიციალური
მონაცემებით, 20-21 ივნისს 275 დაზარალებული ჰყავს, რომლებმაც სხვადასხვა სიმძიმის
ჯანმრთელობის დაზიანება მიიღეს, მათ შორის არიან: 187 სამოქალაქო პირი, 15
ჟურნალისტი,44 შინაგან საქმეთა სამინისტროს 73 თანამშრომელი. მიყენებული დაზიანებების
გამო ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა 28 პირს, მათ შორის, ოფთალმოლოგიური ოპერაცია
ჩაუტარდა 8-ს, ხოლო ნეიროქირურგიული – 4 პირს. დადასტურებულია, რომ ტრავმის
შედეგად 2-მა სამოქალაქო პირმა ცალი თვალი დაკარგა.45 სპეციალურ ანგარიშში სახალხო
დამცველი ყურადღებას ამახვილებს არაერთ საქმეზე, სადაც სამართალდამცავთა მხრიდან
არასათანადო მოპყრობის ფაქტები იკვეთებოდა. კერძოდ, „სახალხო დამცველის
რწმუნებულებმა მოინახულეს აქციაზე ადმინისტრაციული წესით დაკავებული 116 პირი,
საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 59.
41 შსს-ს 2021 წლის 11 მარტის წერილი MIA 1 21 00592070; სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 127129.
42 სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 142.
43
საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ, გვ. 72.
44 2019 წლის 21 ივნისის ჟურნალისტების მიმართვაში საქართველოს მთავრობას, შს მინისტრს და დიპლომატიურ
კორპუსს
39
დაშავებული
ჟურნალისტია
მითითებული,
ხელმისაწვდომია
https://www.qartia.ge/ka/siakhleebi/article/73244.
45 https://www.amerikiskhma.com/a/mako-gomuri-and-others-case/5189883.html.
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რომელთაგან 7 პირის მიმართ სავარაუდოდ განხორციელებული არასათანადო მოპყრობის
ფაქტზე აპარატმა მიმართა პროკურატურას რეაგირების მიზნით.“46
ზემოთ აღნიშნული შედეგების მიუხედავად, დღემდე გამოძიება მნიშვნელოვანი ხარვეზებით
მიმდინარეობს. სახალხო დამცველი 2020 წლის სპეციალურ ანგარიშში აცხადებს, რომ 20-21
ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება, მრავალი
საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მიუხედავად, კვლავ შორსაა საქმეზე სრული სურათის
შექმნისაგან. 3 ეპიზოდის ცალკე გამოყოფის, 3 პირის ბრალდებულად ცნობისა და 8 პირის
დაზარალებულად ცნობის მიუხედავად, ამ ეტაპზე გამოძიება კვლავ პოლიციის რიგით
თანამშრომლებზე ფოკუსირდება და არ არის მიმართული პოლიციის ხელმძღვანელთა
სავარაუდო დანაშაულებრივი ქმედებების გამოვლენისაკენ.47 საქართველოს ჟურნალისტური
ეთიკის ქარტიის 2020 წლის 20 ივნისის განცხადებაში კი ნათქვამია, რომ „დღემდე, აქციაზე
დაშავებულ მედიის წარმომადგენლებს არ მინიჭებიათ დაზარალებულის სტატუსი და საქმე
დღემდე გამოუძიებელია. ამის გამო, სამმა ჟურნალისტმა სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა
სასამართლოს მიმართა, რომელთა საქმეები უკვე წარმოებაშია მიღებული.48
ამოცანა 3.2.2 პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა - შსს - 50%
ინდიკატორი: პოლიციის სამმართველოების რაოდენობა, სადაც დამონტაჟდა სათვალთვალო
კამერები/ დამონტაჟებული კამერების რაოდენობა
შეფასება:
დღევანდელი მდგომარეობით, პოლიციის ყველა შენობაზე დამონტაჟებულია სათვალთვალო
ვიდეოკამერები, თუმცა ამ დრომდე არ განსაზღვრულა მათი ფუნქციონირების წესი.

საქმიანობა 3.2.2.1 პოლიციის ყველა სამმართველოს შენობაში სათვალთვალო კამერების
დამონტაჟება და ფუნქციონირების წესის განსაზღვრა - 50%
შსს-ს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
დეპარტამენტიდან მოწოდებელი ინფორმაციის თანახმად:

ხარისხის

მონიტორინგის

„2018 წელს განხორციელდა ქ. თბილისის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, მცხეთამთიანეთისა და კახეთის პოლიციის დეპარტამენტებისა და მათი სტრუქტურული
დანაყოფების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება, ხოლო 2019 წლის პირველ
კვარტალში დასრულდა სხვა დარჩენილი პოლიციის დეპარტამენტებისა და მათი
სტრუქტურული ერთეულების ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების განახლება და
სტანდარტიზაცია.”

საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების შუალედური
ანგარიში“, 2020, გვ.3.
47 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „20-21 ივნისის მოვლენების გამოძიების შუალედური
ანგარიში“, 2020, გვ.39.
48 https://www.qartia.ge/ka/siakhleebi/article/83176.
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2019 წლის მდგომარეობით „ვიდეო-სათვალთვალო კამერები დამონტაჟებულია თბილისის,
აჭარის, მცხეთა-მთიანეთის, შიდა ქართლის, ქვემო ქართლის, კახეთის, სამცხე-ჯავახეთის,
იმერეთის, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის, გურიის, სამეგრელო-ზემო სვანეთის
პოლიციის დეპარტამენტების ადმინისტრაციულ შენობებზე.”49
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობა - სათვალთვალო კამერების
ფუნქციონირების წესის განსაზღვრა - საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა.
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
დეპარტამენტიდან მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად:

ხარისხის

მონიტორინგის

2018
წელს
„სამინისტროს
ადმინისტრაციის
პერსონალურ
მონაცემთა
დაცვის
ზედამხედველობის
განყოფილების
ინიცირებით
მომზადდა
სამინისტრო
ადმინისტრაციული შენობების შიდა და გარე პერიმეტრზე განთავსებული ვიდეოკამერების
ჩანაწერების შენახვის ვადის განსაზღვრის შესახებ „საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და მათში არსებული მონაცემების შენახვის ვადების
განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53
ბრძანებაში განსახორციელებელი ცვლილების პროექტი.” ხოლო, 2019 წლის 25
აპრილს, გამოიცა „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფაილური სისტემებისა და
მათში არსებული მონაცემების შენახვის ვადების განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან
საქმეთა მინისტრის 2015 წლის 23 იანვრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2019 წლის 25 აპრილის N1/198 ბრძანება,
რომლითაც სამინისტროს ადმინისტრაციული შენობების შიდა და გარე პერიმეტრზე
განთავსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად, სახალხო
დამცველის რეკომენდაციის გათვალისწინებით, განისაზღვრა 14 დღე.“
საქართველოს სახალხო დამცველი, 2019 წლის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშში,
მიესალმება მისი რეკომენდაციის შესრულებას - პოლიციის დეპარტამენტებში,
სამმართველოებსა და განყოფილებებში არსებული ვიდეოსათვალთვალო სისტემის
ჩანაწერების შენახვის მინიმალურ ვადად 14 დღის განსაზღვრას.
მიუხედავად ამ ცვლილებებისა, სახალხო დამცველი 2019 წელსაც პრობლემად მიიჩნევს
სათვალთვალო კამერების არარსებობას პოლიციის დეპარტამენტების იმ ადგილებში სადაც
დაკავებულს, მოწმეს და გასაუბრებაზე ნებაყოფლობით მიწვეულ პირს უწევთ ყოფნა.
ომბუდსმენი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისევე, როგორც წინა წლებში, ამ პრობლემის
აღმოფხვრისკენ მოუწოდებს.
იმავე პრობლემაზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2020 წლის ანგარიშშიც და მიუთითებს, რომ
„2020 წელს პოლიციის რიგ დაწესებულებებში კვლავ პრობლემა იყო შიდა და გარე
პერიმეტრის ვიდეოკამერებით სათანადოდ დაფარვა. ამასთანავე, კვლავ გრძელდებოდა
დაკავებულთან ან დაწესებულებაში სხვა სტატუსით მყოფ პირთან გასაუბრებისთვის
პოლიციის დაწესებულებების უფროსების და მათი მოადგილეების სამუშაო კაბინეტების
49
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აქტიური გამოყენება, სადაც არ მიმდინარეობს აუდიო-ვიდეო მეთვალყურეობა, რაც
მნიშვნელოვნად ზრდის არასათანადო მოპყრობის რისკებს.“50

ამოცანა 3.2.3. სამართალდამცავ ორგანოებში გადაცდომებზე ეფექტიანი რეაგირება და
აღმოფხვრა - 65%
ინდიკატორი: სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ გადაცდომებზე შესულ განცხადებათა და
რეაგირების ურთიერთმიმართება
შეფასება:
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული 2018 წლის სტატისტიკა, რომელიც უწყების
გენინსპექციის მიერ დაწყებულ დისციპლინურ წარმოებებს ასახავს, საკმაოდ შთამბეჭდავია.
ამასთან, დისციპლინური წარმოებების ნახევარზე მეტი თავად გენინსპექციის ინიციატივით
იქნა დაწყებული.
იმავე პერიოდში რეფორმირდა სამინისტროს გენინსპექციის
სტრუქტურაც. აქვე აღსანიშნავია 2019-2020 წლებში პროაქტიული ინსპექტირებების შედეგად
დაკისრებული დისციპლინური სახდელების რიცხვის მკვეთრი შემცირება - 1714
დისციპლინური სახდელი 2018 წელს, მხოლოდ 18 დისციპლინური სახდელი 2019 და
მხოლოდ 27 - 2020 წელს, რაც, სავარაუდოდ, შიდა ინსპექტირებების რაოდენობის სიმცირეს ან
ხარისხის ვარდნას უნდა უკავშირდებოდეს.

საქმიანობა 3.2.3.1. სამართალდამცავების მიერ ჩადენილი გადაცდომების პროაქტიული
გამოვლენა - 60%
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის
მონიტორინგის დეპარტამენტის ინფორმაციით:
„2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დაიწყო 13842
დისციპლინური წარმოება, მათგან 7852 სამართალწარმოების საფუძველს წარმოადგენდა
მოქალაქეთა საჩივარი - განცხადება.
2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის მიერ ჩატარებული
დისციპლინური წარმოების საფუძველზე დაკისრებული იქნა 1550 დისციპლინური სახდელი,
კერძოდ:
სამსახურიდან დათხოვნა - 151
თანამდებობიდან ჩამოქვეითება - 8
სასტიკი საყვედური - 384
საყვედური - 342
შენიშვნა - 665
382 შემთხვევაში გაიცა სარეკომენდაციო ბარათი.”51
იმავე უწყების ინფორმაციით, 2019 წელს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს
გენერალურ ინსპექციაში შევიდა 6068 საჩივარი/განცხადება, აქედან:
50
51
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•
•
•

3946 შემთხვევაში - ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად, სამინისტროს
თანამშრომლის მხრიდან გადაცდომის ფაქტი არ დადასტურდა;
109 შემთხვევაში - საჩივარი/განცხადების საფუძველზე დაწყებული სამსახურებრივი
შემოწმება დასრულდა არასაკმარისი მტკიცებულებების გამო.
1070 შემთხვევაში - მოქალაქე არ აცხადებდა პრეტენზიას და მას გაეწია მოთხოვნილი
კონსულტაცია. სულ აღნიშნულ პერიოდში (საჩივარ/განცხადებების, სამინისტროს
დანაყოფებიდან მიღებული და მოპოვებული ინფორმაციების საფუძველზე
ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმებების შედეგად) დაკისრებული იქნა 1447
დისციპლინური სახდელი.

შეტყობინებების ნაწილი გადაგზავნილი იქნა ქვემდებარეობით.
რაც შეეხება გადაცდომებზე პროაქტიულ რეაგირებას, „გენერალური ინსპექციის მიერ 2018
წელს განხორციელდა სამინისტროს დანაყოფების გეგმიური და
პრევენციული
ინსპექტირებები. ასევე, ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად 2018 წელს
დაკისრებული იქნა 1714 დისციპლინური და სამხედრო სადისციპლინო წესდებით
გათვალისწინებული სახდელი. ხოლო 374 შემთხვევაში, შედარებით უფრო მსუბუქი
გადაცდომის გამო, გაიცა სარეკომენდაციო ბარათი.”52 ხოლო 2019 წელს, სამინისტროს
დანაყოფების მიერ ფინანსური დარღვევების, დისციპლინური და სხვა გადაცდომების
პროაქტიულად გამოსავლენად ჩატარებული ინსპექტირების შედეგად უწყებამ შესაბამის
პირებს დააკისრა 18 სახდელი და გასცა 31 სარეკომენდაციო ბარათი.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, 2020 წლის მონაცემებთან
დაკავშირებით უფრო ზოგადია, ვიდრე წინა წლებში. ამ პერიოდში დაიწყო 10133
სამსახურებრივი შემოწმება. ჩატარებული სამსახურებრივი შემოწმების შედეგად,
სამინისტროს თანამშრომლის მხრიდან გადაცდომის ფაქტი არ დადასტურდა 6824
შემთხვევაში. 1672 შეტყობინება გადაგზავნილი იქნა ქვემდებარეობით (პროკურატურა,
სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, შსს-ს შესაბამისი დანაყოფი). შემოწმებების შედეგად
დაიწერა 1637 დასკვნა. შსს მოსამსახურეთა მიმართ 1092 შემთხვევაში გამოყენებული იქნა
დისციპლინური სახდელი, ხოლო 284 შემთხვევაში - სარეკომენდაციო ბარათი. ამავე
პერიოდში, დისციპლინური და სხვა გადაცდომების პროაქტიულად გამოვლენის მიზნით
ჩატარებული ინსპექტირებების შედეგად დაკისრებული იქნა 27 სახდელი.

საქმიანობა 3.2.3.2. სამართალდამცავების მიერ ჩადენილ გადაცდომებზე რეაგირების
მექანიზმის დახვეწა - 70%
შსს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
ცნობით:
„2018 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარე რეფორმების ფარგლებში, გენერალურ
ინსპექციაშიც
გატარდა
რეფორმა.
გენერალურ
ინსპექციაში განხორციელებული
სტრუქტურული რეფორმის შედეგად:
52
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•

შემცირდა ბიუროკრატიული ბარიერები, ნათლად გაიმიჯნა სამმართველოებს შორის
კომპეტენცია. შეიქმნა სამმართველო რომელიც განიხილავს მოქალაქეთა
საჩივარ/განცხადებებს და ატარებს სამსახურებრივ შემოწმებებს სამინისტროს ყველა
დანაყოფის დისციპლინური დარღვევის ფაქტებზე. ჩამოყალიბდა განსაკუთრებულ
დავალებათა, ობიექტების დაცვის, სტრატეგიული მილსადენების დაცვის
დეპარტამენტებისა და სხვა სპეციალური ქვედანაყოფების შემოწმების სამმართველო.
აღნიშნული სამმართველო ახორციელებს შს სამინისტროს გასამხედროებული ტიპის
დანაყოფების
ინსპექტირებებს,
სამართლებრივი
ჩარჩოს
და
გეგმების
ანალიზს, მზადყოფნის, მომზადების დონის და დისციპლინის მონიტორინგს. შეიქმნა
დამატებითი დანაყოფი დასავლეთ საქართველოში. ცვლილებების შედეგად, უფრო
ეფექტური და მოქნილი გახდა გენერალური ინსპექციის მუშაობა და გადაცდომებზე
რეაგირება.

ასევე გატარდა ღონისძიებები გენერალური ინსპექციის თანამშრომელთა პროფესიული
განვითარებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის შესასწავლად.
•

2018 წლის 19-22 ივნისს ევროკავშირის სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების
მხარდაჭერის პროექტის მხარდაჭერით განხორციელდა გენერალური ინსპექციის
სასწავლო ვიზიტი ლიტვის რესპუბლიკაში. ვიზიტის ფარგლებში გენერალური
ინსპექციის წარმომადგენლები შეხვდნენ ლიტვის რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა
სამინისტროს გენერალურ ინსპექტორს, ასევე, ეროვნული პოლიციის, სასაზღვრო
პოლიციისა და ფინანსური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის დანაყოფის
მონიტორინგის სამსახურების („Immunity Board“) ხელმძღვანელებს. შეხვედრებზე
მხარეებმა განიხილეს პოლიციის საქმიანობაზე ზედამხედველობის არსებული
პრაქტიკა, დისციპლინური წარმოების პროცედურები, არსებული გამოწვევები,
სამართლებრივი ჩარჩო და მომავალი ორმხრივი თანამშრომლობის გეგმები.
განხილულ იქნა ასევე საზოგადოების ნდობის მნიშვნელობა პოლიციის საქმიანობაზე
კონტროლის განმახორციელებელი უწყებების წარმატებული საქმიანობისთვის და
სამოქალაქო სექტორთან ურთიერთობის ლიტვური პრაქტიკა.

•

2018 წლის 24 ივლისს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის
თანამშრომლებს
ჩაუტარდათ
ტრენინგი საერთაშორისო
ორგანიზაცია
„შეიარაღებული ძალების დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრის“
ექსპერტების მიერ. ღონისძიება განხორციელდა არასამთავრობო ორგანიზაციის
„თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებზე სამოქალაქო საბჭოს“ მხარდაჭერით.
ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემებს - პოლიციის საქმიანობაზე ზედამხედველობის
პრინციპები, პოლიციის საქმიანობის მონიტორინგის საუკეთესო საერთაშორისო
გამოცდილება. განხილული იქნა ასევე არსებული რეალობა და გამოწვევები.”

უწყების ინფორმაციით, 2019 წელს გენერალურ ინსპექციაში შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი,
რომელიც მუშაობს დისციპლინური წარმოების პროცედურების საუკეთესო პრაქტიკის
მოძიებასა და დანერგვაზე. ამავე წლის თებერვალში ჩატარდა გასავლითი სამუშაო
შეხვედრა
უცხოელი
ექსპერტების
ჩართულობით.
შეხვედრაზე
განხილული
იქნა
დისციპლინური წარმოების პროცედურების პრაქტიკა ევროპული ქვეყნების
მაგალითზე.
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2020 წელს დამატებითი ღონისძიებები არ განხორციელებულა. სამინისტრო ამ გარემოებას
პანდემიით ხსნის.53

ამოცანა 3.2.4. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმის
გაძლიერება- 100%

ინდიკატორი: ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით განხორციელებული საქმიანობის
ანგარიში
შეფასება:
მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ შსს-მ მოახერხა ინსტიტუციური მექანიზმის შექმნა,
ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის
სახით. აღსანიშნავია, რომ 2019 წელს დეპარტამენტის მანდატი კიდევ უფრო გაფართოვდა და
ამჟამად მთელი რიგი დანაშაულების გამოძიების ხარისხის მონიტორინგს მოიცავს.

საქმიანობა 3.2.4.1. შინაგან საქმეთა
დეპარტამენტის შექმნა - 100%

სამინისტროში

ადამიანის

უფლებათა

დაცვის

2018 წლის იანვარში შინაგან საქმეთა სამინისტროში შეიქმნა ინსტიტუციური მექანიზმი ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტი,
რომელიც ოჯახური დანაშაულის, ქალთა მიმართ ძალადობის, დისკრიმინაციული ნიშნით და
სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და
მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე მიმდინარე გამოძიებისა და
ადმინისტრაციული საქმისწარმოების მონიტორინგს ახორციელებს. დეპარტამენტი ასევე,
უზრუნველყოფს ზემოაღნიშნული მიმართულებით ხარვეზების იდენტიფიცირებას, მათი
აღმოფხვრის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავებას და პრაქტიკაში დანერგვას. ამასთანავე,
გამოძიების
ხარისხის
გაუმჯობესების
მიზნით
ხორციელდება
ზემოაღნიშნული
დანაშაულების გამოძიების მეთოდოლოგიის შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა, ასევე მისი
პერიოდული განახლება საკანონმდებლო ცვლილებებისა და არსებული გამოწვევების
გათვალისწინებით.
2019 წელს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების ხარისხის მონიტორინგის
დეპარტამენტის მანდატი გაფართოვდა და იგი უკვე მოიცავს სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის
წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულთა, ასევე, სისხლის სამართლის პოლიტიკის
პრიორიტეტების გათვალისწინებით, სხვა დანაშაულთა გამოძიების ხარისხის მონიტორინგს
მთელი საქართველოს მასშტაბით.54

53
54
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თავი 4. ბრალდებულთა, მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა უფლებები - 47%

ძირითადი მიგნებები
2016-17 წლების სამოქმედო გეგმის მსგავსად, ამჯერადაც, გეგმის მე-4 თავის პრიორიტეტს
პენიტენციურ სისტემაში პატიმართა უფლებების დაცვა საერთაშორისო სტანდარტებისა და
საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად (მიზანი 4.1), მოწყვლადი ჯგუფების უფლებრივი
მდგომარეობის გაუმჯობესება (მიზანი 4.2), ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა (მიზანი 4.3) და
ყოფილ მსჯავრდებულთა (მიზანი 4.4) რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ხელშეწყობა
წარმოადგენს. ამასთან, ახალი გეგმა მოიცავს უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს, რომელიც
პენიტენციური სისტემის მენეჯმენტში ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომების
დანერგვას ისახავს მიზნად (მიზანი 4.5).
პატიმართა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით დასახული
ამოცანებისა და დაგეგმილი საქმიანობების შესრულების ხარისხი 2020 წლის ბოლოსთვის არ
არის დამაკმაყოფილებელი - იმ პირობებში, როდესაც სისტემაში არსებობს კრიმინალურ
სუბკულტურაზე დაფუძნებული არაფორმალური მართვის სისტემა, რომელზეც ერთხმად
საუბრობენ წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი და საქართველოს სახალხო დამცველი
და რომელიც პატიმრებისა და თანამშრომლების უსაფრთხოებისთვის, დისკრიმინაციის
აღმოფხვრისა და თანასწორობის პრინციპის განხორციელებისთვის სერიოზული გამოწვევაა,
ხოლო
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
ღონისძიებები
კვლავ
ვერ
პასუხობს
მსჯავრდებულთა რეალურ საჭიროებებს, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის
დანერგვა და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემის
ჩამოყალიბება მომავლის პერსპექტივად რჩება.
საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა არცერთი საკვანძო საკანონმდებლო ცვლილება,
რომელიც დადებითად აისახებოდა პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე; როგორც გასულ
წლებში, კვლავ გამოწვევად რჩება გადატვირთულობის პრევენცია პენიტენციურ
დაწესებულებებში - გარდა ლიმიტით გათვალისწინებულ რაოდენობაზე მეტი პატიმრების
განთავსებისა, პრობლემურია თითოეული პატიმრისთვის 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართის
უზრუნველყოფა, რაც უკვე წლებია, რეკომენდებულია ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის
კომიტეტის (CPT) და საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ. ამ უკანასკნელის ანგარიშებში
კვლავ მითითებულია პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ხარვეზებზეც,
რომელთა აღმოფხვრაც გადატვირთულობის პრევენციის ერთ-ერთი წინაპირობა იქნებოდა.
დადებითად უნდა აღინიშნოს მთელი რიგი ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესებები
პენიტენციურ დაწესებულებაში, ასევე, საყოფაცხოვრებო პირობების მხრივ წარსულში ორი
ყველაზე პრობლემური - N7 და N12 დაწესებულებების დახურვა და ახალ შენობებში
განთავსება, რომლებიც აკმაყოფილებს დადგენილ სტანდარტებს. საანგარიშო პერიოდში
პრაქტიკულად ყველა დაწესებულების პატიმრები უზრუნველყოფილი იყვნენ შესაბამისი
ინვენტარით და პირადი ჰიგიენის ნივთებით; თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ
მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშების მიხედვით, რიგი დაწესებულებებისა კვლავ ვერ
უზრუნველყოფს პატიმრებისთვის ადეკვატური საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ35

ჰიგიენური პირობების შექმნას. მცირე ზომის დაწესებულებების აშენება, რაც ერთი მხრივ,
კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის შესუსტების, ხოლო მეორე მხრივ, მსჯავრდებულთა
საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების საუკეთესო გზა იქნებოდა, ჯერ კიდევ
პროექტირების ეტაპზეა.
პანდემიის პირობებში მოსალოდნელი იყო, რომ პენიტენციური სისტემა ქმედით ნაბიჯებს
გადადგამდა პატიმართა რიცხვის რადიკალურად შემცირებისთვის, თუმცა, როგორც
აღმოჩნდა, საანგარიშო პერიოდის დასასრულს, გადატვირთულობის პრობლემა კვლავ დგას
მთელ რიგ დაწესებულებებში, ხოლო პირობით ვადამდე გათავისუფლებით კი, 2020 წლის
განმავლობაში, პანდემიის მიუხედავად, მსჯავრდებულების ბევრად უფრო მცირე რიცხვმა
ისარგებლა, ვიდრე გასულ წლებში. აღნიშნული ნათლად მიუთითებს უსისტემო და
არაეფექტიან მართვაზე.
2018-20 წლების განმავლობაში ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო
მომსახურების, მათ შორის ფსიქიკური და პრევენციული ჯანმრთელობის სერვისების
მართვის, ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მნიშვნელოვანი
ცვლილებები არ განხორციელებულა.
მონიტორინგის ორგანოების მიერ წარმოდგენილი ანგარიშების მიხედვით, ზოგადად
გაუმჯობესებულია წვდომა ჯანმრთელობის მომსახურებაზე როგორც პენიტენციურ
დაწესებულებებში, ასევე დაწესებულების გარეთ. დადებით ტენდენციას ინარჩუნებს C
ჰეპატიტისა და ტუბერკულოზის პროგრამების მართვა და მოცვა, როგორც პრევენციული
(სკრინინგი), ასევე სამკურნალო აქტივობებით.
საანგარიშო
პერიოდში
კვლავ
გამოწვევად
რჩება
სამედიცინო
სერვისების
ანონიმურობა/კონფიდენციურობის საკითხი, საკონსულტაციო და სამკურნალო სერვისების
მიღებამდე მოლოდინის დრო და პრევენციული ჯანმრთელობის სერვისებზე
პატიმართა ცნობიერების დაბალი დონე.
საანგარიშო პერიოდში გაზრდილია ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების გამოვლენილი
შემთხვევების რიცხვი. ამ მიმართულებით არსებული პროგრამები კვლავ ვერ
უზრუნველყოფს, ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომას, პატიმართა მენტალური ჯანმრთელობის
ხელშეწყობასა და გაუმჯობესებას. რასაც ადასტურებს ყოველწლიურად მზარდი სტატისტიკა,
როგორც გაზრდილი სუიციდის შემთხვევები, ასევე დიაგნოსტირებული ფსიქიკური
აშლილობები.
ინფორმაციაზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის გამო, ვერ განხორციელდა სუიციდის
პრევენციის
პროგრამების
ეფექტურობის
შეფასება.
არსებული
სუიციდის
პროგრამების/აქტივობების შინაარსის დადებითი შეფასების მიუხედავად გართულებულია
მისი გავლენის გამოვლენა სუიციდის რისკის მქონე პატიმართა მდგომარეობაზე.
განსაკუთრებით მას შემდეგ რაც პენიტენციური ჯანდაცვის სტატისტიკის ფორმიდან
ამოღებულ იქნა სუიციდის მცდელობათა შესახებ მონაცემები.
არ განხორციელებულა ცვლილებები წამალდამოკიდებულ პატიმართა ჩანაცვლებითი
მკურნალობის პროგრამების გაუმჯობესების მიზნით. ხელმისაწვდომი სერვისები
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არასრულყოფილია და ვერ ახდენს
სერვისებით უზრუნველყოფას.

პატიმართა

შესაბამისი

ფსიქოსარეაბილიტაციო

მოწყვლადი პატიმრების უფლებების თვალსაზრისით განსაკუთრებული გაუმჯობესებები
2018-2020 წლების მანძილზე არ აღინიშნება. პირველ რიგში, უნდა აღინიშნოს თავად გეგმის
ხარვეზი,
რომელიც
მოწყვლადი
პატიმრების
კატეგორიაში
მხოლოდ
ქალებს,
არასრულწლოვნებს და შშმ პირებს მოიაზრებს და შესაბამისად, არ ფოკუსირდება ისეთ
მნიშვნელოვან ჯგუფებზე, როგორებიცაა, მაგალითად, ლგბტ, რელიგიური და ეთნიკური
უმცირესობები და სხვა.
რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მდგომარეობას, ამ მხრივ
განსაკუთრებული გაუმჯობესება საანგარიშო პერიოდში არ აღინიშნება - პენიტენციურ
დაწესებულებათა უმრავლესობა კვლავ არ არის ადაპტირებული შშმ პირების საჭიროებებზე.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სტატისტიკურ ანგარიშებში არ მოიპოვება
ინფორმაცია შშმ პირებზე ადაპტირებული ფსიქო-სოციალური პროგრამების თაობაზე.
პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის კუთხით საანგარიშო პერიოდში რიგი
ღონისძიებები განხორციელდა. სამწუხაროდ, დღესდღეობით დანერგილი პროგრამები კვლავ
ვერ უზრუნველყოფს არსებული საჭიროებების მოცვას და წინა წლების მსგავსად, მათში
პენიტენციური სისტემის პოპულაციის მხოლოდ მცირე ნაწილია ჩართული.
დადებითად
უნდა
აღინიშნოს
უმაღლესი
განათლების
მიმღებ
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საკმაოდ მაღალი რიცხვი. განსაკუთრებული ყურადღების
ღირსია ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის
EU4Justice ექსპერტების მონაწილეობით რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და ციხის
თანამედროვე მმართველობის მეთოდოლოგიის სფეროებში შემუშავებული კონცეფციები და
სასწავლო პროგრამები, პენიტენციური სისტემის მაღალი და საშუალო რანგის
თანამშრომლების, ისევე, როგორც სოცმუშაკთა და ფსიქოლოგთა პროფესიული გადამზადება.
ამ სიახლეების ადეკვატური დანერგვისა და გადამზადებული პერსონალის პროფესიული
პოტენციალის სრული გამოყენების შემთხვევაში მომავალ წლებში შესაძლებელი გახდება
მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
თვალსაზრისით
არსებული
სერიოზული პრობლემების მოგვარება.

რეკომენდაციები

საქართველოს იუსტიიის სამინისტროს
სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს
➢ საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს საჯარო ინფორმაციის
დროული და სრულყოფილი მიწოდება დაინტერესებული ორგანოებისა და
პირებისათვის, ასევე, გადახედოს სამოქალაქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის
პოლიტიკას
უწყების
საქმიანობის
გამჭვირვალეობის
უზრუნველყოფის
თვალსაზრისით;

37

➢ წინა წლების მსგავსად უზრუნველყოს სტატისტიკური ინფორმაციის პროაქტიული
გამოქვეყნება
საქართველოს
იუსტიციის
პენიტენციური სამსახურის ვებ-გვერდებზე;

სამინისტროსა

და

სპეციალური

➢ შესაბამის უწყებებთან ასევე, საქართველოს სახალხო დამცველთან და სამოქალაქო
საზოგადოებასთან თანამშრომლობის გზით უმოკლეს ვადებში შეიმუშაოს ეფექტიანი
სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა; ამ უკანასკნელთა გათვალისწინებით გადადგას
ქმედითი ნაბიჯები პენიტენციურ სისტემაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენის
შემცირების მიზნით;

➢ გაატაროს ეფექტიანი ღონისძიებები მსჯავრდებულთა რიცხვის შემცირებისა და

➢

➢

➢
➢
➢

➢
➢

➢

➢

საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით მათ შორის, პირობით
ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის დახვეწისა და მცირე ზომის დაწესებულებების
მშენებლობის მიმართულებით;
პენიტეციურ დაწესებულებებში ეფექტური და დროული ჯანმრთელობის სერვისების
უზრუნველყოფის მიზნით შეიქმნას ადამიანური რესურსების განვითარების
სტრატეგია, რომელიც განსაზღვრავს სხვადასხვა მიზნობრიობის სამედიცინო
სერვისების მიწოდებისათვის საჭირო კადრების (ექიმი/მედდა) ადეკვატურ
რაოდენობას და კვალიფიკაციებს;
პენიტენციურ სისტემაში ყველაზე გავრცელებულ დაავადებათა დროული
გამოვლენისა
და
მკურნალობის
მიზნით
შემუშავდეს
მიზნობრივი
პრევენციული/სკრინინგ პროგრამები, როგორც გადამდები ასევე არაგადამდები
დაავადებების წინააღმდეგ;
შეიქმნას
და
დაინერგოს
წამალდამოკიდებულ
მსჯავდებულთათვის
,,შემანარჩუნებელი“ ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამები;
შემუშავდეს
და
დაინერგოს
პაციენტთა
სამედიცინო
სერვისებით
უზრუნველყოფისთვის რიგების/ მოლოდინის დროის ეფექტური მართვის მექანიზმი;
ფსიქიკური
სერვისების
მაღალი მოთხოვნის
შესაბამისად განისაზღვროს
ფსიქიატრიული
მულტიდისციპლინური
გუნდის
შემადგენლობა,
გუნდის
თითოეული წევრის ფუნქციები, ფსიქიატრიული დახმარების ორგანიზებისა და
მიწოდების პროცედურა და დაწესებულებებში უზრუნველყოს ვიზიტების სათანადო
სიხშირე;
შემუშავდეს მიმდინარე სამედიცინო/სარეაბილიტაციო პროგრამების მონიტორინგისა
და შეფასების მექანიზმები;
გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები მოწყვლადი პატიმრების, მათ შორის შშმ პირების
მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით, როგორც ინფრასტრუქტურის
ადაპტირების
ისე
მათზე
მორგებული
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის
პროგრამების შეთავაზებით;
შეიმუშაოს
მსჯავრდებულთა
საჭიროებებზე
მორგებული
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის პროგრამები და სტრატეგია მსჯავრდებულთა აღნიშნულ
პროგრამებში ჩართულობის წახალისების მიზნით;
მიიღოს შესაბამისი ზომები კვალიფიციურ თანამშრომლთა გადინების შემცირების
მიზნით მათ შორის, შრომის პირობების და წახალისების მექანიზმების გაუმჯობესების
თვალსაზრისით;
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სასჯელის ინდივიდუალური გეგმების შემუშავება ყველა
მსჯავრდებულისთვის მსჯავდებულების ჩართულობით მათივე საჭიროებების
გათვალისწინებით;
➢ განაგრძოს ძალისხმევა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო
პერსონალის
გადამზადებისთვის
სტამბოლის
პროტოკოლის
შესაბამისად
დაზიანებების დოკუმენტირების თვალსაზრისით.

მიზანი
4.1.
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
უფლებების
სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისად - 45.6%

დაცვა

საერთაშორისო

ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის საერთაშორისო სტანდარტებსა
და საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით დაგეგმილია:
•

ადამიანის უფლებების დაცვის კანონმდებლობისა და პრაქტიკის დახვეწა

•

გადატვირთულობის პრევენცია

•

საყოფაცხოვრებო და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება

•

სამედიცინო მომსახურების გაუმჯობესება

საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში ამ მიზნის მისაღწევად დასახული ამოცანები
ადეკვატურია საერთაშორისო სტანდარტებისა და საუკეთესო პრაქტიკის დასანერგად, თუმცა,
როგორც მათი შესრულების ხარისხი გვიჩვენებს, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი
სისტემის შესაქმნელად კვლავ მნიშვნელოვანი ძალისხმევაა საჭირო - საანგარიშო პერიოდში
მხოლოდ უმნიშვნელოდ
გაუმჯობესდა დაწესებულებების საყოფაცხოვრებო და
სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, არანაირი მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა
გადატვირთულობის რეალური მიზეზების დადგენისა და მათი აღმოფხვრის
თვალსაზრისით, ხოლო განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები მხოლოდ
კოსმეტიკური
ხასიათის
იყო
და
არანაირი
გავლენა
არ
მოუხდენია
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებრივ მდგომარეობაზე.
როგორც შიდა და გარე მონიტორინგის ანგარიშები მოწმობს, საქართველოს პენიტენციურ
სისტემაში სულ უფრო ძლიერდება კრიმინალურ სუბკულტურა და მასთან ერთად
არაფორმალური იერარქიებისა და მმართველობის სისტემა. აღნიშნულის გამო სულ უფრო
მწვავედ დგას პატიმრებს შორის ძალადობის პრობლემა. CPT-ის ანგარიშში ვრცლად არის
საუბარი N15 დაწესებულებაში არსებულ არაფორმალურ იერარქიასა და „მაყურებლებზე” და
დაზიანებებზე, რომლებიც, დიდი ალბათობით, პატიმრებს შორის ძალადობის შედეგი იყო. 55
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ციხის ადმინისტრაციის განცხადებით, ისინი იძულებული
არიან, წესრიგთან და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობის ნაწილი

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 51.
55
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„მაყურებლებს” გადააბარონ, რაც, კომიტეტის აზრით, სუსტ პატიმრებს ძალადობისა და
დაშინების საფრთხის ქვეშ აყენებს.56
კიდევ უფრო შემაშფოთებელი ინფორმაციაა თავმოყრილი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
2019-2020 წლების სპეციალურ ანგარიშებში: „N2 დაწესებულებაში, მიუხედავად იმისა, რომ
პატიმრები 23 საათის განმავლობაში იმყოფებიან საკანში, სპეციალურმა პრევენციულმა
ჯგუფმა მიიღო ინფორმაცია, რომ კრიმინალური სუბკულტურის წარმომადგენლები
თავისუფლად გადაადგილდებიან დაწესებულების ტერიტორიაზე, აკონტროლებენ
პატიმრებს, აგროვებენ ე.წ. „საერთოს“, შედიან საკნებში და ურჩ პატიმრებს ფიზიკურად
უსწორდებიან; ვინც არ დაემორჩილება მათ მოთხოვნებს, სოციუმიდან რიყავენ და გადაჰყავთ
სხვა კორპუსში; პატიმრებს ართმევენ ოჯახის მიერ გამოგზავნილ ტანსაცმელს. ე.წ ციხის
მაყურებლები სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხული პატიმრის დახმარებით აკონტროლებენ
პატიმრების ბარათებზე დარიცხულ თანხებს. ამისთვის აქვთ სპეციალური ჟურნალები, სადაც
მითითებულია პატიმრის სახელი და გვარი, ბარათის შემოწმების დრო და ბარათზე
დარიცხული თანხის ოდენობა. სპეციალური პრევენციული ჯგუფის წევრებმა ასეთი
ჟურნალები ერთ-ერთ კორპუსში აღმოაჩინეს”.57 იმავე სახის პრობლემებზეა საუბარი N15
დაწესებულებასთან მიმართებაში.58
კრიმინალური სუბკულტურის განსაკუთრებით გაძლიერების მაჩვენებლად, 2020 წლის
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშში, აქცენტი ნახევრად ღია დაწესებულებებიდან
სახალხო დამცველისადმი გაგზავნილი განცხადებების სიმცირეზეა გაკეთებული. ანგარიშის
თანახმად, პენიტენციური დაწესებულებებიდან სახალხო დამცველთან გაგზავნილი 1384
განცხადებიდან, მხოლოდ 57 იყო ნახევრად ღია (N14, N15 და N17) დაწესებულებებიდან. ეს
რიცხვი საგანგაშოა იმ ფონზე, როდესაც პატიმართა ნახევარზე მეტი სწორედ ამ
დაწესებულებებში იხდის სასჯელს.59
ზემოაღნიშნული პრობლემის სიმწვავეს ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული
სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიან ანგარიშებში ასახული პენიტენციურ
სისტემაში მომხდარი დანაშაულები, რომლებზეც გამოძიებაა დაწყებული. მხედველობიდან
არ უნდა გამოგვრჩეს ის გარემოებაც, რომ ძლიერი არაფორმალური მმართველობის
პირობებში, პატიმრები, როგორც წესი, ერიდებიან საჩივრის გაგზავნას, მით უმეტეს, სხვა
პატიმრების წინააღმდეგ. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უნდა ვივარაუდოთ, რომ
ოფიციალურ სტატისტიკაში მოცემული ინფორმაცია დანაშაულების მხოლოდ ნაწილს
მოიცავს. სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიშების თანახმად, სისხლის
სამართლის
კოდექსის
XX
თავით
(დანაშაული
ჯანმრთელობის
წინააღმდეგ) გათვალისწინებული დანაშაულების ყველაზე მეტი ხვედრითი წილი სსკ-ის
120-ე (ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქი დაზიანება) და სსკ-ის 126-ე (ძალადობა) მუხლებით
ჩადენილ ქმედებებზე მოდის.

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 51.
57 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში, პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, N2, N8, N14 და
N15 პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019 წ., გვ. 20.
58 Ibid., გვ. 10, 21.
59 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 13-14.
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2018 წლის განმავლობაში სსკ-ის 126-ე მუხლით 390 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება, ხოლო სსკ-ის
120-ე მუხლით - 285 ფაქტზე.60
2019 წლის განმავლობაში სსკ-ის 126-ე მუხლით - 580 , ხოლო სსკ-ის 120-ე მუხლით - 294
ფაქტზე.61
2020 წლის განმავლობაში გამოძიება სულ 845 ფაქტზე, სხვადასხვა მუხლით დაიწყო, მათგან
სსკ-ის 126-ე მუხლით - 461, ხოლო 120-ე მუხლით - 109 ფაქტზე.62
რაც შეეხება მიზანი 4.1-ის მისაღწევად დასახულ კიდევ ერთ ამოცანას, რომელიც სამედიცინო
მომსახურების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესებას შეეხება, მისასალმებელია
დადებითი ტენდენციის შენარჩუნება ინფექციური დაავადებების მართვისა და სამედიცინო
მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის თვალსაზრისით. ამასთან, კვლავ სერიოზულ
გამოწვევად რჩება ფსიქიკური აშლილობის მქონე და წამალდამოკიდებულ პაციენტთათვის
შეთავაზებული სერვისების ნაკლებობა, რაც თავისთავად სათუოს ხდის სუიციდის
პრევენციის პროგრამის გამართულ მუშაობას, ასევე, კვლავ გადაუჭრელ პრობლემად რჩება
სამედიცინო კონფიდენციურობა და სხვა. ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით,
სამედიცინო მომსახურების თვალსაზრისით, საანგარიშო პერიოდი განსაკუთრებული
პროგრესით არ გამოირჩეოდა.

ამოცანა 4.1.1. პენიტენციურ სისტემაში ადამიანის უფლებების დაცვის კანონმდებლობისა და
პრაქტიკის დახვეწა - 30%
ინდიკატორი:
შიდა და გარე მონიტორინგის ორგანოების, ეროვნული პრევენციული ჯგუფის,
ასევე საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების მიერ მომზადებულ გეგმიურ თუ
არაგეგმიურ
ანგარიშებსა
ან/და
დასკვნებში
მოცემული
რეკომენდაციები
გათვალისწინებულია შესაბამის სამართლებრივ ცვლილებებში;
შიდა და გარე მონიტორინგის ორგანოების, ეროვნული პრევენციული ჯგუფის,
ასევე საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების მიერ პრაქტიკაში გამოვლენილი
ხარვეზები აღმოფხვრილია;
შეფასება:
2018 წელს არ განხორციელებულა არცერთი საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც
გააუმჯობესებდა მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა უფლებრივ მდგომარეობას.

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2018
წელი.
61 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2019
წელი.
62 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2020
წელი.
60
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2018 წლის 5 ივლისს პატიმრობის კოდექსში 60 ცვლილება განხორციელდა, თუმცა ისინი
ტექნიკური ხასიათისაა და გამოწვეულია სასჯელაღსრულების და პრობაციის სამინისტროს
გაუქმებით, ახალი სსიპ-ების შექმნით და სხვა მომიჯნავე უწყებების სახელწოდების
ცვლილებით.
2019 წლის განმავლობაში განხორციელებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს შორის
მსჯავრდებულთა უფლებების გაუმჯობესების თვალსაზრისით აღსანიშნავია ელექტრონული
მეთვალყურეობის შედეგად მოპოვებული მასალის შენახვის ვადის გაზრდა, ასევე, ქალ
მსჯავრდებულთათვის, წახალისების მიზნით, დაწესებულებიდან დამატებითი ხანმოკლე
გასვლის უფლების მინიჭება.
რაც შეეხება კანონმდებლობისა და პრაქტიკის პერმანენტულ ანალიზს, შესაბამისი
ცვლილებების მომზადების მიზნით, აღნიშნულის თაობაზე სპეციალურ პენიტენციურ
სამსახურს ინფორმაცია არ მოუწოდებია. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის
ანგარიშის მიხედვით, შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ამ მიმართულებით იმუშავებს.
ჯერჯერობით კვლავ შეუსრულებელი რჩება მონიტორინგის ორგანოების მთელი რიგი
რეკომენდაციები, მათ შორის, საქართველოს სახალხო დამცველის რეკომენდაციები,
მაგალითად, ბრალდებულთათვის 4 კვ.მ. საცხოვრებელი ფართობის განსაზღვრის თაობაზე;
პირობით ვადამდე გათავისუფლების დებულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე და ა.შ.

საქმიანობა 4.1.1.1 მსჯავრდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი
კანონმდებლობისა და პრაქტიკის პერმანენტული ანალიზი და და საერთაშორისო
ორგანიზაციების რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი საკანონმდებლო
ცვლილებებისა და შიდა რეგულაციების მომზადება და ინიცირება - 30%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის
ანგარიშში, 4.1.1.1. და 4.1.1.2. საქმიანობების შესრულების შედეგებად წარმოდგენილია
პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 20192020 წლების სამოქმედო გეგმის შექმნა. სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა საქართველოს
იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 22 თებერვლის ბრძანებით დამტკიცდა.
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშში მითითებულია, რომ „სტრატეგიითა
და სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ღონისძიებების შესაბამისად, პენიტენციურ და
დანაშაულის პრევენციის სისტემებში დაიწყო რეფორმის ახალი ტალღა, რომელიც ემსახურება
ეფექტიანი სისტემების არსებობას და მათ შესაბამისობას ევროპულ სტანდარტებთან, როგორც
სასჯელის აღსრულების, ასევე, სასჯელის ალტერნატიული სახეებით გათვალისწინებული
ვალდებულებების შესრულებისა და იმავდროულად თავისუფლება აღკვეთილ პირთა
უფლებების დაცვის მხრივ.“63
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ამავე ანგარიშის თანახმად, 2019 წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტროსა და მათ
შორის, მის საქვეუწყებო დაწესებულებების აქტიური ჩართულობით რამდენიმე
მიმართულებით შემუშავდა ახალი კონცეფცია:
• პენიტენციურ დაწესებულებაში მსჯავრდებულთა წახალისებისა და მსჯავრდებულთა
შორის ძალადობის პრევენციის კონცეფცია, რომლის მიზანია მსჯავრდებულთა
კონსტრუქციული ქცევის წახალისება მათთვის პრივილეგიების მინიჭებისა და
ჩამორთმევის გზით;
• პენიტენციურ დაწესებულებაში ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის შემცირების
კონცეფცია; თავისუფლებააღკვეთილ პირთა გათავისუფლებისთვის მომზადების
კონცეფცია;
• პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის შემდგომი განვითარების კონცეფცია.
მთავრობის მიერ ანგარიშში ასახული ინფორმაციის თანახმად, ამ კონცეფციების ფარგლებში
იდენტიფიცირებულია საკანონმდებლო აქტები, თუმცა მათში ცვლილებები საანგარიშო
პერიოდში არ განხორციელებულა და ისინი სამომავლოდ იგეგმება.
ანგარიშში ასევე საუბარია საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და სპეციალური
პენიტენციური სამსახურის წარმომადგენლებით დაკომპლექტებული სამუშაო ჯგუფის
შექმნაზე, რომელსაც 2019 წლის განმავლობაში ჯერ არაფერი შეუმუშავებია, თუმცა ანგარიშში
არსებული ინფორმაციის თანახმად, მომავალში ჯგუფი შეისწავლის საუკეთესო
საერთაშორისო პრაქტიკას და სამომავლოდ მოამზადებს რეკომენდაციებს მსჯავრდებულთა
და ბრალდებულთა პირობების საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით.64
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბერის №492 ბრძანებით დამტკიცდა
სსიპ - „მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის“
დებულება, ასევე, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბერის №491
ბრძანებით დამტკიცდა მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების
წესი. შედეგად, 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა მსჯავრდებულთა პროფესიული
მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი, რომელიც ორიენტირებულია მსჯავრდებულთა
საჭიროებებისა და შესაძლებლობების დადგენაზე, რაც მნიშვნელოვანია მათი სწავლების,
აგრეთვე, პროფესიული მომზადებისა/გადამზადებისა და დასაქმების კუთხით.
ამავე ანგარიშის თანახმად, გარდა, ზემოთ აღნიშნული ცვლილებისა, ასევე განხორციელდა
შემდეგი საკანონმდებლო/შიდა რეგულაციის ცვლილება:
• 2019 წლის 8 მაისს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცდა
„მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის შეფასების კრიტერიუმების, რისკის
შეფასებისა და გადაფასების წესის, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანის წესისა და პირობების,
აგრეთვე მსჯავრდებულის საშიშროების რისკების შეფასების გუნდის საქმიანობისა და
უფლებამოსილების განსაზღვრის წესის შესახებ“ N395 ბრძანება, რომელიც
განსაზღვრავს მსჯავრდებულთა საშიშროების რისკების შეფასება/გადაფასების წესს და
კრიტერიუმებს. აღნიშნული ბრძანების საფუძველზე მსჯავრდებულთა საშიშროების
64
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•

•

რისკების
შეფასების
გუნდი
ახორციელებს
მსჯავრდებულთა
რისკების
შეფასება/გადაფასებას;
2019 წლის 13 მაისს, საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანებით შევიდა
ცვლილება „ვიზუალური ან/და ელექტრონული საშუალებით მეთვალყურეობისა და
კონტროლის განხორციელების, ჩანაწერების შენახვის, წაშლისა და განადგურების
წესის განსაზღვრის თაობაზე“ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
მინისტრის 2015 წლის 19 მაისის №35 ბრძანებაში და ცვლილების შედეგად
ელექტრონული მეთვალყურეობისას გადაღებული მასალა შეინახება არანაკლებ 30
დღისა. ამავე ბრძანების მიხედვით გადაღებული მასალის შენახვის 30-დღიანი ვადა
პენიტენციური დაწესებულებების მიმართ ამოქმედდება ეტაპობრივად და მოიცავს
2020 წლის 1 ივლისიდან 2021 წლის იანვრის პერიოდს, მას შემდეგ, რაც ზემოაღნიშნულ
დაწესებულებებში მოეწყობა სათანადო ინფრასტრუქტურა;
2019 წლის 31 დეკემბერს, „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს №5 პენიტენციური დაწესებულების დებულების დამტკიცების შესახებ“
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2015 წლის 27
აგვისტოს №116 ბრძანებაში შეტანილ იქნა ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ქალთა
სპეციალურ დაწესებულებაში განთავსებულ მსჯავრდებულებს შესაძლებლობა
ექნებათ წახალისების ფორმით, სანიმუშო ყოფაქცევის ან/და საქმიანობისადმი
კეთილსინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში, დაწესებულების დირექტორის
წარდგინებით, სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალური დირექტორის
გადაწყვეტილებით ისარგებლონ დაწესებულების გარეთ დამატებითი ხანმოკლე
გასვლის უფლებით.

2019 წლის 6 მარტს მიღებულ იქნა საქართველოს იუსტიციის მინისტრისა და საქართველოს
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის ერთობლივი ბრძანება N388 – N01-18/ნ (ძალაში შესვლის თარიღი 2019
წლის 1 აპრილი), რომლითაც დამტკიცდა ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვებისა და
სანიტარიულ-ჰიგიენური ნორმები. აღნიშნული ბრძანება არეგულირებს პენიტენციურ
დაწესებულებებში მყოფ ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა კვებისა და სანიტარიულჰიგიენურ ნორმებს მათთვის ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის
სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის გატარებისა და ჯანმრთელობისათვის
უსაფრთხო კვების ორგანიზებისთვის აუცილებელ ნორმებს.

საქმიანობა 4.1.1.2 ბრალდებულთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ არსებული მოქმედი
კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების
რეკომენდაციების გათვალისწინებით შესაბამისი ხარვეზების გამოვლენა და აღმოფხვრა
იხ. საქმიანობა 4.1.1.1-ის შეფასება.

ამოცანა 4.1.2 პენიტენციურ დაწესებულებებში გადატვირთულობის პრევენცია - 35%
ინდიკატორი: მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან საერთაშორისო სტანდარტებით
გათვალისწინებული მინიმალური საცხოვრებელი ფართით
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სასამართლოებში საბჭოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების რაოდენობის
მაქსიმალურად შემცირება
შეფასება:
საანგარიშო პერიოდში გადატვირთულობა კვლავ პრობლემად რჩებოდა პენიტენციური
სისტემის მთელ რიგ დაწესებულებებში, რაც სახალხო დამცველისა და ევროპის საბჭოს
წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის ანგარიშშიც იქნა ხაზგასმული.
გადატვირთულობის აღმოფხვრისა და შემდგომი პრევენციისთვის აუცილებლად გვესახება,
სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა შეისწავლოს გადატვირთულობის მიზეზები და
გააუმჯობესოს მსჯავრდებულთა გადანაწილების პრაქტიკა იმის გათვალისწინებით, რომ
ზოგიერთ დაწესებულებაში არსებული გადატვირთულობის ფონზე იმავე ტიპის სხვა
დაწესებულებებში ლიმიტი არ არის შევსებული.
ამგვარად, ამოცანა 4.1.2 საანგარიშო პერიოდში მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა.

საქმიანობა 4.1.2.1 ყველა მსჯავრდებულის უზრუნველყოფა მინიმუმ 4მ საცხოვრებელი
ფართით მრავალადგილიან საკნებში და მინიმუმ 6მ საცხოვრებელი ფართით ერთადგილიან
საკანში. - 50%
2

2

2019 წლის მდგომარეობით კვლავ ვერ მოხერხდა ყველა მსჯავრდებულის უზრუნველყოფა
ადგილობრივი და საერთაშორისო მონიტორინგის ორგანოების მიერ რეკომენდებული
მინიმალური საცხოვრებელი ფართით.
სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით: „2018 წლის განმავლობაში
პრობლემური იყო ყველა მსჯავრდებულისთვის პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლით
დადგენილი 4 კვ.მ. მინიმალური პირადი ფართით უზრუნველყოფის საკითხი. გარდა ამისა,
არ შესრულებულა სახალხო დამცველის 2017 წლის საპარლამენტო ანგარიშში გაცემული
წინადადება ბრალდებულების მინიმალურ საცხოვრებელ ფართად 4 კვ.მ.–ის განსაზღვრასთან
დაკავშირებით“.
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, მსჯავრდებულთა 4 კვ.მ.
ფართით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით პრობლემურია N2, N8, N14, N15 და N17
დაწესებულებები.
მსჯავრდებულთათვის
მინიმალური
საცხოვრებელი
ფართით
უზრუნველყოფის
პრობლემებზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2019 წლის საპარლამენტო ანგარიშშიც:
„2019 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო საკნებში სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები,
ვენტილაცია, განათება და ყველა მსჯავრდებულისათვის 4 კვ.მ. მინიმალური ფართით
უზრუნველყოფის საკითხი.65 ეს უკანასკნელი პრობლემური იყო №2, №8, №14, №15 და №17
პენიტენციურ დაწესებულებებში. გარდა ამისა, №17 პენიტენციურ დაწესებულებაში დღემდე

საქართველოს პატიმრობის კოდექსის მე-15 მუხლით გათვალისწინებულია, რომ მსჯავრდებულებს მინიმალური
ფართის სახით 4 კვ.მ. უნდა გამოეყოთ.
65

45

არ გაუქმებულა ე.წ. ბარაკული ტიპის საცხოვრებლები.“66 აღსანიშნავია, რომ ამ უკანასკნელ
დაწესებულებებში საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის პრობლემას თავად
ხელისუფლებაც აღიარებს. სამოქმედო გეგმის მონტორინგის 2019 წლის ანგარიშში
მითითებულია, რომ „გამოწვევას წარმოადგენს N2, N8, N14, N15 და N17 დაწესებულებები
მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა რიცხოვნობის გათვალისწინებით.“67
სახალხო დამცველი დადებითად აფასებს 2019 წლის 12 თებერვალს №12 დაწესებულების
ახალ შენობაში გადასვლას. ამის მიუხედავად, ომბუდსმენის აზრით, რამდენიმე პენიტენციურ
დაწესებულებაში
არსებული
პირობები,
საერთაშორისო
სტანდარტებთან
მისადაგებისთვის, კვლავაც საჭიროებს მნიშვნელოვან გაუმჯობესებას.
ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით:
„ძირითადად, გადატვირთულობა პრობლემას აღარ წარმოადგენს დაწესებულებებში, სადაც
ვიზიტები განხორციელდა, გარდა N8 და N15 დაწესებულებისა. კომიტეტი შეშფოთებულია
იმის გამო, რომ ბრალდებულებისთვის საცხოვრებელი ფართი კვლავ იგივე დარჩა (3 მ²).
კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას უზრუნველყოს მინიმალური
სტანდარტული საცხოვრებელი ფართი 4 მ² თითოეული პატიმრისთვის (სანიტარული
წერტილების გამოკლებით) ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნებისმიერი კატეგორიის
პატიმრისთვის, ერთ კაციან საკნებში სტანდარტი უნდა შეესაბამებოდეს მინიმუმ 6 მ²-ს.
ახლად აშენებულ დაწესებულებებში საცხოვრებელი ფართის სტანდარტი სასურველია იყოს
უფრო მაღალი“.
თავად სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშების
მიხედვით, 2018 წლის განმავლობაში გადატვირთულობის პრობლემა ქუთაისის N2 და ქსნის
N15 დაწესებულებებში აღინიშნებოდა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის ანგარიშში
ვკითხულობთ, რომ პრობლემის გადაჭრის გზად იუსტიციის სამინისტრო ახალი მცირე ზომის
დაწესებულებების მშენებლობას მიიჩნევს. სპეციალური პენიტენციური სამსახურისგან 2020
წლის 29 სექტემბერს მიღებული ინფორმაციის თანახმად, მცირე ზომის დაწესებულებების
საკითხი მხოლოდ პროექტირებისა და ექსპერტიზის ეტაპზე იყო.68
სახალხო დამცველი 2020 წლის ანგარიშშიც წუხილს გამოთქვამს პენიტენციური
დაწესებულებების გადატვირთულობასთან დაკავშირებით. პრევენციის ეროვნული
მექანიზმის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ გადატვირთულობის პრობლემა კვლავ დგას N2, N8
და N15 დაწესებულებებში. N17 დაწესებულებაში კვლაც არ გაუქმებულა „ბარაკული“ ტიპის
საერთო საცხოვრებელი. ეს ყველაფერი კი პანდემიის ფონზე მნიშვნელოვან პრობლემებს
ქმნის. კვლავ შეუსრულებელია სახალხო დამცველის წლების განმავლობაში გაცემული

აღნიშნულ საცხოვრებლებში მსჯავრდებულები არ არიან უზრუნველყოფილი 4 კვ.მ-ის მინიმალური
საცხოვრებელი ფართით, სადაც მსჯავრდებულთა სიმრავლისა და სათანადო განიავების შეუძლებლობის გამო
ჰაერი გაჯერებულია თამბაქოს კვამლით. ასეთ პირობებში რთულია სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების დაცვა.
67 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის წლიური ანგარიში, 2019 წელი,
გვ.36.
68 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის
№236343/01 წერილი.
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რეკომენდაცია ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა 4 კვ.მ. პირადი
საცხოვრებელი ფართით.69

საქმიანობა 4.1.2.2 პირობით ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის ეფექტური
ფუნქციონირება, მათ შორის გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის დახვეწა,
ინდივიდუალური მიდგომის იმპლემენტაცია და მსჯავრდებულთა ჩართვა განხილვის
პროცესში. - 20%
საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა არანაირი ხელშესახები ცვლილება პირობით
ვადამდე გათავისუფლების მექანიზმის გასაუმჯობესებლად. საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის 2018 წლის 7 აგვისტოს ბრძანება N320, რომელიც სპეციალური პენიტენციური
სამსახურის ადგილობრივი საბჭოების მიერ სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე
გათავისუფლების საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესს არეგულირებს,
არანაირ ცვლილებას არ შეიცავს გადაწყვეტილებების დასაბუთებულობის, განხილვის
პროცესში მსჯავრდებულთა ჩართვის და ინდივიდუალური მიდგომის დახვეწის
თვალსაზრისით. ამ კუთხით რამე სახის ცვლილება საკანონმდებლო ან/და კანონქვემდებარე
აქტებში არც 2019 წელს განხორციელებულა.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,
ადგილობრივი საბჭოების სამსახურებრივი უზრუნველყოფის “დეპარტამენტის საქმიანობის
ფარგლებში 2019 წლის განმავლობაში გაგრძელდა ეფექტიანი და ოპერატიული საქმიანობა
საბჭოების გადაწყვეტილებათა დასაბუთებულობის მექანიზმის დახვეწისა და სრულყოფის,
მათ შორის განხილვის პროცესში მსჯავრდებულთა ჩართულობის საკითხის გაუმჯობესების
კუთხით.”70 ასევე, შექმნილია სამუშაო ჯგუფი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს,
სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და სსიპ დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო
სასჯელთა
აღსრულებისა
და
პრობაციის
ეროვნული
სააგენტოს
თემატური
წარმომადგენლებით. ჯგუფის მუშაობის შედეგად მომზადდა პირობით ვადამდე
გათავისუფლების მექანიზმის გაუმჯობესების კონცეფცია, რომელზე შეჯერების შედეგადაც
განხორციელდება შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებები.
გარდა ამ ზოგადი ინფორმაციისა, თუ რა კონკრეტულ ნაბიჯებში გამოიხატა გაუმჯობესებები,
პენიტენციური სამსახური არ მიუთითებს. ამასთან, სამუშაო ჯგუფში სახალხო დამცველისა
და სამოქალაქო საზოგადოების ჩაურთველობა იმთავითვე კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს
ჯგუფის მუშაობის გამჭვირვალობასა და ეფექტიანობას. პირობით ვადამდე გათავისუფლების
მექანიზმი კი, სამოქმედო გეგმის ვადის დასრულების შემდეგაც, პრაქტიკულად იმავე
ხარვეზებით განაგრძობს ფუნქციონირებას, რასაც სახალხო დამცველის ყოველწლიური
ანგარიშებიც მოწმობს.
საქართველოს სახალხო დამცველი, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ „დასახვეწია მსჯავრდებულის
პირობით ვადამდე გათავისუფლების არსებული სისტემა, რომელიც ხარვეზებით მუშაობს:
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 76.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის
№236343/01 წერილი.
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„უმთავრეს პრობლემად რჩება გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობის პრობლემა. ასევე
იკვეთება ადგილობრივი საბჭოების განსხვავებული მიდგომები იდენტური მოცემულობის
მქონე საქმეებში, რაც განსხვავებულ გადაწყვეტილებათა მიღებაში გამოიხატება.“71
საქართველოს სახალხო დამცველი, ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ 2019 წლის ანგარიშში საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების
ზრდის ტენდენციაზე მიუთითებს და აღნიშნავს, რომ 2018 წელთან შედარებით, 2019 წელს
საბჭომ დაახლოებით 6-8%-ით მეტი დადებითი გადაწყვეტილება მიიღო. თუმცა მიიჩნევს,
რომ მიუხედავად ამისა, ამ მექანიზმის ფუნქციონირების თვალსაზრისით, პრაქტიკულ
დონეზე მრავალი ხარვეზი კვლავ არსებობს.
2019 წელს საქართველოს სახალხო დამცველმა მოამზადა სპეციალური ანგარიში - „პირობით
ვადამდე გათავისუფლებისა და სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის
სასჯელით შეცვლის პრაქტიკა საქართველოში“, რომელშიც მთელ რიგ საკანონმდებლო და
პრაქტიკულ ხარვეზებზე ამახვილებს ყურადღებას:
„ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილებების ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა
გადაწყვეტილებების დაუსაბუთებლობის პრობლემა. საქართველოს სახალხო დამცველი
მიიჩნევს, რომ ადგილობრივი საბჭოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები სასჯელის
მოხდისაგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ, ძირითადად
შაბლონური ხასიათისაა და შეიცავს ფორმალურ მითითებას, თუ რომელ კრიტერიუმებს
დაეყრდნო საბჭო კონკრეტულ შემთხვევაში, უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების
პროცესში. ზემოთქმულის გარდა, პრობლემას წარმოადგენს გადაწყვეტილებათა
არაერთგვაროვანი ხასიათიც: ადგილობრივი საბჭოს გადაწყვეტილებებში იკვეთება საბჭოების
მხრიდან განსხვავებული მიდგომების ტენდენცია იდენტური მოცემულობის მქონე საქმეებში.
ასევე, საბჭო, ხშირ შემთხვევაში, არ აქცევს ყურადღებას დისციპლინური გადაცდომის
ჩადენის ხანდაზმულობას, გადაცდომის სიმძიმეს, დაკისრებული სახდელის სიმძიმეს და არც
გადაცდომის შემდგომ პერიოდში, პატიმრის დადებითად შეცვლილ ქცევას. საბჭოს
გადაწყვეტილებებში არსებითი ხასიათის უზუსტობები გამოვლინდა, რაც, ხშირ შემთხვევაში,
პატიმრისთვის უარესი გადაწყვეტილების წინაპირობა ხდება; ასევე არ არის განჭვრეტადი
საბჭოს მიერ საქმის ზეპირი მოსმენით განხილვის მოტივაცია; სასამართლო პრაქტიკა
არაერთგვაროვანია და რიგ შემთხვევებში, ბუნდოვანიც.“
სახალხო დამცველს მნიშვნელოვნად მიაჩნია, რომ სპეციალური პენიტენციური სამსახური
იზიარებს იმ რეკომენდაციებს, რომლებზეც საუბარია სახალხო დამცველის სპეციალურ
ანგარიშში.
სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 2019 წლის ანგარიშსა და სპეციალური პენიტენციური
სამსახურის მიერ ერთი წლის დაგვიანებით მოწოდებული ინფორმაციაში ასახული
სტატისტიკური ინფორმაციის მიხედვით:
„2019 წლის განმავლობაში ადგილობრივი საბჭოების მიერ ზეპირი მოსმენით განხილულ იქნა
571 მსჯავრდებულის საკითხი, აქედან პირობით ვადამდე გათავისუფლების შემთხვევაში
განხილული იქნა 217 მსჯავრდებულის საკითხი, ხოლო სასჯელის უფრო მსუბუქი სახის
71

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 42.

48

სასჯელით შეცვლის საკითხი ზეპირი მოსმენით განხილულ იქნა 354 მსჯავრდებულის
მიმართ, (შინაპატიმრობა - 274; საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა - 80).72
2019 წლის განმავლობაში პენიტენციური დაწესებულებები ვადამდე დატოვა 1522
მსჯავრდებულმა. აქედან, პირობით ვადამდე გათავისუფლდა 1286 მსჯავრდებული (მათ
შორის: 1246 კაცი მსჯავრდებული, 40 ქალი მსჯავრდებული და 8 არასრულწლოვანი მამაკაცი);
სასჯელის მოუხდელი ნაწილი უფრო მსუბუქი სასჯელით - შინაპატიმრობით შეეცვალა 194
მსჯავრდებულს, აქედან 192 სრულწლოვან მამაკაც მსჯავრდებულს და 2 ქალ მსჯავრდებულს,
ხოლო სასჯელის მოუხდელი ნაწილი საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით შეეცვალა 42
სრულწლოვან მამაკაც მსჯავრდებულს.73
სასამართლოებში საბჭოს წინააღმდეგ გამოტანილი გადაწყვეტილებების რაოდენობას,
აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის განმავლობაში სასამართლოში სულ გასაჩივრდა ადგილობრივი
საბჭოს 114 გადაწყვეტილება მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისაგან პირობით ვადამდე
გათავისუფლებაზე უარის თქმის შესახებ ან მსჯავრდებულისათვის სასჯელის მოუხდელი
ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლაზე უარის თქმის შესახებ, საიდანაც
სასამართლოს მიერ სრულად დაკმაყოფილდა 8 საჩივარი (გათავისუფლების თაობაზე),
ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა 35 საჩივარი, რომლებიც ხელახლა განსახილველად დაუბრუნდა
შესაბამის ადგილობრივ საბჭოს, არ დაკმაყოფილდა საჩივარი და უცვლელი დარჩა
ადგილობრივი საბჭოს 35 გადაწყვეტილება, 38 საჩივრის ავტორების მიერ 15 საჩივარი იქნა
უკან გახმობილი, სამართალწარმოება შეწყდა 6 შემთხვევაში, ხოლო არასათანადო მოპასუხედ
ცნო ერთ შემთხვევაში. ამჟამად, სასამართლოში მიმდინარეობს აღნიშნულ საკითხებზე 14
საჩივრის განხილვა, რომლებიც გასაჩივრდა 2019 წელს.”74
2020 წლის იმავე მონაცემებთან დაკავშირებით, სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა
კიდევ ერთხელ დაარღვია საჯარო ინფორმაციის გაცემისთვის კანონმდებლობით დადგენილი
წესები და ინფორმაცია არ მოუწოდებია. სახალხო დამცველი კი კვლავ ამ კუთხით არსებულ
მნიშვნელოვან პრობლემებზე უთითებს. სახალხო დამცველის ანგარიშების თანახმად,
პრობლემურია ადგილობრივი საბჭოების გადაწყვეტილებების არათანმიდევრულობა,
დასაბუთების ხარისხი, მოტივაციის არარსებობა და სხვა. მართალია, 2020 წელს, პანდემიის
ფონზე, დროებითი წესის ფარგლებში, დაჩქარდა და გამარტივდა პირობით ვადამდე ადრე
გათავისუფლების პროცედურები, თუმცა ამ წესს პრაქტიკაში ასახვა არ ჰქონია, უფრო მეტიც,
2019 წელთან შედარებით, პირობით ვადამდე გათავისუფლების მაჩვენებელი მნიშვნელოვნად
გაუარესდა - თუკი 2019 წელს პირობით ვადამდე 1279 მსჯავრდებული გათავისუფლდა, 2020
წელს იგივე მაჩვენებელი 830 შეადგენდა.75

ამოცანა 4.1.3. საყოფაცხოვრებო და სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების გაუმჯობესება - 75%
ინდიკატორი: განხორციელებული კონკრეტული ინფრასტრუქტურული პროექტები, შიდა და
გარე მონიტორინგის მექანიზმების რეკომენდაციების შესაბამისად

72
73

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 35.
Ibid., გვ. 36.

74

Ibid.

75

საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 108-109.

49

პენიტენციური დაწესებულებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადაცემული
საჭირო ინვენტარის რაოდენობა
ყველა მსჯავრდებული
ინვენტარით

უზრუნველყოფილია კანონმდებლობით

დადგენილი

საჭირო

შეფასება:
აღნიშნულ ამოცანასთან მიმართებაში სამოქმედო გეგმა მიუთითებს ევროპის საბჭოს წამების
პრევენციის კომიტეტის მიერ 2014 წლის ანგარიშში გაცემულ რეკომენდაციებს მთელი რიგი
პენიტენციური დაწესებულებების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებასთან
დაკავშირებით,76 მათ შორის:
•

N7 და N9 დაწესებულებებში განთავსებული მსჯავრდებულების უმეტესობის
მდგომარეობა კომიტეტმა არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობად შეაფასა
გამომდინარე იქიდან, რომ მათ მაქსიმალურად ჰქონდათ შეზღუდული გარე
სამყაროსთან ურთიერთობა.

•

ზოგადად, კომიტეტის აზრით, გადასახედი იყო სამარტოო საკნებში განთავსების
პროცედურები - მსგავსი განთავსება მომხდარიყო გამჭვირვალედ გაწერილი
კრიტერიუმების მიხედვით და პროცედურული გარანტიების დაცვით, რათა თავიდან
ყოფილიყო აცილებული თვითნებობა ადმინისტრაციის მხრიდან.

•

ინფორმაციისადმი წვდომაზე ნებისმიერი შეზღუდვა უნდა იყოს გამონაკლისი
ხასიათის, დასაბუთებული და მაქსიმალურად მცირე დროით; ასეთი შეზღუდვის
თაობაზე პატიმარს წერილობითი გადაწყვეტილება უნდა მიეწოდოს და
ინფორმირებული იყოს გასაჩივრების უფლების თაობაზე.

•

ბათუმის N3 დაწესებულების პრობლემად სახელდებოდა წყლის მიწოდებასთან
დაკავშირებული შეფერხებები.

•

CPT განსაკუთრებული ხაზგასმით კიდევ ერთხელ მიუთითებდა სავარჯიშო
მოედნებისა და სპორტული ინვენტარის სიმწირესა და არაადეკვატურობაზეN3, N7, N8
და N9 დაწესებულებებში.

იმავე ამოცანის შესრულების მიზნით სამოქმედო გეგმაში ასევე მითითებულია საქართველოს
პარლამენტის დადგენილება სახალხო დამცველის 2016 წლის ანგარიშის თაობაზე, რომელიც
შეეხება მთელ რიგ დაწესებულებებში განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ
გაუმჯობესებებს.77

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2014 წლის 1-11 დეკემბრის ვიზიტის შესახებ,
სტრასბურგი, 15 დეკემბერი, 2015 წელი, პარ. 59, 61, 67, 75, 170.
77
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება „2016 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე, 30
ივნისი, 2017 წელი, პუნქტი 6, “პ”, “ჟ”, “რ”, “ს”, “ტ”.
76
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საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების თვალსაზრისით საანგარიშო პერიოდში
გარკვეული დადებითი ტენდენცია შეინიშნება. დაიხურა ორი პრობლემური დაწესებულება N7 და N12, გარემონტდა რამდენიმე დაწესებულება. პატიმრების უზრუნველყოფა რბილი
ინვენტარითა და კანონით გათვალისწინებული ჰიგიენური ნივთებით მნიშვნელოვანი
ხარვეზების გარეშე ხდება. მიუხედავად ამისა, მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშებში
კვლავ მითითებულია მთელი რიგი სერიოზული პრობლემები, რომლებიც დაწესებულებების
საყოფაცხოვრებო და ჰიგიენურ პირობებს შეეხება (მათ შორის, მკბენარებისა და მღრღნელების
არსებობა) და რაც უმოკლეს პერიოდში უნდა გამოსწორდეს. მთელი რიგი დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურაც მოძველებულია და განახლებას საჭიროებს.
ყოველივე ზემოთქმულის გათვალისწინებით,
შესრულებულად უნდა ჩაითვალოს.

ამოცანა

4.1.3

მხოლოდ

ნაწილობრივ

საქმიანობა 4.1.3.1 პენიტენციურ სისტემაში განთავსებულ მსჯავრდებულ/ბრალდებულთა
კანონმდებლობით გათვალისწინებული რბილი ინვენტარითა და აუცილებელი პირადი
ჰიგიენისათვის საჭირო საშუალებებით რეგულარულად უზრუნველყოფა - 100%
მონიტორინგის ორგანოების დასკვნების გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ
საანგარიშო პერიოდში მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა უზრუნველყოფა რბილი
ინვენტარითა და პირადი ჰიგიენის ნივთებით დამაკმაყოფილებელია, რის გამოც აღნიშნული
საქმიანობა უკვე ამ ეტაპზე შესრულებულად უნდა ჩაითვალოს.
ამგვარად, CPT-ის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით, მონახულებული დაწესებულების
საკნებში არსებული ავეჯი და ინვენტარი დამაკამყოფილებელია; პრობლემა არც
თეთრეულით და პირადი ჰიგიენის ნივთებით უზრუნველყოფის მხრივ გამოვლენილა.78 ამ
მხრივ პრობლემები არც საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშში არის
მითითებული.

საქმიანობა 4.1.3.2. საჭიროებიდან გამომდინარე, არსებული ინფრასტრუქტურის განახლება
და ახალი პროექტების შემუშავება - 50%
მიუხედავად რიგ დაწესებულებებში არსებული სერიოზული ინფრასტრუქტურული
პრობლემებისა,
2017-19
წლებში
განხორციელებული
სარემონტო
სამუშაოების
გათვალისწინებით, 4.1.3.2 საქმიანობა, 2019 წლის ბოლოსთვის, მეტწილად შესრულებული
იყო.
ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესების მხრივ, 2018 წელს, დადებითად აღსანიშნავია N7
დაწესებულების გადასვლა ახალ შენობაში, რომელიც შეესაბამება სტანდარტებს, რასაც ასევე
ადასტურებს წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის ანგარიშიც.79 ასევე დადებითად უნდა
აღინიშნოს 2019 წლის თებერვალში N12 დაწესებულების გადასვლა ახალ ლოკაციაზე, სადაც
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 59, 60, 62, 66.
79 Ibid., პარ. 64.
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მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან სტანდარტების შესაბამისი საცხოვრებელი
პირობებით.80
CPT ასევე მიუთითებს, რომ ბათუმის N3 დაწესებულებაში განხორციელდა სარემონტო
სამუშაოები, გაუმჯობესდა წყლის მიწოდება, შესაბამისად, საყოფაცხოვრებო პირობები
დამაკმაყოფილებელია.81 კომიტეტმა ასევე დამაკმაყოფილებლად შეაფასა N9 დაწესებულების
ინფრასტრუქტურა და აღნიშნა, რომ საკნების ნაწილში მიმდინარეობს სარემონტო
სამუშაოები, ხოლო ნაწილი უკვე გარემონტდა.82
კომიტეტი აღნიშნავს, რომ გლდანის დაწესებულებაში მხოლოდ არასრულწლოვანთა
განყოფილება გარემონტდა, ხოლო დანარჩენი ნაწილი საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია
და განახლებას საჭიროებს.83 ასევე გარემონტებას საჭიროებს N684 და N1585 დაწესებულებების
საკნების ნაწილიც.
საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის მდგომარეობის შესახებ
სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით: „გეგმური სარემონტო სამუშაოების
ჩატარების მიუხედავად, წინა წლების მსგავსად, 2018 წლის განმავლობაში პრობლემური იყო
საკნებში არსებული სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები №2, №8, №12, №14, №15, №17, №18 და
№19 დაწესებულებებში. №2, №8, №15, №16, №N17 დაწესებულებებში გავრცელებულია
მწერები. ვიზიტების დროს მონიტორინგის ჯგუფის წევრებმა თავად იხილეს ტარაკნები და
ბაღლინჯოები ფსიქოლოგების სამუშაო ოთახებში, საცხოვრებელ საკნებსა და სამარტოო
საკნებში. ჯგუფის წევრებს არაერთმა პატიმარმა აჩვენა მწერის ნაკბენები“.86
2019 წელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული გაუმჯობესებების ღონისძიებებს
შორის განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია №11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო
დაწესებულების საცხოვრებელი შენობის სრული გარემონტება, სადაც განახლდა ყველა
საკანი, სველი წერტილი, სასწავლო ოთახები, სამედიცინო ოთახები, სასადილო და ა.შ. N11 და
N5 ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში საოჯახო პაემნების ოთახების მოწყობა, N5
დაწესებულების ტერიტორიაზე ბავშვთა გარე სათამაშო ატრაქციონების განთავსება.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის განმავლობაში
ასევე დაიწყო და განხორციელდა შემდეგი ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები:

http://sps.gov.ge/ka/media/akhali-ambebi/article/23321-cikhe-gushin-da-dghes-2.html.
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) 2018 წლის ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის
ვიზიტის შესახებ, პარ. 56. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიშის
მიხედვით, ღამის მანძილზე ბათუმის N3 დაწესებულების საკნებში კვლავ რამდენიმე საათით წყდება წყლის
მიწოდება: საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 45.
82 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 60.
83 Ibid., პარ. 58.
84 Ibid., პარ. 63.
85 Ibid., პარ. 69.
86 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 44.
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№14 პენიტენციურ დაწესებულებაში ბარაკების ტიპის საცხოვრებელი შენობების
რეკონსტრუქცია და მათი გადაკეთება საკნის ტიპის საცხოვრებლად;
№16 პენიტენციურ დაწესებულებაში 300 მსჯავრდებულზე სასადილო-სამზარეულო
შენობის მშენებლობა; ასევე ამ ეტაპზე დაწესებულების ტერიტორიაზე მიმდინარეობს
ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, რაც გულისხმობს ახალი სასეირნო სივრცეების
მშენებლობას, სპორტული მოედნების მოწყობას, საკნების სარეკონსტრუქციო
სამუშაოებს;
პენიტენციურ დაწესებულებებში სამარტოო საკნების მოწყობა;
პენიტენციურ დაწესებულებებში სამედიცინო პუნქტის რემონტი;
№5 ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში მოეწყო ამანათების მიღებისათვის
თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი სივრცე;
№2 პენიტენციურ დაწესებულებაში კაპიტალურად გარემონტდა სამედიცინო ოთახები,
მოეწყო ახალი მოკლევადიანი პაემნების ოთახები;
№15 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოეწყო მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა
შემოწმების ოთახი, ასევე დაწესებულების 16 საკანში გადიდდა საკნის ფანჯრები,
რითაც მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა ბუნებრივი შუქისა და ვენტილაციის პირობები;
2018-2019 წლებში №8 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოეწყო ამანათების
მიღებისათვის განკუთვნილი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სივრცე,
ასევე გრძელვადიან პაემნებთან მისასვლელი მიწისზედა მეტალის გალერეა,
დაწესებულებაში
ამჟამად
მიმდინარეობს
მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა
საცხოვრებელ შენობებში განთავსებული 37 ერთეული საშხაპე ოთახების კაპიტალური
სარემონტო სამუშაოები;
№6 პენიტენციურ დაწესებულებაში კაპიტალურად გარემონტდა საშხაპე ოთახები,
მოეწყო ამანათების მიღებისათვის განკუთვნილი თანამედროვე სტანდარტებით
აღჭურვილი სივრცე, ასევე ინფრასტრუქტურულად განახლდა დაწესებულების
სამედიცინო პუნქტი, სადაც მოეწყო სტანდარტების შესაბამისი რენდგენოლოგიური
კაბინეტი, №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში პირველად მოეწყო და აღიჭურვა მინის
ბარიერის
გარეშე
მოკლევადიანი
საოჯახო
პაემნებისთვის
შესაბამისი
ინფრასტრუქტურა (6 ოთახი), აღნიშნულ პერიოდში სისტემატიურად მიმდინარეობდა
მსჯავრდებულთა/ბრალდებულთა საცხოვრებელი საკნებისა და სველი წერტილების
სარემონტო სამუშაოები;
№3 პენიტენციურ დაწესებულებაში გარემონტდა სამედიცინო დანიშნულების
ოთახები, ბიბლიოთეკა, ასევე მოეწყო დეესკალაციის 4 საკანი;
გარემონტდა №9 პენიტენციურ დაწესებულებაში სარეჟიმო კორპუსი;
№2, №15, №6, №17 და №18 პენიტენციურ დაწესებულებებში გარემონტდა საშხაპე
ოთახები (ადაპტირებული №18 პენიტენციურ დაწესებულებაში).

2019 წლის ანგარიშში სახალხო დამცველი საუბრობს სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების
დაუცველობაზე დეესკალაციის ოთახებში. იმავე პრობლემაზე საუბრობს სახალხო დამცველი
შიდა კლასიფიკაციის საკნებთან მიმართებაშიც: „შიდა კლასიფიკაციის საკნებში არსებული
პირობები - სინესტე, არასაკმარისი ვენტილაცია და სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობების
დაუცველობა, პატიმრებისთვის დისკომფორტის შემქმნელია“.87 2019 წლის განმავლობაში
პრობლემური იყო საკნებში სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, ვენტილაცია, განათება. ეს
87

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ.59.
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უკანასკნელი პრობლემა გამოვლინდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის N2, N8, N14 და N15
პენიტენციური დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტების შედეგად.88
აღსანიშნავია, რომ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ დამტკიცებული
პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020
წლების სამოქმედო გეგმის მიხედვით, 2019 წლის მეორე ნახევრისთვის დასრულებული უნდა
ყოფილიყო ახალი დაწესებულებების მშენებლობისა და არსებული ინფრასტრუქტურის
გაფართოების შესაძლებლობების გეგმა, ხოლო 2019 წლის ბოლოსთვის - მთელი რიგი
დაწესებულებების
დახურვის
გეგმა
(აქტივობა
A.1.1).
საჯარო
ინფორმაციის
ხელმიუწვდომლობის გამო უცნობია, რამდენად განხორციელდა დაგეგმილი აქტივობა და რა
ეტაპზეა აღნიშნული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ინფრასტრუქტურული
გაუმჯობესების პროექტები.
დაწესებულებებში გადატვირთულობისა და სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემების გადაჭრის
გზად, სახალხო დამცველი და პრევენციის ეროვნული მექანიზმი 2020 წლის ანგარიშებშიც
მცირე ზომის დაწესებულებების გახსნის აუცილებლობაზე საუბრობენ. კერძოდ, „სახალხო
დამცველს მიაჩნია, რომ როგორც უსაფრთხოების და წესრიგის კუთხით, ასევე ინფექციის
კონტროლის თვალსაზრისით, არსებული რისკებიდან გამომდინარე უნდა მოხდეს დიდი
პენიტენციური დაწესებულებების მცირე და დაბალანსებული ინფრასტრუქტურის მქონე
დაწესებულებებად გარდაქმნა, როგორც ეს გათვალისწინებული იყო პენიტენციური და
დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიითა და 2019-2020 წლების
სამოქმედო გეგმით. ამასთან, სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს, რომ გადატვირთულობის
შემცირების მიზნით, მნიშვნელოვანია, როგორც პენიტენციურ სისტემაში თანამშრომელთა
რაოდენობის გაზრდა, ასევე პატიმრების რაოდენობის შემცირება, მათ შორის სასჯელის
მოხდის ვადამდე ადრე გათავისუფლების მექანიზმების, არასაპატიმრო სასჯელების და
არასაპატიმრო აღკვეთის ღონისძიებების გამოყენების გზით.“89 სახალხო დამცველი ასევე
ყურადღებას
ამახვილებს
არასრულწლოვანთა
განცალკევების
გეგმის
განუხორციელებლობისა და N2 და N11 დაწესებულებებში არასრულწლოვნებისთვის ცალკე
ინფრასტრუქტურის არარსებობის პრობლემაზე.90
სახალხო დამცველის ინფორმაციით, წამების პრევენციის ევროპულმა კომიტეტმა
საქართველოში
განხორციელებული
ვიზიტისას
მიიღო
დაპირება,
რომ
N11
არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მოხდებოდა არასრულწლოვან
ბრალდებულთა ნაწილის მშენებლობა, რომელიც უნდა გახსნილიყო 2021 წელს. სამწუხაროდ,
2020 წელს ამ მიმართულებით არაფერი გაკეთებულა.91

ამოცანა 4.1.4. მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა
სამედიცინო მომსახურების
გაუმჯობესება, პრევენციაზე დაფუძნებული სამედიცინო მომსახურების, ფსიქიკური
ჯანმრთელობის მართვის გაუმჯობესების
ხელშეწყობა და წამალდამოკიდებულ
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის N2, N8, N14 და N15 პენიტენციური
დაწესებულებების მონიტორინგის ვიზიტის შემდგომი ანგარიში, 2019 წელი, გვ. 31-35.
89 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 52.
90 Ibid., გვ. 84-85.
88

91

Ibid.
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ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა შესაბამისი სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა 42.5%
ინდიკატორი:
წინა წლებთან შედარებით, დაავადებათა გავრცელების შემცირებული მაჩვენებელი
პენიტეციურ სისტემაში (სტატისტიკური მონაცემები С ჰეპატიტი; ტუბეკულოზი)
სუიციდის რისკის მქონე
ურთიერთმიმართება

პირთა

და

პროგრამაში

ჩართულ

პირთა

რაოდენობის

სუიციდის პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა ვისაც შიდა მონიტორინგის
მიხედვით შეუმცირდა სუიციდის რისკის დონე
პატიმართა სართო რაოდენობასთან მიმართებით სუიციდის მცდელობების პროცენტული
რაოდენობა შემცირებულია
ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამა სრულად პასუხობს არსებულ საჭიროებებს.
შეფასება:
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო გეგმის (2018-2020 წლებისთვის)
გათვალისწინებული მსჯავდებულთა და ბრალდებულთა სამედიცინო
მიწოდების შეფასების მიზნით გამოყენებულ იქნა საერთაშორისო და
მონიტორინგის ორგანოების მიერ 2018 -2020 წლებში გამოქვეყნებული
სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
მიერ
გამოქვეყნებელი
სტატისტიკური ფორმები.

4.1.4 ამოცანით
მომსახურების
ადგილობრივი
ანგარიშები და
ყოველთვიური

შეფასება ეფუძნება იდენტიფიცირებული დოკუმენტების მიმოხილვას, შესწავლას და
ანალიზს. შეფასების მიზნით არ განხორციელებულა საველე კვლევა, რაც შესაძლებლობას
მოგვცემდა, სიღრმისეულად შეგვესწავლა როგორც სამედიცინო მომსახურების მიწოდების
დროულობა და ხარისხი, ასევე, გეგმით გათვალისწინებული პრევენციული და ფსიქიკური
ჯანმრთელობის სერვისებით უზრუნველყოფა პენიტენციურ სისტემაში.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამოქმედო გეგმაში ჯანმრთელობის საკითხებს მხოლოდ
ერთი ამოცანა ეთმობა, რომელიც ვერ ფარავს პენიტენციურ დაწესებულებებში ჯანდაცვის
სისტემის წინაშე მდგარი გამოწვევების სრულ სპექტრს და მხოლოდ კონცენტრირებულია
ჯანმრთელობის სერვისების რამდენიმე მიმართულებაზე.
ამოცანის ინდიკატორები არასრულყოფილია და არ იძლევა ამოცანის ქვეშ მოქცეული
საქმიანობების სრულყოფილად და ობიექტურად შეფასების შესაძლებლობას. მაგალითად,
საქმიანობა 4.1.4.1, რომელიც მოიცავს სამოქალაქო ჯანდაცვის ეკვივალენტური სამედიცინო
მომსახურებით ბრალდებულთა/მჯავდებულთა უზრუნველყოფას (რაც, თავისთავად
იმდენად ფართო სფეროა, რომ მისი მოქცევა ერთ საქმიანობაში უკვე არასწორია), ფასდება
ამოცანის ქვეშ წარმოდგენილი მხოლოდ ერთი ინდიკატორით - C ჰეპატიტისა და
ტუბერკულოზის გავრცელების მაჩვენებლით, მაშინ, როდესაც სამოქალაქო ჯანმრთელობის
პროგრამით გათვალისწინებული სერვისები მოიცავს სამედიცინო საქმიანობის გაცილებით
ფართო სპექტრს. ასევე არ არის განსაზღვრული ინდიკატორი პენიტენციური სისტემის ერთ55

ერთ ყველაზე აქტუალურ გამოწვევაზე, რომელიც ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხებს
ეხება.
გართულებულია სუიციდის პროგრამის მიმდინარეობის და შედეგების შეფასება, ბუნდოვანია
პროგრამის მოცულობა და მისი გავლენის მაჩვენებელი ამოცანის ქვეშ განსაზღვრულ
ინდიკატორებთან მიმართებით.
2020 წელს, ქვეყანაში შექმნილმა ეპიდემიოლოგიურმა ვითარებამ და დაწესებულმა
შეზღუდვებმა გაართულა როგორც პენიტენციურ სისტემაში არსებული სამედიცინო
სერვისებით სარგებლობა, ასევე, სისტემის გადატვირთულობის გამო შეზღუდა საჭირო
სამედიცინო რეფერალის განხორციელების შესაძლებლობა და დროულობა. 2019–2020
წლებში პენიტენციურ სისტემაში ჩატარებული რეორგანიზაციის შედეგად სამედიცინო
პერსონალის მკვეთრმა შემცირებამ კი, თავის მხრივ, გაამწვავა სამედიცინო სერვისებზე
დროული, ადეკვატური და სრულყოფილი ხელმისაწვდმობა.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ სამედიცინო მომსახურების
თვალსაზრისით პენიტენციურ სისტემაში მიმდინარე პერიოდში ეფექტური ცვლილებები არ
განხორციელებულა. შესაბამისად, ყველა დაგეგმილი თუ ჩატარებული საქმინობა მხოლოდ
ნაწილობრივ ასრულებს დასახულ ამოცანებს.

საქმიანობა 4.1.4.1 სამოქალაქო ჯანდაცვის ექვივალენტური სამედიცინო მომსახურებით
ბრალდებულთა/მჯავრდებულთა უზრუნველყოფა - 60%
პენიტენციური ჯანდაცვის ძირითადი პრინციპების თანახმად, პენიტენციურ სისტემაში
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა უნდა ხორციელდებოდეს სამოქალაქო
ჯანდაცვის ეკვივალენტური სამედიცინო სერვისებით.92
მონიტორინგის ორგანოების ანგარიშებში აღნიშნულია, რომ პენიტენციურ სისტემაში
პატიმრების სამედიცინო მომსახურება მოიცავს სამედიცინო სერვისების მიღებას როგორც
დაწესებულებაში, ასევე დაწესებულების გარეთ. აღნიშნულს ადასტურებს ასევე სისხლის
სამართლის სტატისტიკის ერთიან ანგარიშებში წარმოდგენილი ინფორმაცია გაწეული
ჯანმრთელობის სერვისების შესახებ (გადაუდებელი და გეგმიური სტაციონარული და
აბულატორიული მომსახურებისა თუ განხოციელებული მიზამიმართული რეფერალის
შესახებ სტატისტიკა).93 როგორც სახალხო დამცველი მიუთითებს, დაწესებულებაში
პირველადი ჯანდაცვის ექიმის, ექთნისა და სტომატოლოგის გარდა, შესაძლებელია
სხვადასხვა ექიმ სპეციალისტთან კონსულტაცია, ხოლო გარე რეფერალი ხორციელდება
ძირითადად სამოქალაქო სექტორის სამედიცინო დაწესებულებებში.94
2019 წელს შემუშავებული და დამტკიცებული ჯანმრთელობის დაცვის სტანდარტი
პენიტენციურ დაწესებულებებში მყოფი პირებისთვის95 განსაზღვრავს სამედიცინო
http://sps.gov.ge/ka/saqmianoba/penitenciuri-jandacvis-servisi/penitenciuri-jandacvis-dzirithadi-principebi.html.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2020
წელი.
94 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრობის პირობების გავლენა პატიმართა
ჯანმრთელობაზე“, 2018 წელი.
95 საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 15 თებერვლის ბრძანება N381 „პენიტენციურ დაწესებულებაში
სამედიცინო მომსახურების სტანდარტების, სპეციფიკური საჭიროებების მქონე პირთა სამედიცინო მომსახურების
92
93

56

მომსახურეობის ძირითად პრინციპებს, მომსახურების მიწოდების მოდელს და მოცულობას.
იგი აერთიანებს როგორც პრევენციული ღონისძიებების პაკეტს, ასევე, ამბულატორიულ და
სტაციონარულ სერვისებს, პენიტენციური დაწესებულების კონტექსტისა და ბენეფიციართა
სპეციფიკის გათვალისწინებით. სტანდარტის იმპლემენტაციის და ეფექტურობის შეფასება
გართულებულია, რადგან არ არის ხელმისაწვდომი დანერგვისა და შესრულების შესახებ
ანგარიში/ინფორმაცია. სტანდარტის შექმნა მნიშვნელოვანია, რამდენადაც იგი მიზნად
ისახავს ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამედიცინო საჭიროებების მაქსიმალურ
დაკმაყოფილებას, განსაზღვრავს კონკრეტულ საქმიანობას და მისი შესრულების სტანდარტს.
საქართველოს სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილ პრევენციის ეროვნული მექანიზმის
2020 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2019-2020 წლებში პენიტენციური დაწესებულებების
სამედიცინო დეპარტამენტში განხორციელებული რეორგანიზაციის შედეგად რადიკალურად
შემცირდა დასაქმებული სამედიცინო პერსონალის რაოდენობა, ტუბერკულოზის
სამკურნალო და სარეაბილიტაციო N19 დაწესებულება გაუქმდა და იგი N18
დაწესებულებასთან გაერთიანდა. N18 დაწესებულებაში არსებული ქირურგიული,
რეანიმაციისა და ანესთეზიის განყოფილებები გაუქმდა. 2020 წლის განმავლობაში არ
მომხდარა ვაკანტური სამედიცინო პერსონალის ადგილების შევსება. შემცირებული საშტატო
ერთეულების ფონზე კი კიდევ უფრო გართულდა საჭირო სერვისებზე ხელმისაწვდომობის
დროულობა და ხარისხი.96
კვლავ გამოწვევად რჩება პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ეფექტური ფუნქციონირება
როგორც ღია, ასევე დახურული ტიპის დაწესებულებებში. ოჯახის ექიმთან
კონსულტაციის ხელმისაწვდომობის პრომლემაზე საუბარია სახალხო დამცველის 2020 წლის
ანგარიშში. გაზრდილია ექიმთან ვიზიტის მოცდის დრო. ეპიდემიოლოგიური ვითარების
გამო გართულდა ექიმ სპეციალისტებთან საჭირო რეფერალი. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს
საკითხი პანდემიამდეც მწვავედ იდგა, რასაც ადასტურებს 2019-2020 წლებში ჩატარებული
შესწავლის შედეგები. შესწავლა მიზნად ისახავდა სამედიცინო მომსახურების მომლოდინეთა
რიგის განულებას. აღმოჩნდა, რომ კვლავ არიან პაციენტები რომლებიც სამედიცინო
რეფერალს ელოდებიან 2018 და 2019 წლიდან.97 როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის
სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
დოკუმენტშია მითითებული, 2019 წლის დასაწყისში რიგში მყოფ ბრალდებულთა
რაოდენობა შეადგენდა 2382 ადამიანს.98 ამავე ანგარიშში ნათქვამია, რომ 2019 წლის
დეკემბერში სამედიცინო მომსახურება გაეწია 163 მსჯავრდებულს,99 რაც იმ პერიოდში
მოლოდინის რეჟიმში მყოფი პაციეტების 8% შეადგენდა. 2020 წლის რაოდენობრივი
მაჩვენებლები ხელმიუწვდომელია, რის გამოც ამ მიმართულებით მიმდინარე პროგრესის
შეფასება შეუძლებელია.
პაციენტის არასრული/არათანმიმდევრული სამედიცინო ბარათების წარმოების გამო,
გართულებულია გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარისხის შეფასება. სამედიცინო

დამატებითი სტანდარტების, პენიტენციურ დაწესებულებაში პრევენციული მომსახურების პაკეტისა და
პენიტენციური სისტემის ჯანდაცვის ბაზისური მედიკამენტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“.
96 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 67-68.
97 Ibid., გვ. 68.
98 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 42.
99
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დოკუმენტაცია არ ასახავს პაციენტის დიაგნოზს, მის მდგომარეობას საწყის და მკურნალობის
მიმდინარეობის პროცესში, რაც ართულებს პაციენტისთვის ჩატარებული მკურნალობის
ადეკვატურობის შეფასებას და მის შედეგებს. აღნიშნული პრობლემა იდენტიფიცირებულია
როგორც ამბულატორიული, ასევე სტაციონარული პაციენტების ბარათების წარმოების
შემთხვევაში. შესაბამისად, შეუძლებელია პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობის
შეფასება მკურნალობამდე და ჩატარებული მკურნალობის შემდგომ.
იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამედიცინო სამსახურის/სამკურნალო
დაწესებულებების ხარჯთეფექტურობის შეფასების 2019 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ
ყოველწლიურად მზარდი ტენდენციით ხასიათდება სამოქალაქო სექტორში შესყიდული
სერვისების მოხმარების პროცენტული მაჩვენებელი, მათ შორის, იმ სერვისების, რომლებიც
პენიტენციურ სისტემაშიც ხელმისაწვდომია ან რომელთა ადგილზე წარმოება და მიწოდება
სისტემისთვის გაცილებით უფრო დამზოგველი და ხარჯთეფექტური იქნებოდა.100
გამოწვევად რჩება სამედიცინო მომსახურების კონფიდენციალურობის საკითხი. ექიმთან
ვიზიტის დროს პატიმრები კვლავ ასახელებენ ციხის თანამშრომლების ან სხვა პირების
ჩართულობას. მესამე პირების დასწრების გამო პაციენტები საკუთარ პრობლემებზე ღიად ვერ
საუბრობენ. როგორც CPT-ის, ასევე სახალხო დამცველის სპეციალურ ანგარიშში საუბარია
კონფიდენციურობასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, რაც ერთმნიშვნელოვნად აუარესებს
სამედიცინო მომსახურების ხარისხს და არღვევს პაციენტის უფლებებს.
დასახული საქმიანობის შესაფასებლად წარმოდგენილი ინდიკატორი (წინა წლებთან
შედარებით დაავადებათა გავრცელების შემცირებული მაჩვენებელი პენიტენციურ სისტემაში
- სტატისტიკური მონაცემები - C ჰეპატიტი, ტუბერკულოზი) ვერ უზრუნველყოფს პატიმართა
სამედიცინო მომსახურების სამოქალაქო სექტორთან ეკვივალენტობის სრულ შეფასებას,
რადგან ინდიკატორი ფარავს ავადობის მხოლოდ ორ მიმართულებას.
ინფექციურ დაავადებებთან საბრძოლველად პენიტენციურ სისტემაში ხორციელდება სამი
სახელმწიფო პროგრამა - ტუბერკულოზის, აივ/შიდსისა და ვირუსული ,,C” ჰეპატიტის.
ტუბერკულოზის პროგრამა ინტეგრირებულია ტუბერკულოზთან ბრძოლის სახელმწიფო
პროგრამასთან.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სისხლის სამართლის სტატისტიკის
ერთიანი წლიური ანგარიშების შეჯამებით შესაძლებელია ითქვას, რომ 2017-2019 წლებში
ზრდის დადებითი ტენდეციით ხასიათდებოდა B და C ჰეპატიტებზე ჩატარებული
სკრინინგის რაოდენობა - 2017 წელს აღნიშნული მონაცემი შეადგენდა 5837, 2018 წლისთვის 5743, ხოლო 2019 წელს 8873-ს მიაღწია, თუმცა 2020 წელს სკრინინგის მაჩვენებლები, წინა
წელთან შედარებით, თითქმის განახევრებულია და შეადგენს 5079. აღნიშნული შესაძლოა
უკავშირდებოდეს პანდემიის შედეგად დადგენილ შეზღუდვებს, რამაც პრობლემური გახადა
სამედიცინო პერსონალის ხელმისაწვდომობა. სამედიცინო პერსონალისთვის სამოქალაქო
სექტორში შეთავსების მუშაობის აკრძალვის შემდგომ დასაქმებულთა ნაწილმა სამოქალაქო
კლინიკებში მუშაობა არჩია.101

აღნიშნული დოკუმენტი მოგვეწოდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური
სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის N236843/01 წერილის დანართის სახით.
101 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 68.
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შემცირების ტენდენციას ინარჩუნებს C ჰეპატიტის ელიმინაციის სახელმწიფო პროგრამაში
ჩართულ პირთა რაოდენობაც - 2018 წელს - 1600 ადამიანი, 2019 - 1318, ხოლო 2020 წელს
პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობამ 1152 შეადგინა. რაოდენობის შემცირება
შესაძლებელია დაკავშირებული იყოს დაავადებათა შემცირებულ მაჩვენებელთანაც, რაც
პრევენციული ხასიათის პროგრამების და აქტივობების გრძელვადიანი შედეგია.
უარყოფითი ტენდენცია იკვეთება 2020 წელს ჩატარებული ტუბერკულოზის ყველა
სახის
სკრინინგების რაოდენობასთან მიმართებითაც. სკრინინგის მაჩვენებლები
შემცირებულია - 2019 წელს - 56 300, ხოლო 2020 წელს 39 822 ჩატარებული კვლევა.102
2018-2020 წლების საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოდგენილი
სისხლის სამართლის სტატისტიკის ყოველთვიური ერთიანი სტატისტიკის მონაცემების
ანალიზის თანახმად, პენიტენციურ სისტემაში გარდაცვალების მიზეზად სახელდება როგორც
სომატური ჯანმრთელობის პრობლემები (გულსისხლძარღვთა, სასუნთქ და საჭმლის
მომნელებელ სისტემასთან დაკავშირებული მიზეზები), ასევე, შემთხვევათა თითქმის
ნახევრის მიზეზი დაუზუსტებელი ან არაზუსტად განსაზღვრულია და კვალიფიცირებულია,
როგორც უეცარი სიკვდილი. აღნიშნული შესაძლებელია დაავადებების არასწორ, არადროულ
დიაგნოსტირებასა და მკურნალობას დავუკავშიროთ. აღნიშნულის საპასუხოდ, 2019 წლის
აპრილიდან სომატური დაავადებების დროული გამოვლენისა და დიაგნოსტირებისთვის
ჩატარდა პრევენციული გასინჯვები საქართველოს ყველა პენიტენციურ დაწესებულებაში.
მსჯავრდებულებს ჩაუტარდათ კარდიოლოგის, ნევროლოგის, ოტორინოლარინგოლოგის,
უროლოგის, დერმატო-ვენეროლოგის, ენდოკრინოლოგის, ოფთალმოლოგის, ონკოლოგის,
რევმატოლოგის,
ზოგადი
ქირურგის,
ინფექციონისტის
კონსულტაციები,
ელექტროკარდიოგრაფია და ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა. სულ ჩატარდა 4743
კონსულტაცია/გამოკვლევა. მიუხედავად იმისა, რომ მსგავსი ტიპის ატივობა 2020
წლისთვისაც იყო დაგეგმილი, განხორციელებული პრევენციული გასინჯვების თაობაზე
ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი. ზოგადად, მსგავსი ფართო კვლევის ინიციატივა
დადებითად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა დაფარვის მაჩვენებელი გასაუმჯობესებელია.
მნიშვნელოვანია, რომ ზემოხსენებული გამოკვლევების ხარისხობრივი შეფასების საშუალებას
მოკლებული ვართ შესაბამისი საჯარო ინფორმაციის არარსებობის გამო.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დაბალია პატიმართა ინფორმირების ხარისხი პრევენციული
სერვისების არსებობის და მნიშვნელობის შესახებ. სახალხო დამცველის ანგარიშში
აღნიშნულია, რომ 2018 წელს ამ მიმართულებით კონკრეტული ნაბიჯები არ გადადგმულა.103
თუმცა ამოცანა 4.1.4 განსაზღვრავს პრევენციაზე დაფუძნებული მომსახურებით
უზრუნველყოფას, რაც არ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ ორი გადამდები დაავადების
მართვის უზრუნველყოფით.
ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე, მიუხედავად პენიტენციური ჯანდაცვის სფეროში
გარკვეული პროგრესისა, ზემოთ აღნიშნული პრობლემებისა და მიმდინარე გამოწვევების
გამო სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობა და ხარისხი სამოქალაქო ჯანდაცვის
ეკვივალენტურად ვერ ჩაითვლება. აღნიშნულს ადასტურებს ის გარემოებაც, რომ ევროპის
საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT) კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საქართველოს
102
103

სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2020 წელი.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 47.
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მთავრობას, დაგეგმოს კონკრეტული ღონისძიებები, ზუსტი ვადების მითითებით,
პენიტენციური ჯანდაცვის სერვისების სამოქალაქო ჯანდაცვის სისტემაში სრული
ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რაც, კომიტეტის აზრით, აუცილებელია სამედიცინო
მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებისთვის.104

საქმიანობა 4.1.4.2 ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სტრატეგიული დოკუმენტის
შემუშავება და დამტკიცება - 10%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემის
2018-2020 წლის ერთიანი ყოველთვიური მონაცემების ანალიზის თანახმად, რაოდენობრივად,
პენიტენციურ სისტემაში გავრცელებულ დაავადებათა ყველაზე დიდი ნაწილი ფსიქიკურ და
ქცევით აშლილობებზე მოდის. ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემების
მქონე პატიმართა სტატისტიკა ყოველწლიურად მზარდია, რაც თავის მხრივ წარმოაჩენს
ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების აქტუალურობას ამ მიზნობრივ ჯგუფში.105
იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციით ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების
მიერ მომზადებულია პენიტენციურ სისტემაში ფსიქიკური ჯანმრთელობის განვითარების
სტრატეგიული დოკუმენტი. მათივე ინფორმაციით დოკუმენტში გაწერილია სტრატეგიის
იმპლემენტაციის სამოქმედო გეგმა და განხორციელების მონიტორინგის ინსტრუმენტი.
სტრატეგიაზე დაფუძნებით პენიტენციურმა სამსახურმა იმუშავა ფსიქიკური სერვისების
განვითარების სამოქმედო გეგმაზე და მომზადებულია დოკუმენტის პირველადი ვერსია.
დოკუმენტი დამტკიცებული არ არის და არც საჯაროდაა ხელმისაწვდომი რაც არ გვაძლევს
სტრატეგიის შინაარსის და რელევანტურობის შეფასების შესაძლებლობას. თუმცა ამოცანით
გათვალისწინებული საქმიანობა ნაწილობრივ შესრულებულად შეიძლება ჩაითვალოს.106
მოცემული სტატისტიკური ინფორმაციით, 2020 წელს რადიკალურად შემცირებულია
ფსიქიატრის კონსულტაციების რაოდენობა (2019 წელს ფსიქიატრის კონსულტაციათა
რაოდენობამ შეადგინა 12 059, ხოლო 2020 წელს - 5518) სტაციონარული ფსიქიატრიული
მომსახურების მაჩვენებელი კი გაზრდილია ( 2019 წელს - 901, ხოლო 2020 წელს - 1334
შემთხვევა), ამასთან, გაორმაგებულია სუიციდის შემთხვევები (2020 წელს - 5 შემთხვევა, 2019
წელს
2
შემთხვევა)107
და
2018
წელთან
შედარებით
გაზრდილია
დიაგნოსტირებული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების რიცხვი. 2018 წელს აღნიშნული
1251 პირს დაუდგინდა, ხოლო 2019– 1484. 2020 წლის მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი.
ფსიქიატრთან შემცირებული კონსულტაციების რიცხვი და გაუარესებული სტატისტიკა
შესაძლოა უკავშირდებოდეს ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გამო
ექიმ-სპეციალისტთა (ფსიქიატრთა) შეზღუდულ შესვლას პენიტენციურ დაწესებულებებში.
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 93.
105 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2019–2020 წლები.
106 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2019 წლის 29 სექტემბრის
წერილი N236843/01.
107 სისხლის სამართლის სტატისტიკის ერთიანი ანგარიში, 2020 წელი.
104
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აღსანიშნავია, რომ ფსიქიატრის შტატი ხელმისაწვდომია მხოლოდ N8 და N18
დაწესებულებაში, სხვა დაწესებულებებში ფსიქიატრები მოწვეული სპეციალისტის
სტატუსით არიან წარმოდგენილნი.108
კვლავ გამოწვევად რჩება ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ორგანიზება და შინაარსი.
სერვისები არ არის დაფუძნებული ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომებზე და მოიცავს მხოლოდ
ფსიქიატრის ერთჯერად კონსულტაციასა და მედიკამენტოზურ, ხშირ შემთხვევაში, ხანგძლივ
სტაციონარულ მკურნალობას.
როგორც ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
წლიურ ანგარიშშია აღნიშნული, 2019 წელს მომზადდა პენიტენციურ დაწესებულებებში
ფსიქიკური ჯანდაცვის პროექტი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების განვითარების
სამოქმედო გეგმის პირველადი დოკუმენტები,109 რომლებიც ჯერაც არ დამტკიცებულა და არ
არის ხელმისაწვდომი.
წამების პრევენციის კომიტეტი კი თავის 2018 წლის ვიზიტის ანგარიშში აღნიშნავს, რომ
პატიმრებისთვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები კვლავ შეზღუდულია, არ არის
ორიენტირებული პრევენციასა და დროულ დიაგნოსტირებაზე, მოიცავს მხოლოდ
ფსიქიატრის კონსულტაციასა და მედიკამენტოზურ მკურნალობას და არ ხდება საჭირო
დახმარების დროული იდენტიფიცირება და მიწოდება110 შესაბამისად, საქმიანობა ვერ
ჩაითვლება შესრულებულად.
ზემოაღიშნულის გათვალისწინებით, 2019 წელს, ევროსაბჭოს პროექტთან თანამშრომლობით,
შემუშავდა კრიზისის მართვის ჩარჩო დოკუმენტი ,,კრიზისის მართვა პენიტენციურ
სისტემაში“ და გადამზადდა სისტემის 40 თანამშრომელი. ასევე, N8 პენიტენციურ
დაწესებულებაში საპილოტე რეჟიმში ამოქმედდა პროგრამა, რომელიც აერთიანებს ექიმიფსიქიატრის, ფსიქოლოგის და ექთნის შემადგენლობით სამ მობილურ ჯგუფს. აღნიშნული
ჯგუფი მუშაობს ფსიქიკური ჯანრთელობის მქონე 70-მდე პაციენტთან. პროგრამის შედეგები
და შეფასება არ არის ხელმისაწვდომი.
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების უზრუნველსაყოფად მნიშვნელოვანია მოხდეს
ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების პაკეტის სრული დანერგვა, რაც გააერთიანებს
როგორც სკრინინგს, ასევე ბიოფსიქოსოციალურ მიდგომებზე დაფუძნებულ სტაციონარულ
და ამბულატორიული მულტიდისციპლინარული გუნდის - ფსიქოლოგის, ფსიქიატრის,
სოციალური მუშაკის დახმარებას. ვიმედოვნებთ, რომ 2020 წელს შემუშავებული ფსიქიკური
ჯანმრთელობის განვითარების სტრატეგიის დოკუმენტი და სერვისების განვითარების
სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს და სრულად პასუხობს მსჯავრდებულთა საჭიროებებს,
მათ სპეციფიკასა და მოთხოვნებს.

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 71.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 40
110 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 84-86.
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საქმიანობა 4.1.4.3 პენიტენციურ დაწესებულებებში სუიციდის პრევენციის პროგრამითა და
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების განხორციელება - 50%
სუიციდის პრევენციის პროგრამის ეფექტურობის შეფასება გაძნელებულია შესაბამის
ინფორმაციაზე შეზღუდული ხელმისაწვდომობის გამო. ვერ მოხერხდა ინდიკატორებით
განსაზღვრული საქმიანობის შეფასება, რადგან 2018 წლიდან იუსტიციის სამინისტროს
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ოფიციალური სტატისტიკური ფორმიდან
ამოღებული იქნა სუიციდის მცდელობის და თვითდაზიანების მონაცემების სტატისტიკა, რაც
თავისთავად ნათელი მაჩვენებელია უწყების დამოკიდებულებისა აღიშნული პრობლემის
მიმართ.
2017 წელს თვითდაზიანებისა (1088 შემთხვევა) და სუიციდის მცდელობის (46 შემთხვევა)
მაღალი მაჩვენებელია დაფიქსირებული. 2018-2019 წლების მონაცემების არარსებობა არ
გვაძლევს სრულყოფილი ანალიზის შესაძლებლობას. პენიტენციურ სისტემაში მიმდინარე
სუიციდის პროგრამაში ჩართულ პირთა რაოდენობა 2019 წელს შემცირებულია (123 პირი)
2018 წელთან შედარებით (150 პირი), ხოლო 2020 წლის მონაცემები არ არის ხელმისაწვდომი.
როგორც უკვე აღვნიშნეთ, 2020 წელს გაორმაგებულია სუიციდის მაჩვენებელი (5 შემთხვევა) 2019 წელთან (2 შემთხვევა) შედარებით.
2020 წელს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, სუიციდის პრევენციის პროგრამის სუპერვიზია ჩატარდა
2016-2017 წლებში ევროპის საბჭოს ადგილობრივი ექსპერტის მიერ. ამჟამად კი მიმდინარეობს
დონორის და შესაბამისი ექსპერტის მოძიება განახლებული პროგრამის სუპერვიზიისა და
შეფასების მიზნით.111
არ არის ხელმისაწვდომი მიმდინარე სუიციდის პრევენციის პროგრამის
დოკუმენტი და შეფასებაზე დაფუძნებული გაუმჯობესების გეგმა.

შეფასების

ზოგადად, სუიციდის პრევენციის პროგრამის შინაარსი დადებითად არის შეფასებული
სახალხო დამცველის მიერ წარმოდგენილ ანგარიშში.112 აღნიშნულია, რომ პროგრამის მიერ
შეთავაზებულ სერვისებს - ფსქოლოგის/ფსიქიატრის მიერ სუიციდის რისკის მიმოხილვაშეფასება და დონის განსაზღვრა, მულტიდისციპლინური ჯგუფის მიერ ინდივიდუალური
გეგმის შექმნა - დადებითი ზეგავლენა აქვს პატიმართა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. თუმცა,
აქვე აღნიშნულია, რომ თითოეული სერვისი საჭიროებს ანალიზს შემდგომი გაუმჯობესების
მიზნით, რაც ხაზს უსვამს პროგრამის არასრულყოფილ, არაეფექტურ იმპლემენტაციას.
ანგარიშში ასევე აღნიშნულია, რომ არ ხდება თვითდაზიანების შემთხვევების სუიციდთან
დაკავშირება, რომ პრობლემურია სუიციდის მცდელობის განმარტება, რაც თავისთავად
კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს პროგრამის ეფექტურობას, ვინაიდან თვითდაზიანებისკენ
მიდრეკილი პაციენტებს მოცვა, შესაბამისად კი რისკების დროულად შეფასება შეამცირებდა
სუიციდის შემთხვევების რისკს.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის N
236843/01 წერილი.
112 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 76.
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როგორც სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიშშია
აღნიშნული, ხაზგასასმელია ის ფაქტიც, რომ არ ხდება ზოგადად გარდაცვალების
შემთხვევების, მათ შორის, სუიციდის მიზეზების ინდივიდუალური შესწავლა და ანალიზი,
რაც სისტემის მესვეურებს შესაძლებლობას მისცემდა, სწორად და მიზანმიმართულად
დაეგეგმათ მომავალში ეფექტური, საჭიროებებზე მორგებული პრევენციული სერვისები.113
2020 წელს დამტკიცდა განახლებული სუიციდის პრევენციის პროგრამა.114 მისი მიზანია
სუიციდისკენ მიდრეკილ ბრლდებულთა/მსჯავდებულთ გამოვლენა, მათთვის ჰოლისტიკურ
პრინციპებზე დაფუძნებული დახმარების მიწოდების ხელშეწყობა და სუიციდით
გამოწვეული სიკვდილიანობის შემცირება. დოკუმენტით განსაზღვრულია პროგრამის
მოცულობა და გათვალისწინებული აქტივობები, შემსრულებელი უწყებების მითითებით.
დოკუმენტის შექმნა რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტულ სტანდარტს და აქტივობებს
დადებითად შეიძლება შეფასდეს, თუმცა პროგრამის იმლემენტაციის შესახებ ინფორმაციის
არარსებობის გამო გაძნელებულია პროგრამის მიმდინარეობის შეფასება.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის, ასევე, საქმიანობა 4.1.4.3-ში ფსიქიკური აშლილობების
არაეფექტიანი მართვის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ სუიციდის პრევენციის
პროგრამა სწორი მიმართულებით, თუმცა სერიოზული ხარვეზებით ხორციელდება, რაც
ხელშესახები და გრძელვადიანი შედეგის დადგომას მნიშვნელოვნად შეაფერხებს.

საქმიანობა 4.1.4.4 თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ჩანაცვლებითი მკურნალობის
პროგრამების
განხორციელების
წესის
შესაბამისი
სერვისით
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უზრუნველყოფა - 50%
პენიტენციურ დაწესებულებებში ოპოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის ჩანაცვლებითი
მკურნალობა ხორციელდება ,,პენიტენციურ დაწესებულებებში ოპოიდებზე დამოკიდებული
პირებისთვის ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების განხორციელების წესის
დამტკიცების შესახებ საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის N92 N01-2ნ
ბრძანების შესაბამისად.115
ამოცანის ქვეშ წარმოდგენილი ინდიკატორი, რომელიც მიზნად ისახავს საქმიანობის
შესრულების შეფასებას (ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამა სრულად პასუხობს
არსებულ საჭიროებებს) არ არის კონკრეტული და გაზომვადი, არ მიუთითებს, რა სახის
ჩანაცვლებითი მკურნალობის (მოკლევადიანი/გრძელვადიანი) პროგრამის შეფასებას
გულისხმობს და რას განსაზღვრავს საჭიროებებში.

საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 47.
საქართველოს
იუსტიციის
მინისტრის
2020
წლის
26
ოქტომბრის
ბრძანება
N643
“ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა სუიციდის პრევენციის პროგრამის დამტკიცების შესახებ”.
115 საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2017 წლის 28 ივლისის ბრძანება N64
„პატიმრობისა და თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებებში ოპიოიდებზე დამოკიდებული პირებისთვის
ჩანაცვლებითი მკურნალობის პროგრამების განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრისა და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური
დაცვის მინისტრის 2016 წლის 14 ივლისის №92 №01-26/ნ ერთობლივი ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.
113
114

63

2019 წელს ევროკავშირის პროექტის „მოქმედება ნარკოტიკებისა და ორგანიზებული
დანაშაულის წინააღმდეგ” ფარგლებში შემუშავებული დოკუმენტი, რომელიც მოიცავს
საჭიროებების შეფასებას და რჩევებს პენიტენციურ დაწესებულებაში გრძელვადიანი
ოპოიდების ჩანაცვლებითი თერაპიის დანერგვასთან დაკავშირებით. დოკუმენტში
აღწერილია პენიტენციურ სისტემაში მოქმედი მეტადონით ჩანაცვლების თერაპიის
სერვისები. ანგარიშის თანახმად, პენიტენციურ სისტემაში არ არის შემანარჩუნებული
ჩანაცვლებითი მკურნალობა, არსებობს მხოლოდ დეტოქსიკაციის პროგრამა. დადგენილია,
რომ ეს არაეფექტური გამოსავალია და არ არის საკმარისი ფსიქოლოგიური
დამოკიდებულების შესამცირებლად.116 ხანმოკლე ჩანაცვლებითი დეტოქს თერაპია ვერ
უზრუნველყოფს პაციენტის სრულყოფილ რეაბილიტაციას და საჭირო დახმარებას.
ჩანაცვლებითი მკურნალობა ხელმისაწვდომია N2, N8, N5 და N18 ბრალდებულთა და
მსჯავდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში.
დეტოქსიკაციის მკურნალობის პროგრამის გარდა, პენიტენციურ დაწესებულებებში კიდევ
ორი სარეაბილიტაციო პროგრამა არსებობს - 2015 წლიდან ფუნქციონირებს პროგრამა
„ატლანტისი“ ხოლო 2018 წლიდან AP რეაბილიტაციის პროგრამა, რომელიც კანაბიდიოლის
მიდგომას ეფუძნება. ,,ატლანტისის” პროგრამის ფარგლებში მსჯავდებულებთან
გადამზადებული ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები მუშაობენ. თუმცა, სახალხო
დამცველის ანგარიშის მიხედვით, მიუხედავად პროგრამის მიერ შეთავაზებული
მრავალფეროვანი აქტივობებისა, აღნიშნულ პროგრამაში ჩართულობა ძალიან დაბალია.117
2019 წლის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პენიტეციურ სისტემაში ხელმისაწვდომია ექიმი-ნარკოლოგის
მომსახურება და ექიმი-სპეციალისტის მიერ გაცემული რეკომენდაციის შესაბამისი
მედიკამენტური მკურნალობა, ასევე, რომ წლის განმავლობაში 728 ბრალდებულს ჩაუტარდა
ნარკოლოგის კონსულტაცია.118
თუმცა, საერთო სტატისტიკის ფორმაში, რომელიც წარმოადგენს გაწეული ჯანმრთელობის
სერვისების შესახებ ინფორმაციას, აღნიშნული სერვისი არ არის მოხსენიებული და ეს ფორმა
არ ითვალისწინებს და არ წარმოადგენს რაოდენობრივ სტატისტიკას.
დაწესებულებებში დეტოქს პროგრამით გაწეული სამედიცინო მომსახურების წარდგენისა და
იმპლემენტაციის შესახებ ინფორმაცია არ არის ხელმისაწვდომი, შესაბამისად, რთულია
შევაფასოთ, რამდენად ხდება ჩანაცვლებითი თერაპიის დადგენილი წესის მიხედვით
უზრუნველყოფა.
წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის 2018 წლის ვიზიტის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ
პენიტენციურ სისტემაში ოპოიდებზე დამოკიდებული პატიმრების მკურნალობის

აღნიშნული დოკუმენტი მოგვეწოდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური
სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის N236843/01 წერილის დანართის სახით.
117 საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში „პატიმრობის პირობების გავლენა პატიმართა
ჯანმრთელობაზე“, 2018 წელი, გვ. 92.
118 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 43.
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საშუალებები უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორში არსებული მეთოდების მსგავსი.119 იმავე
ანგარიშში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პენიტენციური სისტემისთვის კვლავ
სერიოზულ გამოწვევად რჩება ნარკო და წამალდამოკიდებულ პატიმართა მნიშვნელოვანი
რაოდენობა. აღნიშნული პრობლემის მოგვარების გზად კომიტეტი დამოკიდებულების მქონე
პირების დახმარების ყოვლისმომცველი სტრატეგიის შემუშავებასა და განხორციელებას
მიიჩნევს.120 რეკომენდაცია კვლავაც რელევანტურია, რადგან კონკრეტული სტრატეგია ჯერ
კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი. მიმდინარე პროგრამები კი ვერ უზრუნველყოფს სამოქალაქო
სექტორში არსებული სერვისის მსგავს მომსახურებას.

მიზანი
4.2.
განსაკუთრებული
საჭიროებების
მქონე
(მოწყვლადი)
ბრალდებულების/მსჯავრდებულების უფლებების დაცვის უზრუნველყოფა პენიტენციურ და
პრობაციის სისტემებში - 42%
წინამდებარე გეგმის მნიშვნელოვან ხარვეზს წარმოადგენს ის გარემოება, რომ
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე (მოწყვლადი) პატიმრების კატეგორია, ამ გეგმის
თვალსაზრისით, საკმაოდ დავიწროებულია და არ მოიაზრებს ეთნიკური და რელიგიური
უმცირესობების წარმომადგენლებს, ასევე, LGBTQI პირებს და ზოგადად, ყველა იმ პირს,
რომლებიც, საქართველოს ციხეებში კრიმინალური სუბკულტურისა და არაფორმალური
მმართველობის გაძლიერების ფონზე, ყოველდღიური ჩაგვრისა და დისკრიმინაციის
სამიზნეები არიან.
აუცილებლად მიგვაჩნია, მომავალში, განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე და მოწყვლადი
პატიმრების საკითხზე მუშაობისას, პენიტენციური სისტემის მესვეურებმა ყურადღება
გაამახვილონ კრიმინალური სუბკულტურის კონტექსტში „დაბალ საფეხურად” მოაზრებული
ადამიანების მდგომარეობაზე და კონკრეტული სტრატეგია შეიმუშაონ ამ პრობლემის
აღმოფხვრის ან განეიტრალებისთვის. აღნიშნული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნება
არასათანადო მოპყრობის პრევენციის თვალსაზრისითაც.
აღნიშნული მიმართულებით პირველ ნაბიჯად უნდა მივიჩნიოთ საქართველოს იუსტიციის
მინისტრის
მიერ
დამტკიცებული
2019-2020
წლების
სამოქმედო
გეგმით121
გათვალისწინებული აქტივობა - C 2.1. ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა შორის ძალადობასთან
გამკლავების
მექანიზმის
გაუმჯობესება,
თუმცა
ამ
აქტივობის
სათანადოდ
განსახორციელებლად, ისევე, როგორც პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩადენილ
დანაშაულთან/ორგანიზებულ
დანაშაულთან
დაკავშირებული
საკანონმდებლო
ცვლილებების შემუშავებისთვის (აქტივობა C2.3), პირველ რიგში, აღნიშნული დანაშაულების
და უფრო ზოგადად, პატიმრებს შორის ძალადობის გამომწვევი მიზეზების სიღრმისეული

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 90.
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Ibid.

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 22 თებერვლის ბრძანება N385 “პენიტენციური და დანაშაულის
პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიისა და 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების
თაობაზე“.
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შესწავლა და მათი აღმოფხვრის ეფექტიანი გზების დანერგვა არის საჭირო, რაც არცერთი
სამოქმედო გეგმით არ მოიაზრება.
იუსტიციის სამინისტროს ვებგვერდზე 2021 წლის 30 მარტს გამოქვეყნებული ინფორმაციის
თანახმად, იუსტიციის მინისტრმა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების
დაცვის
2021
წლის
სამოქმედო
გეგმა
დაამტკიცა,
რომელიც
იუსტიციის
სამინისტროს „შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ“ 2020 წელს
მიღებული კანონით აღებულ ვალდებულებებს ეხმაურება.122
სამოქმედო გეგმის
სტრატეგიულ მიზნებს შორის არის იუსტიციის სამინისტროს სისტემის სერვისებზე შშმ
პირების ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სამინისტროს სისტემის ინფრასტრუქტურის
ადაპტირება და ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებების დაცვა პენიტენციურ
დაწესებულებაში, მათი სპეციფიკური საჭიროებების გათვალისწინებით. იმედს ვიტოვებთ,
რომ ახალი გეგმის ფარგლებში ქმედითი ღონისძიებები გატარდება პენიტენციურ სისტემაში
შშმ პირთა მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.

ამოცანა 4.2.1 პენიტენციური და პრობაციის სისტემების თანამშრომელთა ცნობიერების
ამაღლება განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე მსჯავრდებულებთან მიდგომის
თავისებურებებზე, თანასწორობისა და შემწყნარებლობის საკითხებზე - 76.25%
ინდიკატორი:
ახალი შემუშავებული და/ან განახლებული პროგრამები/ტრენინგები შეესაბამება არსებულ
საჭიროებებსა და საერთაშორისო სტანდარტებს;
გადამზადებულ თანამშრომელთა მზარდი პროცენტული მაჩვენებელი;
შეფასება:
განსაკუთრებული საჭიროებების მსჯავრდებულებთან მიმართებაში პენიტენციური სისტემის
თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლების კუთხით ძირითადი საქმიანობები 2018-19 წლებში
გატარდა. აღნიშნულთან დაკავშირებით ხაზგასასმელია ევროკავშირის პენიტენციური და
პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice ძალისხმევა როგორც სასწავლო
პროგრამების მომზადების, ისე თანამშრომელთა მომზადება-გადამზადების კუთხით. კოვიდ
19-ის პანდემიის მიზეზით, ეს პროცესი საგრძნობლად შენელდა 2020 წელს.
EU4Justice-ის აქტიური მხარდაჭერით, საანგარიშო პერიოდში, განახლდა და დაინერგა
თანამედროვე სწავლების მეთოდოლოგია პენიტენციური სისტემის სოცმუშაკებისა და
ფსიქოლოგებისთვის, ჩატარდა ტრენერთა ტრენინგებიც (იხ. ამოცანა 4.3.1). სასწავლო
პროგრამები მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორებიცაა გენდერული
თანასწორობა, მოწყვლად მსჯავრდებულებთან ურთიერთობის საკითხები და ა.შ.
ევროკავშირის პროექტის ხელშეწყობითვე პრობაციის სისტემის ყველა თანამშრომელი და
პენიტენციური სისტემის N2, N5, N8, N16 და N17 დაწესებულებების რეჟიმის თანამშრომლები
https://justice.gov.ge/News/Detail?newsId=8234&fbclid=IwAR2xbXKwMTc7qK1G_ibA9uzRpqBqVtfepRnfBPOwuzfAiM1D71LyqwGJx0.
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(როგორც მულტიდისციპლინური გუნდის წევრები) გადამზადდნენ
საჭიროებების შეფასების განახლებულ მეთოდოლოგიაში.

რისკებისა

და

სამწუხაროა, რომ პროგრესს გარკვეულწილად ანელებს გადამზადებული კადრების
გადინების პრობლემა და ზოგადად, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიმართულებით
მომუშავე კადრების ნაკლებობა პენიტენციურ სისტემაში. შესაბამისი საკადრო
უზრუნველყოფისა და სტაბილურობის პირობებში, განახლებული სასწავლო პროგრამები და
რეგულარული ტრენინგები სასურველი შედეგის მიღწევის ეფექტიანი საშუალება გახდება. ამ
თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იქნება საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მიერ 2019 წელს
დამტკიცებული პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების
სტრატეგიის 2019-2020 წლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული აქტივობის - G2.2
თანამშრომლების აყვანის, შენარჩუნების და თანამშრომლების ჩართულობის/მოტივაციის
სტრატეგიის განვითარება - შედეგიანად განხორციელება.123

საქმიანობა 4.2.1.1 სასწავლო პროგრამების გადახედვა და საჭიროებისამებრ განახლება - 100%
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
ძალისხმევით, საანგარიშო პერიოდში გრძელდებოდა ადამიანის უფლებებსა და მოწყვლადი
მსჯავრდებულების მართვაზე ორიენტირებული სასწავლო პროგრამების გადახედვისა და
გაუმჯობესების პროცესი. აღნიშნულ პროცესში ჩართულები იყვნენ როგორც ადგილობრივი,
ისე ევროპელი ექსპერტები, რაც განახლებული პროგრამების მაღალი ხარისხის გარანტია
უნდა იყოს.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წელს
საჭიროებისამებრ
განხორციელდა
ყველა
მოქმედი
სასწავლო
პროგრამის
გადახედვა/განახლება და მომზადდა ახალი სასწავლო პროგრამა - ,,შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებთან და პატიმრების სხვა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან
მოპყრობის თავისებურებები“, რომელთა მიხედვითაც განხორციელდა ტრენერთა ტრენინგი
და ტრენინგები პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთათვის. სულ ტრენინგი გაიარა 31
თანამშრომელმა.124
სამწუხაროდ, განახლებული პროგრამების შინაარსი საჯაროდ ხელმისაწვდომი არ არის, რაც
მათ სიღრმისეულ შეფასებას შეუძლებელს ხდის.

საქმიანობა 4.2.1.2. სასჯელაღსრულების სისტემის იმ თანამშრომელთა გადამზადება
რომლებსაც
შეხება
აქვთ
განსაკუთრებული
საჭიროების
მქონე
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან; - 50%

პენიტენციური და დანაშაულის პრევენციის სისტემების განვითარების სტრატეგიის 2019-2020 წლების
სამოქმედო გეგმის მიხედვით, 2019 წლის დეკემბრისთვის უკვე უნდა ფუნქციონირებდეს თანამშრომელთა აყვანის
ახალი სისტემა.
124 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 44.
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არასამთავრობო ორგანიზაციის „ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფების რეაბილიტაციისათვის“
მიერ 2018 წელს მომზადებული კვლევის „პენიტენციური სისტემის პერსონალი” მონაცემებით,
2018 წლის ივნისის მდგომარეობით, პენიტენციური სისტემის 14 თანამშრომელს ჩაუტარდა
ტრენერთა ტრენინგი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და პატიმრების სხვა
განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებებზე; 60 თანამშრომელი
გადამზადდა შშმ პირებთან და პატიმრების სხვა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის
თავისებურებებში.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2018 წელს,
საჭიროებისამებრ,
განხორციელდა
ყველა
მოქმედი
სასწავლო
პროგრამის
გადახედვა/განახლება და მომზადდა ახალი სასწავლო პროგრამა - ,,შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე პირებთან და პატიმრების სხვა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან
მოპყრობის თავისებურებები“, რომელთა მიხედვითაც განხორციელდა ტრენერთა ტრენინგი
და ტრენინგები პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთათვის. აღნიშნული პროგრამის
ფარგლებში 2019 წელს ტრენინგი გაიარა 31 თანამშრომელმა.125
იმავე
წყაროდან
ირკვევა,
რომ
განსაკუთრებული
საჭიროებების
მქონე
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან მუშაობის თავისებურებები შედის ყველა ძირითად
სასწავლო პროგრამაში:
•

•

სპეციალურ
პენიტენციურ სამსახურში გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ
მოსამსახურეთა მომზადების პირველი დონის სასწავლო კურსი (გადამზადებულია 35
მოსამსახურე);
სპეციალურ
პენიტენციურ სამსახურში გამოსაცდელი ვადით დანიშნულ
მოსამსახურეთა მომზადების მეორე დონის სასწავლო კურსი (გადამზადებულია 216
მოსამსახურე);

გერმანიის
სამართლებრივი
თანამშრომლობის
ფონდის
(IRZ)
მხარდაჭერით
განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე ბრალდებულ/მსჯავრდებულებთან მუშაობის
სპეციფიკის შესახებ ჩატარდა შემდეგი ტრენინგები:
•

•

ტრენერთა ტრენინგი - ,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და
პატიმრების სხვა განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებები
(გადამზადებულია 14 ტრენერი);
,,შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებთან და პატიმრების სხვა
განსაკუთრებულ კატეგორიებთან მოპყრობის თავისებურებები (გადამზადებულია 60
მოსამსახურე).

პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice ხელშეწყობით,
2018 წელს და 2019 წლის პირველ ნახევარში გადამზადდნენ პენიტენციური სისტემის უფროსი
მენეჯერები. კურსი, სხვა თემების პარალელურად, მოიცავდა მოწყვლადი ჯგუფების
უფლებების თემატიკასაც.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის
№236343/01 წერილი.
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ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, სსიპ - დანაშაულის
პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს და
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ბაზაზე, ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს
მხარდაჭერით და ორგანიზაცია „ძდექთან“ თანამშრომლობით:

•

•

•

შეიქმნა „ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური და სექსუალური ძალადობის“
იდენტიფიცირების
კითხვარი
მსჯავრდებული
ქალების
რეაბილიტაციარესოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით. აღნიშნულ თემატიკაზე გადამზადდა 15
სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი;
შეიქმნა სარეაბილიტაციო პროგრამა „ქალ-გა“ ქალი მსჯავრდებულებისათვის,
რომლის მიზანია, ქალების რეაბილიტაცია და გაძლიერება იმისთვის, რომ ხელი
შეეწყოს გათავისუფლების შემდეგ საზოგადოებაში რეინტეგრაციას და მათ მიმართ
შესაძლო ძალადობის განხორციელების პრევენციას. აღნიშნულ თემატიკაზე
გადამზადდა 15 სოციალური მუშაკი და ფსიქოლოგი.
2019 წელს დაიწყო და ეტაპობრივად მიმდინარეობს განსაკუთრებული საჭიროებების
მქონე (მოწყვლადი) ბრალდებულების/მსჯავრდებულების მიმართულებით მომუშავე
თანამშრომელთა გადამზადება.

საქმიანობა 4.2.1.3 არასრულწლოვან ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა საჭიროებებზე,
საერთაშორისო და ადგილობრივ კომპეტენტურ ორგანიზაციებთან/სტრუქტურებთან
თანამშრომლობით შესაბამისი სასწავლო პროგრამებისა და მასალების განახლება და
გაუმჯობესება საჭიროებისამებრ - 100%
ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 2016-2017 წლებისთვის მონიტორინგის
ფარგლებში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 2017 წლის 3 ოქტომბრის
MOC 9 17 00772750 წერილობითი პასუხის თანახმად, 2015 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდსა
(UNICEF) და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის ერთობლივი პროექტის
ფარგლებში მომზადდა სპეციალიზაციის სასწავლო კურსი ,,არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება, ფსიქოლოგია, არასრულწლოვანთან ურთიერთობის მეთოდიკა“.
სპეციალიზაციის კურსი (24 აკადემიური საათი) მოიცავს ,,არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულების პროცესის განმახორციელებელი და ამ პროცესში მონაწილე პირების
სპეციალიზაციის სტანდარტის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 30
დეკემბრის N 668 დადგენილებით განსაზღვრულ შემდეგ სავალდებულო მოდულებს:
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი;
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების საერთაშორისო სტანდარტები;
ანტისოციალური ქცევის ფსიქოლოგიური ასპექტები;
ძალადობა ბავშვზე და მისი გავლენა ბავშვის განვითარებაზე;
დაზარალებული და მოწმე ბავშვის დაკითხვა/გამოკითხვა.
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იმავე წყაროს თანახმად, 2015-2017 წლებში აღნიშნული კურსით სპეციალიზაცია გაიარა
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის ყველა იმ თანამშრომელმა, ვისაც სამსახურებრივი
შეხება აქვს არასრულწლოვან ბრალდებულთან/მსჯავრდებულთან.
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
ინფორმაციით, ამავე პროექტის მხარდაჭერით, 2018 წლის მანძილზე გრძელდებოდა
არასრულწლოვან
მსჯავრდებულებთან
მომუშავე
თანამშრომელთა
გადამზადების
პენიტენციური სისტემის თანამშრომელთა სასწავლო პროგრამების განახლება.
გაეროს ბავშვთა ფონდის (UNICEF) მხარდაჭერით ექსპერტთა ჯგუფმა შეიმუშავა „მოზარდთა
სუიციდის რისკის შეფასების პროტოკოლის (ASAP-20) გაიდლაინი“, „მოზარდთა სუიციდის
რისკის შეფასების პროტოკოლის (ASAP-20) სახელმძღვანელო“ და „მოზარდთა სუიციდის
რისკის შეფასების პროტოკოლის (ASAP-20) სახელმძღვანელო ტრენერებისათვის“. ამავე
ჯგუფმა შეიმუშავა შესაბამისი სასწავლო კურსი, რომლის მიხედვით განხორციელდა
ტრენინგები
პენიტენციური
სისტემის
არასრულწლოვან
ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან მომუშავე თანამშრომლებისათვის. აღნიშნული
ტრენინგების ფარგლებში მომზადება გაიარა №2, №5, №8, №11 და №18 პენიტენციური
დაწესებულებების არასრულწლოვან ბრალდებულებთან/მსჯავრდებულებთან მომუშავე
მულტიდისციპლინური ჯგუფის ყველა წევრმა და იმ პირებმა, რომელთაც შეხება აქვთ
არასრულწლოვანთა სუიციდის პრევენციის პროგრამასთან. გაეროს ბავშვთა ფონდის
(UNICEF) მხარდაჭერით არასრულწლოვნებთან მომუშავე პენიტენციური დაწესებულების
თანამშრომელთათვის განხორციელდა შემდეგი ტრენინგები:
ტრენერთა ტრენინგი „მოზარდთა სუიციდის რისკის შეფასების პროტოკოლის" შესახებ
(გადამზადებულია 10 ტრენერი);
ტრენინგი ,,მოზარდთა სუიციდის რისკის შეფასების პროტოკოლის" შესახებ
არასრულწლოვნებთან მომუშავე მულტიდისციპლინური გუნდის წევრებისათვის
(გადამზადებულია 59 მოსამსახურე).
ევროკავშირის „პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის“ პროექტის
დახმარებით ჩატარდა შემდეგი ტრენინგი:
„რისკებისა და საჭიროებების შეფასება არასრულწლოვნებში (ახალი ფორმის
პილოტირება)“ - გადამზადებულია 46 მოსამსახურე;
• „არასრულწლოვანთა
მართლმსაჯულება,
ფსიქოლოგია,
არასრულწლოვანთან
ურთიერთობის მეთოდიკა“ (გადამზადებულია 18 მოსამსახურე).
2019 წელს სპეციალური პენიტენციური სამსახურისა და სსიპ - საქართველოს იუსტიციის
სასწავლო ცენტრის მჭიდრო თანამშრომლობით შემუშავდა შემდეგი სასწავლო
პროგრამები/მოდულები:
არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან მომუშავე თანამშრომელთა გადამზადება - მოდული
მოიცავს
მართლმსაჯულების
საერთაშორისო
სტანდარტებს,
საქართველოში
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მარეგულირებელ კანონმდებლობას, ზოგადი
წესების, არასრულწლოვანთა კოდექსის მიზნებისა და პრინციპების, ანტისოციალური ქცევისა
და ფსიქოლოგიური ასპექტების მიმოხილვას.
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ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის ნოემბრის
თვეში
განხორციელდა
პენიტენციური
დაწესებულებების,
მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალურ მუშაკთა და ფსიქოლოგთა
გადამზადება (9 თანამშრომელი). მოდული მოიცავს მართლმსაჯულების საერთაშორისო
სტანდარტებს, საქართველოში არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების მარეგულირებელ
კანონმდებლობას, ზოგადი წესების, არასრულწლოვანთა კოდექსის მიზნებისა და
პრინციპების, ანტისოციალური ქცევისა და ფსიქოლოგიური ასპექტების მიმოხილვას.126

საქმიანობა 4.2.1.4 არასრულწლოვნებთან მომუშავე პენიტენციური დაწესებულებების
თანამშრომელთა მოზადება/კვალიფიკაციის ამაღლება არასრულწლოვანთა მოპყრობის,
მათი სპეციფიკური საჭიროებების, ასაკობრივი თავისებურებების შესახებ - 50%
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
მხარდაჭერით, რისკებისა და საჭიროებების შეფასებულ განახლებულ მეთოდოლოგიაში
გადამზადდნენ
პენიტენციური
სისტემის,
მათ
შორის,
N11
დაწესებულების
მულტიდისციპლინური გუნდები.
2019 წლის ნოემბრის თვეში განხორციელდა პენიტენციური დაწესებულებების,
მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარტამენტის სოციალურ მუშაკთა
და ფსიქოლოგთა გადამზადება (9 თანამშრომელი). სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის
სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის თანახმად, 2019 წლის
ნოემბერში ტრენინგით ,,სპეციალიზაცია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში“
გადამზადდა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 10 თანამშრომელი.127
დამატებით იხ. საქმიანობა 4.2.1.3-ის შეფასება.

საქმიანობა
4.2.1.5
გენდერული
თანასწორობისა
და
ოჯახში
ძალადობის
საკითხებზე
საერთაშორისო
და
ადგილობრივ
კომპეტენტურ
ორგანიზაციებთან/სტრუქტურებთან თანამშრომლობით შესაბამისი სასწავლო პროგრამების
მომზადება და არსებული პროგრამების განახლება და გაუმჯობესება - 100%
ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის 2016-2017 წლებისთვის მონიტორინგის
ფარგლებში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრის 2017 წლის 3 ოქტომბრის
MOC 1 17 00773148 წერილით გვეცნობა, რომ 2017 წელს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სასწავლო ცენტრმა, მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად, შეიმუშავა ახალი პირველი და მეორე
დონის სასწავლო კურსები სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გამოსაცდელი ვადით
დანიშნული მოსამსახურეებისათვის. სასწავლო კურსები, სხვა თეორიულ და პრაქტიკულ
საკითხებთან ერთად, მოიცავს ადამიანის უფლებების, გენდერული თანასწორობისა და
დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საკითხებსაც - ადამიანის ძირითადი უფლებები და
თავისუფლებები, თანასწორობა და შემწყნარებლობა, გენდერული თანასწორობა, ძალადობის
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(მათ შორის, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა) აღკვეთა და დისკრიმინაციის
წინააღმდეგ ბრძოლა; მოწყვლადი ჯგუფები (მათ შორის, ქალები), მათი უფლებები და მათთან
მუშაობის სპეციფიკა; სასჯელაღსრულების სისტემაში წამების და სხვა არასათანადო და
ღირსების შემლახავი მოპყრობის პრევენცია; ეფექტური კომუნიკაცია; აგრესიის,
ძალადობრივი ქცევის მართვა და სხვა. მოგვიანებით, სამინისტრომ, ელექტრონული
კომუნიკაციის საშუალებით, დააზუსტა, რომ აღნიშნული თემატიკა ყოველთვის შედიოდა
პენიტენციური მოსამსახურეების მომზადება-გადამზადების სასწავლო პროგრამაში.128
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში, პენიტენციური და პრობაციის სისტემის
მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრის მიერ 2017 წლის ბოლოს ჩატარებული სასწავლო
კურსების საჭიროებათა კვლევის საფუძველზე დაიგეგმა 2018 წლის სასწავლო ღონისძიებები;
ამასთან, სამუშაო ჯგუფების ფარგლებში დაიწყო ახალი სასწავლო პროგრამების მომზადება
და არსებული სასწავლო პროგრამების განახლება.129

საქმიანობა 4.2.1.6. გენდერული თანასწორობისა და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე
სასწავლო ცენტრში არსებულ ყველა ძირითად სასწავლო პროგრამაში აღნიშნული თემატიკის
შეტანა - 100%
იხ. საქმიანობა 4.2.1.5-ის შესრულების შეფასება.

საქმიანობა 4.2.1.7. პენიტენციური და პრობაციის სისტემების თანამშრომელთა ტრენინგები
ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე, საერთაშორისო
სტანდარტებისა და რეკომენდაციების, ასევე ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად 100%
როგორც საქმიანობა 4.2.1.5-ის შესრულების შეფასებაში აღინიშნა, იმჟამინდელი
სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ქალთა
უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე ტრენინგები წარმოადგენს
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მოსამსახურეთა მომზადება-გადამზადების
პროგრამების შემადგენელ ნაწილს.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების
მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის - UN Women და
არასამათავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მონაწილეობით
შემუშავდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების გამოვლენის ინსტრუმენტი, ასევე,
ადაპტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ჩაღრმავებულ
მუშაობას ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან. აღნიშნული ინიციატივის ფარგლებში
გადამზადდნენ პენიტენციური და პრობაციის სისტემის თანამშრომლებიც.
დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი, “ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო
გეგმის მონიტორინგი”, 2018 წელი, თავი 4, აქტივობა 4.6.6.1-ის შესრულების შეფასება.
129 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, თებერვალი
2019 წელი, გვ. 28.
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გაეროს ქალთა ორგანიზაციის UN Women ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის
თანახმად, “[2018 წლის] 4-8 სექტემბერს, გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ, საქართველოს
იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად, პენიტენციურ სისტემაში მომუშავე თერაპევტებისთვის
ტრენერთა ტრენინგი ჩაატარა, რომელიც რეაბილიტაციის პროგრამის კუთხით მათი
შესაძლებლობების გაუმჯობესებას ისახავდა მიზნად.”
სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, პენიტენციურ სისტემაში დასაქმებული ესკორტის
ოფიცრები გადიან სავალდებულო ტრენინგს - ესკორტის ოფიცრების საორიენტაციო კურსს.
2019 წლის იანვრიდან ოქტომბრის ჩათვლით გადამზადდა ახალი კონკურსის გზით
დანიშნული ყველა ესკორტის ოფიცერი (122 თანამშრომელი). საორიენტაციო კურსი მოიცავს
აუცილებელ სამართლებრივ აქტებს, უნარ-ჩვევების გაუმჯობესებას, სტრესის მართვის,
ეფექტური კომუნიკაციისა და გუნდური მუშაობის მიმართულებებს და ფარავს
დისკრიმინაციის აკრძალვისა და ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის თემებს.
არსებულ პროგრამებთან მიმართებით აღსანიშნავია, რომ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული
ქსელის მხარდაჭერით პენიტენციური, დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის
სისტემებისათვის შემუშავდა ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის იდენტიფიცირების
სკრინინგ ინსტრუმენტი და ჯგუფური სამოტივაციო პროგრამა ქალებისათვის - „ქალგა“.
•

2019 წლის დეკემბერში ტრენინგით ,,ფასილიტატორების მომზადება ქალთა
სამოტივაციო პროგრამა „ქალგას“ მიხედვით გადამზადდა პენიტენციური, პრობაციისა
და დანაშაულის პრევენციის სისტემების 15 თანამშრომელი;

•

2017-2019 წლებში პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში შემუშავდა პროგრამა
„ძალადობრივი დამოკიდებულებისა და ქცევის შეცვლაზე ორიენტირებული
სწავლების კურსი“ - პროგრამის მიზანია პარტნიორზე მოძალადე პირების
ცნობიერებისა და პასუხისმგებლობის ამაღლება; ემოციების მართვის და ემპათიის
გამომუშავება ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართ; გენდერული როლებისა და
ძალადობის
გამოყენების
შესახებ
აზროვნების,
რწმენა-შეხედულებების
მოდიფიცირება; გენდერული თანასწორობის ცნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.
პროგრამის შემუშავების ფარგლებში 2019 წელს მიმდინარეობდა მულტისექტორული
სამუშაო შეხვედრები, რომელშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ პრობაციის და
პენიტენციური სამსახურის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის დეპარატამენტების
ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკები. (10-12 სპეციალისტი);

•

2019 წელს თბილისში აშშ-ის საელჩოს ანტინარკოტიკულ და სამართალდამცავ
ორგანოებთან თანამშრომლობის საერთაშორისო ბიუროს (INL) მხარდაჭერით
პენიტენციური, პრობაციისა და დანაშაულის პრევენციის თანამშრომლები სასწავლო
ვიზიტით იმყოფებოდნენ აშშ-ში, სადაც გაიარეს ტრენერთა ტრენინგი სექსუალური
მოძალადეების ქცევის კორექციის პროგრამის შესახებ (10 მონაწილე);

2019 წელს პოლონურ ფონდთან “Human Doc”-თან პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ
გააფორმა მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს თანამშრომლობას ბენეფიციარების ან/და
მათი ოჯახის წევრებისათვის ფსიქო-სოციალური მომსახურების გაწევის, ფონდის
პარტნიორი ორგანიზაციების პროგრამებსა და პროექტებში ჩართვის მიზნით. აღნიშნულ
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ორგანიზაციასთან თანამშრომლობით 2019 წელს ჩატარდა სხვადასხვა სექტორის
წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი „ოჯახში ძალადობის ჩამდენ იმ პირებთან მუშაობა,
რომლებიც ვერ უმკლავდებიან აგრესიას და ვერ აკონტროლებენ სიბრაზეს“. ტრენინგში
მონაწილეობა მიიღო დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ექვსმა
თანამშრომელმა.130

საქმიანობა 4.2.1.8 თანამესაკნეთა და სხვა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა შშმ პირთა
უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით შეხვედრებისა და ტრენინგების
ჩატარება - 10%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2018 წლის შუალედური ანგარიშის თანახმად, „შშმ
პირებისა და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებთან დაკავშირებით გაიმართა 2 შეხვედრა
და მათში მონაწილეობა მიიღო 16-მა მსჯავრდებულმა”.131
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშის თანახმად, პენიტენციურ
სისტემაში დანერგილია ფსიქო-სოციალური ტრენინგი „სტიგმა და დისკრიმინაცია",
რომელსაც
დაწესებულებაზე
მიმაგრებული
სოციალური
მუშაკები
უტარებენ
მსჯავრდებულებს. ტრენინგი ეხება სხვადასხვა მოწყვლად ჯგუფებს, მათ შორის შეზღუდული
შესაძლებლობის მქონე პირებს. 2019 წელს ტრენინგში „სტიგმა და დისკრიმინაცია"
პენიტენციურ სისტემაში ჩართული იყო 62 მსჯავრდებული.132
ამოცანა 4.2.2. პენიტენციურ დაწესებულებებში საცხოვრებელი და ყოფითი პირობების
მორგება ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა განსაკუთრებულ საჭიროებებზე - 50%
ინდიკატორი: პენიტენციურ დაწესებულებებში საცხოვრებელი და ყოფითი პირობები
მორგებულია ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა განსაკუთრებულ საჭიროებებზე
შეფასება:
აღნიშნული ამოცანით დაგეგმილი საქმიანობები შეეხებოდა პენიტენციურ სისტემაში
მოთავსებული ქალებისა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების საცხოვრებელი და
ყოფითი პირობების გაუმჯობესებას. არცერთი ამ მიმართულებით საანგარიშო პერიოდში
მნიშვნელოვანი პროგრესი არ დაფიქსირებულა.

საქმიანობა
4.2.2.1
პენიტენციურ
სისტემაში
მყოფი
ქალი
ბრალდებულების/მსჯავრდებულების სპეციფიკური საჭიროებების შეფასება და გამოვლენა 70%
2018 წელს სახალხო დამცველის აპარატისა და ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ
მომზადებულ სპეციალურ ანგარიშში „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 48.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2018 წლის შუალედური ანგარიში, გვ. 49.
132 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 48.
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საქართველოში” საუბარია მთელ რიგ პრობლემებზე, რომლებსაც N5 დაწესებულებაში
განთავსებული ქალი მსჯავრდებულები აწყდებიან.133
უპირველეს ყოვლისა, კვლავ პრობლემად რჩება ქალი პატიმრების შემოწმების საკითხი,
კერძოდ კი დაწესებულებაში მიღებისას და დაწესებულების დატოვებისას კვლავ ხდება ქალი
პატიმრების მიმართ სრული პირადი შემოწმების გამოყენება გაშიშვლების გზით, რა დროსაც
მათ სთხოვენ ბუქნების გაკეთებას, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
აქვს მენსტრუალური ციკლი. აღნიშნულის გამო პატიმრები უარს აცხადებდნენ
დაწესებულების გარეთ სამედიცინო მომსახურების მიღებასა და სასამართლო პროცესზე
გაყვანაზე.134
იმავე ანგარიშის მიხედვით, პრობლემურია, ასევე, გაშიშვლების მეთოდი. კერძოდ,
გაშიშვლებისას ქალ პატიმრებს სთხოვენ ტანსაცმლის ერთბაშად და არა ნაწილ-ნაწილ გახდას,
რაც ეწინააღმდეგება ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის მიერ დადგენილ
სტანდარტებს.135
იქვე აღნიშნულია, რომ სკანერით შემოწმება, მიუხედავად N5 დაწესებულების დებულებაში
არსებული ჩანაწერისა, გამოიყენება გაშიშვლებასთან ერთად და არა, როგორც შემოწმების
ალტერნატიული მეთოდი.136
სპეციალურ ანგარიშში ასევე საუბარია მთელ რიგ საყოფაცხოვრებო პრობლემებზე,
რომლებსაც ქალი პატიმრები აწყდებიან N5 დაწესებულებაში: ცხელი წყლის არარსებობა,
ვენტილაციის პრობლემები, სავარჯიშო სივრცის ნაკლებობა ზოგიერთ კორპუსში და ა.შ.137
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, პრობლემურია იმ ქალთა
მდგომარეობა, რომლებიც N2 დაწესებულებაში არიან განთავსებულნი, ვინაიდან აღნიშნულ
დაწესებულებაში მათ ხელი არ მიუწვდებათ სპეციფიკურ სერვისებზე.138
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით „2019 წელს ქალთა N5 პენიტენციურ
დაწესებულებაში დაინერგა შეფასების ინსტრუმენტი - „ქალთა მიმართ და ოჯახში
ძალადობის პირველადი სკრინინგი“, რომელიც ძალადობისგან დაცვის ეროვნულ ქსელთან
თანამშრომლობის ფარგლებში შემუშავდა. შეფასების პროცესის თანახმად მიღებული
შედეგები ქულობრივია და სპეციალური კრიტერიუმების მეშვეობით ხდება ბენეფიციარის
გადამისამართება შესაბამის მომსახურებაში.“139

საქართველოს სახალხო დამცველის და “ადამიანის უფლებათა ცენტრის” ერთობლივი სპეციალური ანგარიში
“ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში”, 2018 წელი.
134 Ibid., გვ. 23.
135 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში ჩეხეთის მთავრობას ჩეხეთში 2014 წლის 1-10 აპრილის ვიზიტის შესახებ, სტრასბურგი,
31 მარტი 2015 წელი.
136 საქართველოს სახალხო დამცველის და “ადამიანის უფლებათა ცენტრის” ერთობლივი სპეციალური ანგარიში
“ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში”, 2018 წელი, გვ. 24.
137 Ibid., გვ. 26- 28.
138 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 50.
139 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 49.
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საქმიანობა 4.2.2.2 შშმ პირების საჭიროების გათვალისწინებით კომპაქტურად განთავსების
ადგილებში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა - 30%
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2018 წელს
შშმ პირთათვის ადაპტირებული ინფრასტრუქტურის კუთხით განხორციელდა შემდეგი
ღონისძიებები:
• № 18 ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულებაში მოეწყო შშმ
პირთა ადაპტირებული პანდუსი და საშხაპე ოთახები;
• №6 პენიტენციურ დაწესებულებაში გარემონტდა შშმ პირთა საკანი;
• №14 პენიტენციურ დაწესებულებაში შშმ პირთათვის მოეწყო ორი ლიფტი.
იმავე წყაროდან ცნობილია, რომ 2019 წლის სექტემბერში, იუსტიციის მინისტრმა სპეციალურ
პენიტენციურ სამსახურს ესკორტირების ავტომანქანები გადასცა, რომელთაგან ერთი შშმ
პირებზეა ადაპტირებული.140
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, N12
დაწესებულებაში არის შშმ პირების საჭიროებებზე ადაპტირებული ორი ოთხკაციანი საკანი.141

ამოცანა 4.2.3 შშმ პირებისთვის სათანადო მომსახურების უზრუნველყოფა - 0%
ინდიკატორი:
რაოდენობა

შშმ

პირებზე

ადაპტირებული

მოთხოვნის
შემთხვევაში,
სარეაბილიტაციო
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა რაოდენობა

ფსიქო-სარეაბილიტაციო

პროგრამებში

პროგრამების

მონაწილე

შშმ

შეფასება:
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები პენიტენციური სისტემის შიგნით ერთ-ერთ
ყველაზე მოწყვლად ჯგუფს წარმოადგენს. მიუხედავად მათი მდგომარეობის სიმძიმისა,
წლების მანძილზე, პრობლემის მოსაგვარებლად მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა.
სისტემა არ აწარმოებს შშმ პირების სტატისტიკას, შესაძლებლობის შეზღუდვის სახეებისა და
მათთან დაკავშირებული პრობლემებისა და საჭიროებების შესწავლას. შშმ პირებზე ზრუნვა,
წლების მანძილზე, შემოიფარგლება ზოგიერთ დაწესებულებაში პანდუსების დამონტაჟებითა
და თანამშრომლებისთვის სხვადასხვა სახის ტრენინგებით.

საქმიანობა 4.2.3.1 პენიტენციურ დაწესებულებებში
ინფრასტრუქტურის გათვალისწინებით, შშმ პირების
აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამების დანერგვა - 0%

დადგენილი წესებისა და
საჭიროებებზე მორგებული

შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული აბილიტაცია/რეაბილიტაციის პროგრამების თაობაზე
არაფერია ნათქვამი სახალხო დამცველისა თუ ევროსაბჭოს წამების წინააღმდეგ ბრძოლის
http://sps.gov.ge/ka/media/akhali-ambebi/article/23395-thea-tsulukianma-eskortirebisa-da-specialur-ghonisdziebathamthavar-sammarthvelos-akhali-specializebuli-avtomanqanebi-gadasca.html.
141 http://sps.gov.ge/ka/media/akhali-ambebi/article/23321-cikhe-gushin-da-dghes-2.html.
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კომიტიტეტის ანგარიშებში. თავად სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სისტემის
სტატისტიკის ანგარიშებშიც შშმ პირების შესახებ არანაირი სახის მონაცემები არ
ფიგურირებს.

მიზანი
4.3
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
ხელშეწყობა - 46%

რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის

მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია/რეაბილიტაცია წლების მანძილზე სერიოზულ
პრობლემას წარმოადგენდა, რაც სარეაბილიტაციო და საგანმანათლებლო პროგრამების მწირი
რაოდენობითა და სპორადული ხასიათით, ასევე მათში ჩართული მსჯავრდებულების მცირე
რიცხვით იყო განპირობებული. თუ ეროვნული და საერთაშორისო მონიტორინგის
მექანიზმების ანგარიშების მიხედვით ვიმსჯელებთ, რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის
მხრივ მდგომარეობა არც 2018 წლის მანძილზე გაუმჯობესებულა: ევროპის საბჭოს წამების
პრევენციის კომიტეტი თავის 2018 წლის ანგარიშში წუხილს გამოთქვამს სარეაბილიტაციო
პროგრამებისა და აქტივობების თვალსაზრისით პროგრესის ნაკლებობის გამო,142 ხოლო
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშში საუბარია
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის
კუთხით
გატარებული
ღონისძიებების
ფრაგმენტულობასა და მათ მოურგებლობაზე მსჯავრდებულთა ინდივიდუალურ
საჭიროებებზე.143 მონიტორინგის ორივე ორგანო განსაკუთრებით უსვამს ხაზს
რეაბილიტაცია-რესოციალიზაციის კუთხით არსებულ მძიმე ვითარებას დახურულ და
განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში, სადაც მსჯავრდებულებს კვლავ სულ მცირე 23
საათის მანძილზე საკნებში უწევთ ყოფნა.
ამასთან უნდა აღნიშნოს, რომ უკანასკნელ წლებში, ევროკავშირის პენიტენციური და
პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice ძალისხმევით, პენიტენციურ
სისტემაში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს მსჯავრდებულთა რესოციალიზაციარეაბილიტაციის მიმართულებით: ევროკავშირის პროგრამის ექსპერტთა მიერ შეიქმნა და
განახლდა რისკისა და საჭიროებების შეფასების მეთოდოლოგია, შემუშავების პროცესშია
ასეთივე ინსტრუმენტი არასრულწლოვნებისთვის, შემუშავდა და დაინერგა სასწავლო
პროგრამები პენიტენციური სისტემის სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგებისთვის,
შემუშავდა სარეაბილიტაციო პროგრამების ჩარჩო სამ კლასტერად, გათავისუფლებისთვის
მომზადების კონცეფცია და ა.შ. ყველა ამ სიახლის ადეკვატური იმპლემენტაციის
შემთხვევაში, მომავალ წლებში მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
თვალსაზრისით შესაძლებელია სერიოზული პროგრესის მიღწევა.
აქვე უნდა აღნიშნოს დადებითი სიახლე, რომელიც 2019 წელს განხორციელდა - სპეციალურ
პენიტენციურ სამსახურში შეიქმნა მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
დეპარტამენტი, რომლის დებულებაც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 10
ივნისის N418 ბრძანებით დამტკიცდა და რომელშიც პენიტენციური სისტემის სოცმუშაკები
და ფსიქოლოგები გაერთიანდნენ. სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ინფორმაციით,
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 72.
143 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 41-44.
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„ცენტრალიზებული სისტემა ერთგვაროვან მიდგომებს და ეფექტიან სარეაბილიტაციო
მომსახურებას უზრუნველყოფს. სოციალური მუშაკები ფუნქციების მიხედვით გაიყო ორ
ნაწილად: შემთხვევის მმართველი და შემთხვევის ადმინისტრატორი. სოციალური მუშაკი შემთხვევის მმართველის ფუნქცია მსჯავრდებულის შეფასება, მისთვის სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური გეგმის შედგენა და სარეაბილიტაციო პროგრამების მიწოდებაა, ხოლო
შემთხვევის ადმინისტრატორის ფუნქცია შემთხვევის ადმინისტრირებაა, იგი შემთხვევის
მმართველის დამხმარეა და მსჯავრდებულის გარე სამყაროსთან კომუნიკაციას და
უფლებების ადვოკატირებას უზრუნველყოფს.”144 იმედს ვიტოვებთ, რომ აღნიშნული
ცვლილება
დადებითად
აისახება
პატიმრების
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
მიმართულებით გატარებული ღონისძებების ხარისხზე.
ამოცანა 4.3.1 მსჯავრდებულ/ბრალდებულთათვის ფსიქოსოციალური, საგანმანათლებლო და
პროფესიული მომზადების და სარეკრეაციო პროგრამების გაუმჯობესება - 42.5%
ინდიკატორი:
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
დანერგილი
ფსიქოსოციალური
ტრენინგებისა და სარეაბილიტაციო პროგრამების ურთიერთმიმართება არსებულ
საჭიროებებთან
საგანმანათლებლო პროფესიულ პროგრამებში ჩართულ ბენეფიციართა მზარდი რაოდენობა
წინა წლებთან შედარებით
შესაბამისი რისკის მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესი განათლების
მიღების საშუალებით
შეფასება:
ამოცანა 4.3.1-ის შესრულების თვალსაზრისით, პირველ რიგში, დადებითად აღსანიშნავია
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
ძალისხმევა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის
ერთიანი მიდგომის დამკვიდრების თვალსაზრისით: საანგარიშო პერიოდში შემუშავდა და
განხილვის ფაზაშია პროგრამების ერთიანი სტანდარტი, რომელიც განახლებულ მიდგომას
წარმოადგენს მსჯავრდებულთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მხარდაჭერისთვის, ასევე
აღსანიშნავია სისტემაში მომუშავე ფსიქოლოგებისა და სოციოლოგების გადამზადება
თანამედროვე მიდგომებსა და მეთოდებში.
ასევე დადებითად უნდა აღნიშნოს მსჯავრდებულთათვის უმაღლესი განათლების უფლების
კანონმდებლობაში ასახვა, მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნული სიახლით ვერ ისარგებლებენ
მაღალი რისკის დაწესებულებებში მოთავსებული მსჯავრდებულები.
სამწუხაროდ, საანგარიშო პერიოდი დადებითი დინამიკით არ გამოირჩეოდა პროფესიულსაგანმანათლებლო პროგრამების თვალსაზრისით. პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020
წლის ანგარიშის თანახმად, “N2, N3, N8, N14 და N15 დაწესებულებებში ახალი და
მრავალფეროვანი სარეაბილიტაციო აქტივობების დანერგვის ნაცვლად, პენიტენციურ
დაწესებულებებში განსაკუთრებული პირობების შემოღების გამო, უკიდურესად შეიზღუდა
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https://www.facebook.com/moc.gov.ge/videos/2571384346421667/.
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რესოციალიზაცია–რეაბილიტაციის კუთხით გატარებული ღონისძიებები და არსებული
მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა”.145

საქმიანობა 4.3.1.1 პროგრამების ერთიანი სტანდარტის შემუშავება და პროგრამების პაკეტის
შექმნა სპეციალური ჯგუფების გათვალისწინებით (მათ შორის, ძალადობაზე, ქცევის
კორექციაზე, ნივთიერება დამოკიდებულობაზე, აზროვნების და ხედვის შეცვლაზე, ჯანსაღ
ცხოვრებაზე, გათავისუფლებისათვის მზადებაზე და სხვა) - 40%
აღნიშნული საქმიანობა ჯერ კიდევ 2016-17 წლების სამოქმედო გეგმაში ფიგურირებდა
(საქმიანობა 4.4.3.1). მიუხედავად ამისა, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, სარეაბილიტაციო
პროგრამების ერთიანი სტანდარტი დღემდე არ არის შემუშავებული.
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
ექსპერტების მიერ შემუშავდა სარეაბილიტაციო პროგრამების ჩარჩო, რომელიც სამ
მიმართულებად იყოფა:
1. დანაშაულზე ფოკუსირებული სარეაბილიტაციო პროგრამები
2. დანაშაულებრივ ქცევაზე ფოკუსირებული პროგრამები
3. ზოგადი სოციალურ-კოგნიტიური უნარების განვითარების პროგრამები
აღნიშნული პროექტი ამ ეტაპზე შიდაუწყებრივი განხილვის სტადიაზეა და დამტკიცებული
არ არის. ამასთან, გარკვეული მიმართულებებით უკვე ხორციელდება მუშაობა, კერძოდ:
პირველი მიმართულებით შემუშავდა და დანერგვის პროცესშია სარეაბილიტაციო პროგრამა
ოჯახში მოძალადეებისთვის და პროგრამა მავნე ნივთიერებადამოკიდებულ პირთათვის.
შემუშავების პროცესშია მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც ფოკუსირებული იქნება
სექსუალური მოძალადეების რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციაზე.
მეორე მიმართულების პროგრამებში განხორციელდება ჯგუფური და ინდივიდუალური
მუშაობა მსჯავრდებულებთან, რომლის ფარგლებშიც, კონკრეტულ მაგალითებზე
დაყრდნობით და შემთხვევების შესწავლით მოხდება პირის დანაშაულებრივი ქცევის
კორექცია.
ზოგადი სოციალურ-კოგნიტიური უნარების განვითარების კუთხით მსჯავრდებულებთან
მიმდინარეობს მუშაობა ბრაზის მართვის, კომუნიკაციის, პოზიტიური აზროვნების უნარჩვევების გამომუშავების თვალსაზრისით.
სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის თანახმად, „საანგარიშო პერიოდში გადაიხედა და დაიხვეწა
პენიტენციური და პრობაციის სისტემებისთვის შემუშავებული რისკებისა და საჭიროებების
ინსტრუმენტი (RNA), რომლის ფარგლებში მიღებული ინფორმაციის შედეგად
მსჯავრდებულებისთვის განხორციელდება მათ საჭიროებებს მორგებული ინტერვენციების
შემუშავება/მიწოდება. მოცემულ ეტაპზე, პენიტენციურ და პრობაციის სისტემაში არსებული
შეფასების ინსტრუმენტებზე დაყრდნობით, გამოკვეთილი საჭიროებების საფუძველზე ორივე
უწყებისთვის შემუშავებულია ერთობლივი სარეაბილიტაციო პროგრამები:
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•
•

„ჯგუფური სამოტივაციო პროგრამა ქალებისათვის- ქალგა“;
„პოზიტიური აზროვნების უნარ-ჩვევების ინტერვენციის პროგრამა (TSP)“.

ორივე პროგრამის პილოტირება ჩატარებულია პენიტენციურ და პრობაციის სისტემებში. 2019
წელს დასრულდა ზემოაღნიშნულ პროგრამებში პენიტენციური და პრობაციის სისტემების 54
თანამშრომლების ფასილიტატორებად გადამზადება. 2020 წელს დაიგეგმა დამატებით, 3
ერთობლივი პროგრამის შექმნა-განახლება.”146 2020 წელს სარეაბილიტაციო პროგრამების
შექმნა/განახლების შესახებ ინფორმაცია მიუწვდომელია.

საქმიანობა 4.3.1.2 უმაღლესი განათლების ელექტრონული პროგრამის დანერგვა - 0%
საანგარიშო პერიოდში, უმაღლესი განათლების ელექტრონული პროგრამა არ დანერგილა.
რაც შეეხება უმაღლესი განათლების მიღების უფლებას, პატიმრობის კოდექსში 2017 წლის
პირველ ივნისს განხორციელებული ცვლილებების შესაბამისად, უმაღლესი განათლების
მიღების საშუალება მსჯავრდებულებს 2018 წლის იანვრიდან მიეცათ. სპეციალური
პენიტენციური სამსახურის 2018 წლის სტატისტიკის ანგარიშის თანახმად, 2018 წლის
განმავლობაში უმაღლესი განათლების მიღების უფლებით სარგებლობდა 10-დან
(ოქტომბერი) 36 პატიმრამდე (დეკემბერი).
სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, „2019 წელს 34 მსჯავრდებული სწავლობდა ბაკალავრის, 3 კი
მაგისტრატურის საფეხურზე. ყველა იმ უმაღლესიდან, რომელსაც გააჩნია გაციფრულებული
სალექციო პროგრამები, მიმდინარეობდა მასალის მიწოდება შესაბამის პენიტენციურ
დაწესებულებებში, ოჯახის წევრების მიერ. ცენტრალიზებულად, უმაღლესი განათლების
ელექტრონული პროგრამის დანერგვა ვერ ხერხდება უმაღლეს სასწავლებლებში შესაბამისი
არარსებული მომსახურების გამო.“147
აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ უმაღლესი განათლების მიღების უფლება კვლავ არ ვრცელდება
განსაკუთრებული რისკის დაწესებულებებში განთავსებულ მსჯავრდებულებზე, რაც
დისკრიმინაციულია და არ შეესაბამება ევროპულ სტანდარტებს.

საქმიანობა 4.3.1.3 პროფესიულ/საგანმანათლებლო (VET) პროგრამების რაოდენობის გაზრდა
- 30%
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2018 წლის სტატისტიკის ანგარიშის მიხედვით,
წლის განმავლობაში საგანმანათლებლო და პროფესიულ ტრენინგ-პროგრამებში ჩართულ
მსჯავრდებულთა რაოდენობა ციხის პოპულაციის საერთო რაოდენობის 0.89-დან 5.9%-მდე
მერყეობდა, რაც პრაქტიკულად არ განსხვავდება 2017 წლის მონაცემებისგან (6%) და ნაკლებია
2016 წლის მონაცემებზე (11%).
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ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 50-51.
Ibid., გვ. 51
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ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, „2019 წელს მსჯავრდებული პირებისათვის და ყოფილი
პატიმრებისათვის
პროფესიული
განათლების
მიღების
ხელმისაწვდომობის
პროგრამის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდა 10 პროფესიული საგანმანათლებლო
პროგრამების განმახორციელებელი საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომლებმაც
განახორციელეს
სხვადასხვა
მიმართულების
(ინფორმაციისა
და
კომუნიკაციის
ტექნოლოგიები, მომსახურებები, სოფლის მეურნეობა, ბიზნესი, ადმინისტრირება და
სამართალი, მიმართულებათა შორისი დარგები და მეცნიერებები) 31 მოკლევადიანი
პროფესიული პროგრამები (ტრეინინგ-კურსი, მოდული), მათ შორის უცხო ენების
შემსწავლელი კურსები (ინგლისური, ქართული (არაქართულ ენოვანი ბენეფიციარებისთვის),
გერმანული). პროფესიული პროგრამების განსახორციელებლად 2019 წელს, პროგრამის
ფარგლებში, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილ იქნა 268,412.00 ლარი.“ „2019 წელს,
პროფესიულ მოკლევადიან პროგრამებზე სულ მომზადება გაიარა 500-მდე მსჯავრდებულმა
(მათ შორის 48 პირობითმა მსჯავრდებულმა)“,148 რაც სრული პოპულაციის დაახლოებით 5%ს შეადგენს.
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან 2020 წლის 29 სექტემბერს მიღებული
ინფორმაციის
თანახმად
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
მსჯავრდებულები
უზრუნველყოფილნი არიან უმაღლესი განათლების კორესპონდენციული მეთოდით მიღების
შესაძლებლობით. 2018 წელს უმაღლესი განათლების მიღების უფლებით სარგებლობდა სულ
15 მსჯავრდებული ( № 8 დაწესებულებიდან - 4 მსჯავრდებული, № 16 დაწესებულებიდან 9
მსჯავრდებული, №5 დაწესებულებიდან 1, ხოლო №17 დაწესებულებიდან ასევე
ერთიმსჯავრდებული).
2018 წელს 16 მსჯავრდებული გავიდა ერთიან ეროვნულ და საერთო სამაგისტრო გამოცდებზე,
მათგან 8 მსჯავრდებულმა ჩააბარა გამოცდები, რომელთაგან 6 მსჯავრდებული (№ 8
დაწესებულებიდან - 1 მსჯავრდებული, № 16 დაწესებულებიდან - 4, ხოლო № 17
დაწესებულებიდან - ერთი მსჯავრდებული) ჩაირიცხა სხვადასხვა უნივერსიტეტის
საბაკალავრო პროგრამაზე, ხოლო ორმა მსჯავრდებულმა ( № 8 დაწესებულებიდან - 1
მსჯავრდებული, №16 დაწესებულებიდან - ერთი მსჯავრდებული) ჩააბარა სხვადასხვა
სამაგისტრო პროგრამაზე.149

საქმიანობა
4.3.1.4
საერთაშორისო
და
ადგილობრივ
კომპეტენტურ
ორგანიზაციებთან/სტრუქტურებთან
თანამშრომლობით
პენიტენციური
სისტემის
სოციალური მუშაკებისა და ფსიქოლოგების მომზადება/გადამზადება ჯგუფური და
ინდივიდუალური მუშაობის ტექნიკისა და სარეაბილიტაციო პროგრამების მიმართულებით 100%
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის ЕU4Justice
ფარგლებში, 2018 წლის პირველ ნახევარში შემუშავდა სასჯელაღსრულების და პრობაციის
სფეროში დასაქმებული სოცმუშაკებისთვის ტრენინგების სპეციალური კურსი. 2018 წელს
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 58.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2020 წლის 29 სექტემბრის
№236343/01 წერილი.
148
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სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 94 სოციალური მუშაკი გადამზადდა თემაზე
„სოციალური მუშაობის შესავალი“.150
ევროკავშირის
პროექტის
ექსპერტის
რესოციალიზაციისა
და
რეაბილიტაციის
მიმართულებით, ქალბატონი სალომე ნამიჭეიშვილის განმარტებით, სოციალური მუშაკების
ტრენინგი ჩატარდა სამ ეტაპად:
•

პირველ ეტაპზე, 5 დღიანი ტრენინგ-კურსის ფარგლებში, ყველა სოცმუშაკი
გადამზადდა პენიტენციური სისტემის სოციალური მუშაობის საკითხებში.

•

მეორე ეტაპისთვის შიდა გასაუბრების სისტემით შეირჩა 27 სოციალური მუშაკი,
რომელთაც გაიარეს 6 დღიანი სასწავლო კურსი ჩართულობის უნარ-ჩვევებში:
კომუნიკაცია, ემპათია, ბენეფიციართან მუშაობის საბაზისო უნარები;

•

მესამე ეტაპზე, რომელიც 4 დღიან სასწავლო კურსს წარმოადგენდა და რომელიც ასევე
შერჩეულმა 27 სოცმუშაკმა გაიარა, მონაწილეებმა შეისწავლეს შემთხვევის მართვა,
რისკებისა და საჭიროებების შეფასების მეთოდოლოგია.

ყველა სასწავლო კურსს თან ახლდა პრე და პოსტ შეფასების ფორმები.
2019 წლის 2 და 5 თებერვალს, ევროკავშირის პროექტის ხელშეწყობით, იუსტიციის სასწავლო
ცენტრში გაიმართა აღნიშნული სამსახურების ფსიქოლოგებისთვის პროფესიული
ზედამხედველობის სესიები, რომელთა მიზანიც იყო პრაქტიკოსი ფსიქოლოგების
შემთხვევების განხილვა და პროექტის საერთაშორისო ექსპერტისგან, დენი კლარკისგან,
შესაბამისი უკუკავშირის, მხარდაჭერის მიღება.151
2020 წლის 23-24 იანვარს, იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, ჩატარდა ტრენინგი მოტივაციური
ინტერვიუირების საკითხებზე, პენიტენციური და პრობაციისა სისტემების სოციალური
მუშაკებისა და ფსიქოლოგების უნარ-ჩვევების გასაძლიერებლად.152

ამოცანა 4.3.2 მსჯავრდებულთა დასაქმების შესაძლებლობის გაზრდის უზრუნველყოფა - 30%
ინდიკატორი: პენიტენციურ დაწესებულებებში საწარმოო ზონების და დასაქმების ახალი
მინიკერების შექმნა; დასაქმებულთა მზარდი პროცენტული რაოდენობა.
შეფასება:
საანგარიშო პერიოდში რაიმე განსაკუთრებული სიახლე მსჯავრდებულთა დასაქმების
შესაძლებლობების თვალსაზრისით არ განხორციელებულა. ამასთან, სამომავლო
პერსპექტივაში გასათვალისწინებელია 2019 წლის მიწურულს განხორციელებული
ინიციატივები:

https://www.facebook.com/pg/TrainingCenterOfJustice/photos/?tab=album&album_id=2601163659904160&__tn__=UCH-R.
151 https://www.facebook.com/EU4JusticeCorrections/posts/977235265808038.
152 https://www.facebook.com/EU4JusticeCorrections/posts/1238257796372449.
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საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება N492-ით დამტკიცდა
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და
გადამზადების ცენტრის დებულება, რომელიც 2020 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა.
დებულების
თანახმად,
ცენტრის
მიზანია
მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაცია/რეაბილიტაციის ხელშეწყობა მათთვის პროფესიული განათლების
უზრუნველყოფის,
ასევე,
მათი
პროფესიული
მომზადებისა/გადამზადებისა
და
153
დასაქმებისათვის მომზადების გზით. ცენტრის ამოცანები მრავალფეროვანია და მოიცავს
როგორც მსჯავრდებულთა პროფესიული საჭიროებებისა და შესაძლებლობების, ისე შრომის
ბაზრის შესწავლას, საგანმანათლებლო ორგანიზაციებთან და დამსაქმებლებთან
თანამშრომლობას
მსჯავრდებულთა
დასაქმების
ხელშეწყობის
კუთხით,
მსჯავრდებულთათვის პროფესიული და საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებას,
შესაბამისი სასწავლო კურსებისა და ტრენინგების ორგანიზებას, პენიტენციური
დაწესებულებების ტერიტორიაზე საწარმოების ფუნქციონირების ხელშეწყობას და ა.შ.
ცენტრის თანამშრომლები უფლებამოსილნი არიან, მონაწილეობა მიიღონ დაწესებულებების
მულტიდისციპლინური გუნდების მუშაობაში სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური
დაგეგმვის მიზნით.
2019 წლის 31 დეკემბერს ასევე დამტკიცდა მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და
გადამზადების წესი,154 რომელიც განსაზღვრავს მსჯავრდებულთა საჭიროებებზე
დაფუძნებული პროგრამებისა და სასწავლო კურსების შემუშავებისა და მათში
მსჯავრდებულების ჩართვის მოდალობებს.155
სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს
საგანმანათლებლო-პროფესიულ პროგრამებში სულ ჩაერთო 868 მსჯავრდებული, 2018 წელს 1446 მსჯავრდებული, 2017 წელს - 1567 მსჯავრდებული, 2016 წელს - 1261 მსჯავრდებული.

საქმიანობა 4.3.2.1 საწარმოო ზონების და დასაქმების მინი კერების და ინდივიდუალური
მეწარმეობის ხელშეწყობა / შექმნა პენიტენციური დაწესებულებების ტერიტორიაზე - 30%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში, „დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია 862
მსჯავრდებული, მათ შორის, 86 ქალი. მსჯავრდებულები დასაქმებულნი არიან სამეურნეო
სამსახურში, სილამაზის სალონებში, დასაქმების მინიკერებსა და საწარმოო საქმიანობაში
(სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე, ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი
ნივთების შექმნა-რეალიზაცია);”156

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება N492 “საჯარო სამართლის
იურიდიული პირის - მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრის დებულების
დამტკიცების შესახებ”, მუხლი 1.
154 საქართველოს იუსტიციიის მინისტრის 2019 წლის 31 დეკემბრის ბრძანება N491 „მსჯავრდებულთა
პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების წესის დამტკიცების შესახებ“.
155 https://edu.aris.ge/news/msdjavrdebulta-profesiuli-momzadeba-da-gadamzadeba-specialuri-wesit-ganxorcieldeba.html.
156 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ. 6.
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საქართველოს სახალხო დამცველი 2018 წლის ანგარიშში აღნიშნავს: „15 პენიტენციური
დაწესებულებიდან მხოლოდ ოთხ დაწესებულებაში (№5, №14, №15 და №16) ფუნქციონირებს
საწარმო. პენიტენციურ დაწესებულებაში პატიმრის მუშაობა არ აღიქმება ისე, როგორც ციხის
რეჟიმის პოზიტიური ელემენტი, სამეურნეო სამსახურში ჩარიცხულ მსჯავრდებულებს კვლავ
უწევთ ისეთი სამუშაოების შესრულება, რომელიც ნაკლებად მისცემს პატიმარს იმის
შესაძლებლობას, რომ გათავისუფლების შემდგომ შეუნარჩუნონ ან განუვითარონ თავის
რჩენის უნარი.“157
სახალხო დამცველი პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019
წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში რეაბილიტაცია–რესოციალიზაციის კუთხით
არსებითი ხასიათის ცვლილებები არ განხორციელებულა.
სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვის დოკუმენტში
ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის განმავლობაში დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული იყო 938
მსჯავრდებული, მათ შორის, 94 ქალი. მსჯავრდებულები დასაქმებულნი არიან სამეურნეო
სამსახურში, სილამაზის სალონებში, სამზარეულოში, სისტემის ტერიტორიაზე არსებულ
მაღაზიებში, დასაქმების მინიკერებსა და საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის
საცხობი), ასევე, ინდივიდუალურ საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნარეალიზაცია).158
თუმცა სპეციალური პენიტენციური სამსახურიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად,
პენიტენციურ სისტემაში 2019 წელს დასაქმებული იყო 102 მსჯავრდებული. უწყების
წერილობით პასუხსა და იუსტიციის სამინისტროს ანგარიშში მითითებულ რიცხვებს შორის
საგრძნობი სხვაობის მიზეზი ჩვენთვის უცნობია. ამასთან, საგულისხმოა, რომ იმავე
წერილობითი პასუხის თანახმად, დასაქმებულთა რიცხვი, წინა წლებთან შედარებით,
მკვეთრად შემცირებულია: პენიტენციურ სისტემაში 2019 წელს დასაქმებული იყო 102
მსჯავრდებული, 2018 წელს - 862 მსჯავრდებული, 2017 წელს - 850 მსჯავრდებული, ხოლო,
2016 წელს - 726 მსჯავრდებული.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით:
• 2019 წელს №16 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოეწყო სოციალური საწარმო,
რომელიც შეასრულებს სხვადასხვა სახის კომპიუტერულ-ელექტრონულ დაკვეთებს;
• დაწესებულებაში
მომსახურე
კვების
კომპანიამ
და
მაღაზიამ
დაიწყო
მსჯავრდებულების დაქირავება და დასაქმება დაწესებულების ტერიტორიაზე;
• 2019 წელს სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს დიგიტალიზაციის
პროექტში დასაქმდა 10 მსჯავრდებული;
• 2019 წელს დაწესებულებაში მომსახურე კვების კომპანიაში „ფილანსერი“ სულ
დასაქმებულია მაღაზიაში - 24 მსჯავრდებული, სასადილოში - 43 მსჯავრდებული;
• 2019 წელს ქალთა N5 პენიტენციურ დაწესებულებაში მოქმედ სამკერვალოში
დასაქმებული იყო 25 მსჯავრდებული ქალი.159

საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 47.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ. 6.
159 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 53.
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ამოცანა 4.3.3 არასრულწლოვანთა რესოციალიზაციისთვის
გარდამავალი მენეჯმენტის დახვეწა - 70%

მზადების

ხელშეწყობა,

ინდიკატორი: განახლებული გარდამავალი მენეჯმენტი;
გათავისუფლებისთვის მომზადების პროგრამის ბენეფიციართა საერთო რაოდენობის
პერმანენტული ზრდა

საქმიანობა 4.3.3.1
შემთხვევაში - 70%

გარდამავალი მენეჯმენტის გადახედვა და ცვლილება საჭიროების

2018 წელს ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის
EU4Justice, UNICEF-ის და „ციხის საერთაშორისო რეფორმის” მონაწილეობით, მუშავდებოდა
არასრულწლოვნებისთვის რისკებისა და საჭიროებების შეფასების სპეციფიკური
ინსტრუმენტი, რომელიც ასევე მოიცავდა გარდამავალი მენეჯმენტის კონცეფციას არასრულწლოვნის შემთხვევის მართვა დაიწყება პენიტენციურ დაწესებულებაში
შესვლისთანავე და გაგრძელდება პრობაციასა და მის გარეთ.
სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში პენიტენციური, პრობაციისა და
დანაშაულის პრევენციის სისტემების ჩართულობით შემუშავდა „არასრულწლოვანთა მიმართ
ოჯახის ფარგლებში მეგობრული და მხარდამჭერი გარემოს შექმნის სამოქმედო გეგმა",
რომელიც გადაეცა შუა რგოლის მენეჯერებს და პრაქტიკოსებს, ახალი მიდგომისა და
გამართული გარდამავალი მენეჯმენტის სისტემებში დასანერგად. მეთოდოლოგიის
პილოტირება 2019 წლის ბოლოს დაიწყო არასრულწლოვან მსჯავრდებულთა მიმართ.
პროცესში პრაქტიკოსებისა და მათი ზედამხედველების მიერ ჩანიშნული და აღწერილი წესი
მოგვცემს საშუალებას, პილოტირების 8 თვიანი პროცესის დასრულებისას მომზადდეს
შესაბამისი ინსტრუქცია.160 აღნიშნული დოკუმენტის მომზადების თაობაზე ინფორმაცია
მიუწვდომელია.
ამოცანა 4.3.4. ქალ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის ხელშეწყობა - 100%
ინდიკატორი:
გენდერული ნიშნით
შექმნილი
სპეციალური ფსიქო-სოციალური
პროგრამების რაოდენობა, საჭიროების მქონე მსჯავრდებულთა პროგრამებში ჩართვის
მზარდი პროცენტული რაოდენობა
პროგრამებში ჩართული ქალი ბრალდებულების/მსჯავრდებულების საერთო რაოდენობის
პერმანენტული ზრდა
ხელმისაწვდომი ნივთების ნუსხაში საჭიროებისამებრ შეტანილი ცვლილებები
მოხსენება/ანგარიში ფსიქოსოციალურ პროგრამებში განხორციელებული ცვლილებების
შესახებ
შეფასება:

160

Ibid., გვ. 54.
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ტრადიციისამებრ, ქალ ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეაბილიტაციის საკითხი
გაცილებით უკეთ არის უზრუნველყოფილი, ვიდრე მამაკაცი პატიმრების. საანგარიშო
პერიოდში, უკვე არსებულების პარალელურად, ამუშავდა დასაქმების ორი ახალი მინიკერა,
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
დახმარებით, შეიქმნა ძალადობის მსხვერპლი ქალების გამოვლენის ინსტრუმენტი, ასევე,
ადაპტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამა ქალებისთვის. 2018-2019 წლის მანძილზე
სარეაბილიტაციო პროგრამებში ჩართული იყო მსჯავრდებულ ქალთა საკმაოდ დიდი
რაოდენობა

საქმიანობა 4.3.4.1 მცირე დასაქმების კერების
შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება - 100%%

გახნის შესაძლებლობის შესწავლა და

პენიტენციურ სისტემაში მცირე დასაქმების კერების გახსნის შესაძლებლობის შესწავლის
შესახებ კვლევის დოკუმენტი სპეციალური პენიტენციური სამსახურის ვებგვერდზე არ არის
ხელმისაწვდომი. ამასთან, სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო
გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშში ვკითხულობთ, რომ 2019 წლის მეორე ნახევარში
შესწავლილი იქნა აღმოსავლეთ საქართველოში მდებარე პენიტენციური დაწესებულებების
ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები სწავლების, დასაქმებისა და სხვა აქტივობების
განხორციელების
მიმართულებით,
მათ
შორის
გათვალისწინებულ
იქნა
ქალ
161
მსჯავრდებულთა სპეციფიკა.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ქალთა დაწესებულება ყოველთვის მეტ შესაძლებლობას
სთავაზობდა მსჯავრდებულებს რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის, დასაქმების და
სარეკრეაციო პროგრამების სახით.
ამგვარად, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშის თანახმად, 2018 წელს ქალთა N5
დაწესებულებაში მოეწყო სასათბურე მეურნეობა და ამუშავდა ბამბის საპენტი საამქრო.162
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ
მიმოხილვაში მითითებულია, რომ საანგარიშო პერიოდში დასაქმების პროგრამებში ჩაბმული
იყო 86 ქალი. დასაქმების კერებს წარმოადგენს სამეურნეო სამსახური, სილამაზის სალონი,
სამკერვალო, ხელნაკეთი ნივთების საწარმო.163 უკვე 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით:
დასაქმების პროგრამებში ჩაბმულია 938 მსჯავრდებული, მათ შორის, 94 ქალი.
მსჯავრდებულები დასაქმებულნი არიან სამეურნეო სამსახურში, სილამაზის სალონებში,
სამზარეულოში, სისტემის ტერიტორიაზე არსებულ მაღაზიებში, დასაქმების მინიკერებსა და
საწარმოო საქმიანობაში (სამკერვალო და პურის საცხობი), ასევე, ინდივიდუალურ
საქმიანობაში (ხელნაკეთი ნივთების შექმნა-რეალიზაცია).164

საქმიანობა 4.3.4.2 გენდერული ნიშნით შექმნილი სპეც. ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის
მიდგომების შემდგომი დახვეწა და შესაბამისი პროგრამების შექმნა/დანერგვა - 100%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 55.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 43.
163 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ. 6.
164 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიურ მიმოხილვა, გვ.6.
161
162
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ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice,
UN Women და არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის
მონაწილეობით შემუშავდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების გამოვლენის ინსტრუმენტი
(სკრინინგ-კითხვარი), ასევე, ადაპტირებული სარეაბილიტაციო პროგრამა, რომელიც
გულისხმობს ჩაღრმავებულ მუშაობას ძალადობის მსხვერპლ ქალებთან. აღნიშნული
ინიციატივის ფარგლებში გადამზადდნენ პენიტენციური და პრობაციის სისტემის
თანამშრომლებიც. ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშის თანახმად,
ინსტრუმენტმა პილოტირება გაიარა №5 ქალთა სპეციალურ დაწესებულებაში და პრობაციის
ბიუროებში. ინსტრუმენტი დაინერგა პენიტენციურ სისტემაში.165
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის 2018 წლის ყოველთვიური სტატისტიკური
ანგარიშების თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ფსიქოსოციალური ტრენინგები გაიარა 175
პატიმარმა ქალმა, ხოლო ფსიქოსოციალურ თერაპიაში ჩართული იყო 153 ქალი.
განსხვავებული მაჩვენებლებლებია მითითებული იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის
ბიუჯეტის შესრულების წლიურ მიმოხილვაში, რომლის თანახმადაც, 2018 წლის მანძილზე,
ფსიქოსოციალურ და სარეაბილიტაციო ტრენინგებში ჩაბმული იყო 397 ქალი მსჯავრდებული.
2019 წლის იმავე ანგარიშის მიხედვით, კი ფსიქოსოციალურ სარეაბილიტაციო და
ფსიქოსოციალურ ტრენინგებში დაფიქსირდა 1238 მონაწილე, მათ შორის, 315
არასრულწლოვანი და 136 ქალი მსჯავრდებული;
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2018-2019 წლებში
პრობაციის სისტემისთვის განახლდა, ხოლო პენიტენციური სისტემისთვის შეიქმნა
ერთობლივი „მოძალადეთა ქცევის კორექციის პროგრამა", ესპანურ მოდელზე დაყრდნობით
და ესპანელი ექსპერტის ჩართულობით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის
ფარგლებში. 2019 წელს, პროგრამა წარმატებით პილოტირდა ორივე სისტემაში. 2019 წელს,
№16 და №17 პენიტენციურ დაწესებულებებში და „მოძალადეთა ქცევის კორექციის
პროგრამაში" ჩართული იყო 10 ბენეფიციარი.
საბოლოო ჯამში, ორივე მონაცემის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ ქალთა
დაწესებულების პოპულაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი ამა თუ იმ ფორმით სარგებლობდა
ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის პროგრამებით, რაც საქართველოს პენიტენციური
სისტემის თავისებურებების გათვალისწინებით, კარგი მაჩვენებელია.

საქმიანობა 4.3.4.3 ქალ მსჯავრდებულთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის მიდგომების
შემდგომი დახვეწა და პროგრამების დანერგვა - 100%
იხ. საქმიანობა 4.3.4.2

საქმიანობა 4.3.4.4 გენდერული სპეციფიკის გათვალისწინებით ხელმისაწვდომი ნივთების
ნუსხის გადახედვა - 100%
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საანგარიშო პერიოდში გენდერული სპეციფიკის გათვალისწინებით ხელმისაწვდომი
ნივთების ნუსხის გადახედვა არ მომხდარა. მსჯავრდებულ ქალებს დაწესებულებაში
შესვლისას მიეწოდებათ გარკვეული რაოდენობის პირადი მოხმარების ნივთები და
ჰიგიენური საშუალებები. სურვილის შემთხვევაში, ამ ნივთების შეძენა შესაძლებელია
დაწესებულების მაღაზიაში, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ბრალდებულ/მსჯავრდებულ ქალს
შეიძლება ამანათითაც მიეწოდოს.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშშიც მითითებულია, რომ 2019
წლის განმავლობაში ქალი ბრალდებულები/მსჯავრდებულები უზრუნველყოფილნი არიან
გენდერულ საჭიროებებს მორგებული ნივთებით.

მიზანი 4.4. ყოფილ მსჯავრდებულთა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაცია - 75%
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ინიციატივით, 2012 წლის ბოლოს დაიწყო ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა, რომლის მიზანია
სასჯელაღსრულების დაწესებულებებიდან გათავისუფლებული პირების რეაბილიტაციის
ხელშეწყობა, მათი დაბრუნება საზოგადოების სრულუფლებიან წევრებად და განმეორებითი
დანაშაულის თავიდან აცილება.166 პროგრამის სამიზნე ჯგუფია ყველა მსჯავრდებული,
რომელიც
უკანასკნელი
15
წლის
მანძილზე
გათავისუფლდა
პენიტენციური
დაწესებულებიდან. ყოფილი პატიმრების პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითია.
2019 წლის 26 ნოემბერს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა
„დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და პრობაციის
შესახებ” საქართველოს კანონი, რომელიც ითვალისწინებს არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოსა და დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
გაერთიანებას და სსიპ - დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს სახით ჩამოყალიბებას. იმავე ცვლილების მიხედვით,
პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადებისა და გადამზადების
ფუნქცია სსიპ - საქართველოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრმა შეითავს, ხოლო სსიპ პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი
„მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრად“ გარდაიქმნა.
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის N681 დადგენილებით დამტკიცდა
არასრულწლოვანთა
რეფერირების
წესი.
2020
წლის
1
იანვრიდან
ფუნქციონირებს არასრულწოვანთა რეფერირების ცენტრი. დანაშაულის პრევენციისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს ფეისბუქ გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის
თანახმად, ცენტრის მიზანია სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ასაკს მიუღწეველ,
კანონთან კონფლიქტში მყოფ და სხვა რთული ქცევის მქონე, 7-დან 18 წლამდე
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული
პირის – დანაშაულის პრევენციის ცენტრის ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამა
და
მისი
განხორციელების
წესი.
ხელმისაწვდომია:
http://prevention.gov.ge/prevention.gov.ge/uploads/files/aqtebi/programa.pdf
166
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არასრულწლოვანთა სოციალიზაცია, რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და დანაშაულის
პრევენცია.167
2020 წელს შემუშავდა საპილოტე სარეაბილიტაციო პროგრამა „Re-Hub”, რომლის მიზანია
კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების შრომითი რეაბილიტაციის ხელშეწყობა და ამ გზით
განმეორებითი დანაშაულის პრევენცია. აღნიშნული ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროს
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშშია მითითებული,168 თუმცა უცნობია, რამდენმა პირმა
ისარგებლა აღნიშნული სერვისით ან როგორი წარმატებით.

ამოცანა 4.4.1. ყოფილ პატიმრებთან ინდივიდუალური მუშაობა მათი
რესოციალიზაციის მიზნით - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - 100%

ეფექტიანი

ინდიკატორი: მომსახურების მიმღებ ბენეფიციართა რაოდენობა
წარმატებული შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც განისაზღვრება პროფესიონალის მიერ
ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასება მომართვისას და მუშაობის დასრულების შემდეგ.

საქმიანობა 4.4.1.1. სოციალური მუშაკის ინდივიდუალური მუშაობა თითოეულ
ბენეფიციართან და მისი შეფასება შესაბამისი ფორმით, რეაბილიტაციისა და
რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმვა და განხორციელება - 100%
გარდამავალი მენეჯმენტის განახლებული კონცეფციის ფარგლებში, პატიმართან
ინდივიდუალური მუშაობა პენიტენციურ სისტემაში ყოფნის პერიოდში იწყება და
გრძელდება სისტემის გარეთ, პრობაციის სისტემაში.საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს
2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვის თანახმად, ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით პროგრამის
სოციალური მუშაკები პენიტენციურ დაწესებულებებში შეხვდნენ 1 031 პატიმარს.169 უკვე,
2019 წლის ანალოგიური ანგარიშის მიხედვით, ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და
რესოციალიზაციის პროგრამის გაცნობის მიზნით პროგრამის სოციალური მუშაკები
პენიტენციურ დაწესებულებებში შეხვდნენ 449 პატიმარს.170
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს” 2019 წლის 4 დეკემბრის N2/111173 წერილობითი პასუხის
მიხედვით, 2018 წლის მონაცემებით, სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრში“ ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში ჩართვის მოთხოვნით 538
მიმართვა შევიდა. რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის უკეთ დაგეგმვის და
განხორციელების მიზნით, პროგრამის სოციალური მუშაკების მიერ შეფასდა და შესაბამის
მომსახურებებში ჩაერთო 332 პირი.

167

https://m.facebook.com/CenterforCrimePrevention/photos/a.775526452478441/3363845316979862/?type=3&source=57&__t
n__=EHH-R.
168 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების მიმოხილვა, გვ. 14.
169 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ. 18.
170 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური მიმოხილვა, გვ.15.
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდის ბოლოს პროგრამაში სულ ჩართული იყო 500
ბენეფიციარი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე, „ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში“ ჩართვის სურვილი
გამოთქვა 297-მა ყოფილმა მსჯავრდებულმა. პროგრამის სოციალურმა მუშაკებმა
ინდივიდუალურად იმუშავეს 134 ბენეფიციართან. შემთხვევის პროგრესის შეფასების
საფუძველზე, ამათგან 94 იყო წარმატებული.171
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს N2/111173 წერილის თანახმად, წარმატებული
შემთხვევების, როგორც შესრულების ინდიკატორის აღრიცხვა, სამოქმედო გეგმას 2019
წლიდან დაემატა.
ამოცანა 4.4.2. ყოფილი პატიმრებისთვის ფსიქოლოგიური და თერაპიული მომსახურების
გაწევა - სსიპ დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - 60%
ინდიკატორი: მომსახურების მიმღებთა რაოდენობა
წარმატებული შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც განისაზღვრება პროფესიონალის მიერ
ბენეფიციარის მდგომარეობის შეფასება მომართვისას და მუშაობის დასრულების შემდეგ.
შეფასება:
ყოფილ პატიმართა რიცხვი, ვინც დანაშაულის პრევენციის ცენტრის დახმარებით
ფსიქოლოგიური და თერაპიული მომსახურება მიიღო, საკმაოდ დაბალია - (36 - ფსიქიატრის
და ფსიქოლოგის მომსახურება, 27 - არტთერაპია). გამომდინარე მიმართვიანობისა და
პროგრამაში ჩართულთა რიცხვის ურთიერთმიმართებიდან - 538 მიმართვა, 2018 წლის
განმავლობაში პროგრამაში ჩართული 332 პირი, სულ 2018 წლის ბოლოსთვის - 500
ბენეფიციარი - განმცხადებელთა უმრავლესობა, სოცმუშაკის შეფასების შემდეგ, ჩართული
იქნა პროგრამის სხვადასხვა კომპონენტში. ამ ფონზე ფსიქოლოგიურ-თერაპიული
მომსახურების მიმღებთა დაბალი რიცხვი შესაძლოა უკავშირდებოდეს ამ მომსახურების
მისაღებად მიმართვიანობის ნაკლებობას. რაც შეეხება წარმატებული შემთხვევების
რაოდენობას, როგორც 4.4.2 ამოცანის შემთხვევაში, ამგვარი შემთხვევების აღრიცხვა 2019
წლიდან დაიწყო.

საქმიანობა 4.4.2.1. ფსიქო კონსულტირება - ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და
რესოციალიზაციის პროგრამის ბენეფიციარებისთვის ფსიქოლოგიური კონსულტაციის
გაწევა - 70%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, ფსიქოლოგისა და ფსიქიატრის მომსახურება მიიღო 36-მა
ბენეფიციარმა, მათ შორის, პროექტის ფსიქოლოგის მომსახურება − 21-მა ბენეფიციარმა; სხვა
171

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ.56.
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პარტნიორი ორგანიზაციების ფსიქოლოგიური მომსახურება − 9 ბენეფიციარმა; სხვა
პარტნიორ ორგანიზაციაში ფსიქიატრის მომსახურებით ისარგებლა 6-მა ბენეფიციარმა.172
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, 2019 წლის 1
იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე, ფსიქოლოგის მომსახურებით ისარგებლა 27-მა
ბენეფიციარმა. შემთხვევის პროგრესის შეფასების საფუძველზე, ამათგან 18 იყო
წარმატებული.173
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მონაცემებით, 2020 წლის განმავლობაში, ყოფილ
პატიმართა რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში, ფსიქოლოგის
მომსახურებით ისარგებლა 10-მა ბენეფიციარმა.174

საქმიანობა 4.4.2.2. არტ თერაპია - ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის
პროგრამის ბენეფიციარებისთვის არტ თერაპიის მოდულის შეთავაზება. - 50%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში არტ თერაპიის კურსები გაიარა 25-მა
ბენეფიციარმა.175 2019-2020 წლების ანალოგიური მონაცემები ხელმიუწვდომელია.

ამოცანა 4.4.3. ყოფილი პატიმრების პროფესიული გადამზადება - სსიპ დანაშაულის
პრევენციის ცენტრი - 50%
ინდიკატორი: გადამზადებული ყოფილი პატიმრების რაოდენობა

საქმიანობა 4.4.3.1. პროფესიული გადამზადების კურსებში ჩართვა - პროფესიული
გადამზადების მსურველი ბენეფიციარების პროფესიული გადამზადება - 50%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ მიერ ორგანიზებული
ტრენინგები გაიარა 134-მა ბენეფიციარმა.176
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს” 2019 წლის 4 დეკემბრის N2/111173 წერილობითი პასუხის
მიხედვით, 2018 წლის მანძილზე, ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის
პროგრამის ფარგლებში, პროფესიული გადამზადების კურსი წარმატებით დაასრულა 57-მა
ბენეფიციარმა.

ამოცანა 4.4.4. ყოფილი პატიმრებისთვის საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა - სსიპ
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი - 100%

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ.18.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ.57.
174 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის 12 თვის შესრულების მიმოხილვა, გვ. 14.
175 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ.19.
176 საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების მიმოხილვა, გვ.19.
172
173
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ინდიკატორი: პატიმართა
შესაბამის საჭიროებებს

საზოგადოებაში

ინტეგრაციის

სტრატეგია

ითვალისწინებს

შეფასება:
აღნიშნული ამოცანა მოიაზრებს ყოფილი პატიმრების დასაქმების ხელშეწყობის
თვალსაზრისით განხორციელებულ აქტივობებს. საქართველოს დასაქმების ბაზრის სიმწირის,
ასევე, ყოფილი მსჯავრდებულების დასაქმებასთან დაკავშირებული სირთულეებისა და მათ
მიმართ საზოგადოებაში არსებული სტიგმის გათვალისწინებით, ცენტრის ხელშეწყობით
გადამზადებულ და დასაქმებულ ყოფილ პატიმართა რაოდენობა დამაკმაყოფილებლად
შეიძლება ჩაითვალოს.
იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მიხედვით, „2020
წელს კორონავირუსის გავრცელების პირობებში ვერ განხორციელდა დაგეგმილი
რაოდენობის ბენეფიციარების დასაქმება, რადგან შეიზღუდა ჯგუფური შეხვედრები და
გადაადგილება, რის ფარგლებშიც უნდა მომხდარიყო ბენეფიციარების გადამზადება და
ბიზნესიდეების განხილვა.“177

საქმიანობა 4.4.4.1.დასაქმების ბაზრის საჭიროებები კვლევის განხორციელება - 100%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს” 2019 წლის 4 დეკემბრის N2/111173 წერილზე დანართის
სახით მოგვეწოდა დანაშაულის პრევენციის ცენტრის მიერ სავარაუდოდ საანგარიშო
პერიოდში განხორციელებული შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც სხვა ქვეყნებში
ჩატარებული მსგავსი კვლევების მიმოხილვის გარდა, შეიცავს გარკვეულ ინფორმაციას
საქართველოს შრომის ბაზარზე არსებული მდგომარეობის, ყოფილ მსჯავრდებულთა
დასაქმების ხელშემშლელი პირობებისა და მათი აღმოფხვრის შესაძლო გზების თაობაზე.

საქმიანობა 4.4.4.2. დასაქმების ბაზრის საჭიროებები კვლევის შედეგებზე დაფუძნებით ყოფილ
პატიმართა გადამზადება და დასაქმების ხელშეწყობა - 100%
როგორც 4.4.3.1 საქმიანობის შესრულების შეფასებისას, პრობაციის ეროვნული სააგენტოს
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღვნიშნეთ, 2018 წლის მანძილზე ყოფილ
პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული
გადამზადების კურსი წარმატებით დაასრულა 57-მა ბენეფიციარმა.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში დასაქმდა 7 ბენეფიციარი, სარეაბილიტაციო
კურსის გავლის შედეგად 37 ბენეფიციარი დასაქმდა დამოუკიდებლად, პარტნიორი
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არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით 26-მა ბენეფიციარმა წამოიწყო მცირე
ბიზნესი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის
ანგარიშში წინამდებარე აქტივობის შესრულებად მითითებულია, რომ დასაქმების
ხელშეწყობის მიზნით 2019 წელს დაფინანსდა 34 ბენეფიციარის ბიზნეს იდეა. რაც თავისი
არსით არ არის რელევანტური აქტივობა. შესაბამისად, შეიძლება ითქვას, რომ 2019 წლის
განმავლობაში პატიმართა გადამზადების კუთხით აქტივობები არ განხორციელებულა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით, შრომის ბაზრის კვლევის
შედეგად გამოკვეთილი საჭიროებების საფუძველზე ბენეფიციარების გადამზადება
სამომავლოდ იგეგმება.

საქმიანობა 4.4.4.3. ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის
ბენეფიციარების დასაქმება სოციალურ საწარმოში - 100%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და
პრობაციის ეროვნული სააგენტოს” 2019 წლის 4 დეკემბრის N2/111173 წერილობითი პასუხის
მიხედვით, საანგარიშო პერიოდში, სსიპ “დანაშაულის პრევენციის ცენტრის” ბაზაზე მოქმედ
სოციალურ საწარმოში „შეცვალე სცენარი” დასაქმებული იყო 4 ბენეფიციარი და 4
ბენეფიციარის ოჯახის წევრი.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის თანახმად,
2019 წლის 1 იანვრიდან 2020 წლის 1 იანვრამდე, დასაქმდა „ყოფილ პატიმართა
რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამაში“ ჩართული 10 ბენეფიციარი. ამავე
პერიოდში სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრის“ ბაზაზე მოქმედ სოციალურ საწარმო
„შეცვალე სცენარი“-ში დასაქმებული იყო 3 ბენეფიციარი.
2020 წლის მანძილზე პროგრამის ხელშეწყობით დასაქმდა ორი ყოფილი პატიმარი.178

საქმიანობა 4.4.4.4. ყოფილ პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციის პროგრამის
ბენეფიციარების ბიზნეს იდეების დაფინანსება. - 100%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, პროგრამის 26-მა ბენეფიციარმა, დანაშაულის პრევენციის ცენტრის
პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხარდაჭერით, წამოიწყო მცირე ბიზნესი.179
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშის თანახმად, ყოფილ პატიმართა
ბიზნეს იდეების დაფინანსების მიზნით, 2018 წელს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ
გამოაცხადა საგრანტო კონკურსი 180 000 ლარის ოდენობით, რომლითაც 2019 წელს
178
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დაფინანსდა 34 ბენეფიციარის
ინდივიდუალურად.

ბიზნეს

იდეა,

500-დან

5000

ლარის

ფარგლებში

2020 წლის განმავლობაში, სსიპ „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა
აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტოს“ პარტნიორი არასამთავრობო
ორგანიზაციების დახმარებით დაფინანსდა 3 ბენეფიციარის ბიზნესიდეა.180

მიზანი 4.5 პენიტენციური სისტემის მართვა, ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული
მიდგომებით - 39%
პენიტენციური სისტემის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომებით მართვა
უმნიშვნელოვანესი მიზანია, რომელიც პრაქტიკულად ყველა სხვა მიმართულებას მოიცავს.
საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი პენიტენციური სისტემა, რესოციალიზაციარეაბილიტაციის ეფექტიანი ღონისძიებები, პატიმრების, თანამშრომლების თუ მესამე პირების
უსაფრთხოების სათანადო დაცვა წარმოუდგენელია სისტემაში, რომლის მმართველობა არ
არის დაფუძნებული ადამიანის უფლებებზე.
ამგვარი მართვის ერთადერთი გზა ადეკვატური რაოდენობის პროფესიონალი
თანამშრომლების არსებობაა, რომლებიც იცნობენ და იცავენ დინამიკური უსაფრთხოების
პრინციპებს - რეგულარული, კეთილგანწყობილი ურთიერთობა აქვთ პატიმრებთან კანონით
დადგენილ ფარგლებში, სთავაზობენ, ხელს უწყობენ და ახალისებენ პატიმრების
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ღონისძიებებში მონაწილეობას, იცნობენ ამ უკანასკნელთა
პრობლემებსა და საჭიროებებს და ეძებენ მათი მოგვარების გზებს.
იმ
პირობებში,
როდესაც
სისტემაში
მსჯავრდებულთათვის
ხელმისაწვდომი
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის ღონისძიებები მინიმალურია, არსებობს ძლიერი
კრიმინალური სუბკულტურა და არაფორმალური მმართველობის შორსწასული ფორმები,
რომლებიც განაპირობებს პატიმართა შორის ძალადობის ესკალაციას, ხდება დისციპლინური
ზომების არაერთგვაროვანი და არაადეკვატური გამოყენება და სხვა მრავალი, ადამიანის
უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომებით სისტემის მართვაზე საუბარი ძნელია.
უდავოდ მისასალმებელია პირველი ნაბიჯები, რაც გასულ წლებში ამ მიმართულებით
გადაიდგა - რისკებისა და საჭიროებების განსაზღვრის მექანიზმის შექმნა, სასჯელის მოხდის
ინდივიდუალური გეგმის დანერგვა. დადებითად აღსანიშნავია ის ძალისხმევა, რაც ამ
მექანიზმების სრულყოფისთვის მიმდინარეობს და რაშიც, საქართველოს პენიტენციური
სისტემის მესვეურებს აქტიურ დახმარებას უწევს ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის
სისტემების მხარდაჭერის პროექტი EU4Justice. იმედს ვიტოვებთ, რომ პრაქტიკაში,
საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მიმდინარე რეფორმა მომავალში ხილულ შედეგს
გამოიღებს.
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ამოცანა 4.5.1 მსჯავრდებულთა კლასიფიკაციის, შემთხვევის მართვის, რისკებისა და
საჭიროებების შეფასების გზით სასჯელის მოხდის ინდვიდუალური დაგეგმვის,
რეკლასიფიკაციისა და გარდამავალი მენეჯმენტის (გათავისუფლების მზადების პროცესი და
რეფერალის მექანიზმი) მეთოდოლოგიის სრულყოფა - 30%
ინდიკატორი: ყველა მსჯავრდებულის საშიშროების
განთავსებულია შესაბამის დაწესებულებაში;

რისკი

განსაზღვრულია

და

ქცევაზე დაფუძნებული რისკის შეფასების ინსტრუმენტში შეტანილია ცვლილებები რომელიც
ეფუძნება კლასიფიკაციის/საშიშროების შეფასების ინსტრუმენტი ობიექტურ, ქულათა
დაჯამების სისტემას;
შეფასებულია პილოტირების
იმპლემენტაციის პროცესში;

შედეგები

და

რეკომენდაციები

გათვალისწინებულია

შეფასება:
რისკის შეფასების სისტემა არადამაკმაყოფილებლად იქნა მიჩნეული როგორც ევროპის საბჭოს
წამების პრევენციის კომიტეტის (CPT), ისე საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის
ეროვნული მექანიზმის მიერ. პრობლემები და გამოწვევები კვლავ უცვლელია - პენიტენციური
დაწესებულების უსაფრთხოების სამსახურს კვლავ გადამწყვეტი სიტყვა აქვს რისკის
განსაზღვრის პროცედურაში, ხოლო ფსიქოლოგებისა და სოცმუშაკების მონაწილეობა, CPT-ის
შეფასებით, კვლავ ნომინალურია. საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით,
პრობლემურია რისკების შეფასების შედეგად დახურულ დაწესებულებებში გადაყვანილთა
რაოდენობა იმის გათვალისწინებით, რომ სისტემას არ გააჩნია რისკის შემცირების
ხელშემწყობი პირობები, მსჯავრდებულებს არ აქვთ ინფორმაცია პროცესის მიმდინარეობისა
და შეფასების კრიტერიუმების თაობაზე, რაც შეუძლებელს ხდის სამართლებრივი დაცვის
მექანიზმების გამოყენებას.
რაც შეეხება რისკებისა და საჭიროებების შეფასებას და მათზე დაყრდნობით
მსჯავრდებულთათვის სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმების შემუშავებას,
აღნიშნული მექანიზმის შემოღება, თავისთავად, წინგადადგმული ნაბიჯია, თუმცა როგორც
წამების პრევენციის კომიტეტის, ისე სახალხო დამცველის შეფასებით, მისი პრაქტიკაში
გამოყენება ჯერ კიდევ სერიოზული ხარვეზებით ხდება - კვლავ არ არის უზრუნველყოფილი
მსჯავრდებულის ჩართვა აღნიშნულ პროცესში, რაც თავისთავად მიანიშნებს, რომ
განსაზღვრული რისკები და საჭიროებები ნაკლებად უპასუხებს კონკრეტული
მსჯავრდებულის მოთხოვნილებებს, ასევე, ინდივიდუალური გეგმები ამ ეტაპზე ძირითადად
ქალი და არასრულწლოვანი მსჯავრდებულებისთვის არსებობს, ხოლო მამაკაც
მსჯავრდებულთათვის მათი შედგენა მომავალში არის დაგეგმილი.
დადებითად აღსანიშნავია ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების
მხარდაჭერის პროექტის - EU4Justice აქტიური ჩართულობა რისკებისა და საჭიროებების
განახლებული მექანიზმის შემუშავებაში.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2020 წლის 12 მარტის N502 ბრძანებით დამტკიცდა
სრულწლოვან მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და
რეაბილიტაციის მიზნით რისკისა და საჭიროებების შეფასების, აგრეთვე, ინდივიდუალური
95

გეგმის მომზადების, განხორციელებისა და მონიტორინგის წესი (შემთხვევის მართვის წესი),
რომელიც საკმაოდ დეტალურია და პრაქტიკაში ადეკვატური დანერგვის შემთხვევაში
შესაძლოა, მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი აღმოჩნდეს მსჯავრდებულთა
რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის მიდგომების გაუმჯობესების თვალსაზრისით.

საქმიანობა 4.5.1.1 მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ რისკის შეფასება და
მსჯავრდებულთა შესაბამის დაწესებულებაში განთავსების შესახებ საკითხის პერიოდული
გადახედვა, სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფების პრიორიტეტულობის გათვალისწინებით
მსჯავრდებულთა სრული პოპულაციის დასაფარად - 30%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის
ანგარიშის მიხედვით „2019 წლის 8 მაისს, საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა დაამტკიცა
№395 ბრძანება „მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის შეფასების კრიტერიუმების,
რისკის შეფასებისა და გადაფასების წესის, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის
თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულებაში გადაყვანის წესისა და პირობების, აგრეთვე
მსჯავრდებულის საშიშროების რისკების შეფასების გუნდის საქმიანობისა და
უფლებამოსილების განსაზღვრის წესის შესახებ“, რომელიც განსაზღვრავს მსჯავრდებულთა
საშიშროების რისკის შეფასება/გადაფასების პროცედურებსა და კრიტერიუმებს. აღნიშნული
ბრძანების დამტკიცების შემდგომ მიმდინარეობდა მონაცემთა პირველადი დამუშავების
ჯგუფისა და მსჯავრდებულის საშიშროების რისკების შეფასების გუნდის ფორმირების
პროცედურები, რომლებიც დასრულდა 2019 წლის 22 მაისს, რის შემდგომაც განახლდა და
უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს მსჯავრდებულთა მიმართ საშიშროების რისკების შეფასებისა
და გადაფასების პროცესი. 2019 წლის განმავლობაში საშიშროების რისკი შეუფასდა 2530
მსჯავრდებულს (პირველადი შეფასება). აქედან 149 მსჯავრდებულს დაუდგინდა - დაბალი
რისკის სახე, 2096 მსჯავრდებულს - საშუალო რისკის სახე, 257 მსჯავრდებულს - მომეტებული
რისკის სახე და 28 მსჯავრდებულს - მაღალი რისკის სახე; თითოეული მსჯავრდებული,
რომელთაც შეუფასდა საშიშროების რისკი, განთავსდა რისკის შესაბამის პენიტენციურ
დაწესებულებებში.181
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, 2018 წლის ანგარიშში,
პენიტენციური სისტემის მნიშვნელოვან გამოწვევად მიიჩნევს მსჯავრდებულთა რისკების
შეფასების სისტემას. „პრობლემურია მსჯავრდებულთა რისკების გადაფასებისა და ნახევრად
ღია დაწესებულებიდან დახურულ დაწესებულებაში გადაყვანის პრაქტიკა; რისკების
შეფასების პროცესში მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის გარანტიებისა და
პენიტენციურ სისტემაში მსჯავრდებულთა რისკების შემცირების ხელშემწყობი მიდგომის
არარსებობა. რისკების შეფასების პროცესში მსჯავრდებულთა სამართლებრივი დაცვის
გარანტიების კონტექსტში პრობლემას ქმნის ის გარემოება, რომ საქართველოს
კანონმდებლობა პენიტენციურ დაწესებულებებს არ ავალდებულებს, დაწესებულებაში
მოთავსებისას მოახდინონ პატიმრის რისკების შეფასების სისტემის შესახებ ინფორმირება.
გარდა ამისა, მსჯავრდებულების ინფორმირებულობა იმის შესახებ, თუ კონკრეტულად
როგორი ქცევა და რა ქმედებები აისახება დადებითად ან უარყოფითად რისკის განსაზღვრის
შესახებ გადაწყვეტილებაზე.“182
181
182

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 60.
საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 44.
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ამავე პრობლემებზე საუბრობს სახალხო დამცველის პრევენცის ეროვნლი მექანიზმი 2019
წლის ანგარიშში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიმართ გაცემული ერთი
რეკომენდაცია შეეხებოდა მსჯავრდებულთა რისკების შეფასებასა და კლასიფიკაციას.
კერძოდ, სპეციალური პრევენციული ჯგუფის შეფასებით რისკების შეფასების წესში შემდეგი
ცვლილებების შეტანა იქნა მიზანშეწონილი: პენიტენციური დაწესებულებების მხრიდან,
რისკების შეფასების კრიტერიუმებისა და პროცედურების შესახებ, მსჯავრდებულთა
ინფორმირების ვალდებულების განსაზღვრა, დაწესებულებაში შესახლებისას და უშუალოდ
რისკის შეფასების პროცესის დაწყებისას; მსჯავრდებულის უფლების განსაზღვრა, რისკის
შეფასების პროცესში წარადგინოს საკუთარი პოზიცია და მოსაზრება იმ გარემოებებზე,
რომელთა საფუძველზეც ხდება მათი რისკების განსაზღვრა. ასევე, საშიშროების მაღალი
რისკის მსჯავრდებულების რისკის გადაფასების ვალდებულების განსაზღვრას არანაკლებ 6
თვეში ერთხელ. აღნიშნული რეკომენდაცია გაზიარებულ იქნა საქართველოს პარლამენტის
მიერ და ასახულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაში. გაცემული რეკომენდაცია
არ შესრულებულა.
ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტი ასევე ეხმაურება მაღალი რისკის
მსჯავრდებულთათვის განსაზღვრული რეჟიმის არაადეკვატურ სიმკაცრეს, რომელიც
პრაქტიკულად გამორიცხავს მომავალში რისკის შემცირებას და შესაბამისად, ნეგატიურად
აისახება მსჯავრდებულის რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციის პროცესზე და რეკომენდაციით
მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ „სასწრაფოდ გადაიხედოს „მაღალი რისკის“
კონცეფცია და მიდგომები, იმისათვის, რომ ნებისმიერი შეზღუდვა (ურთიერთობები,
პირადულობა და გარესამყაროსთან კონტაქტი) დაწესდება პატიმრის მიმართ მხოლოდ
უტყუარი და ხშირად გადახედილი (სულ მცირე ყოველ 6 თვეში) ინდივიდუალური რისკისა
და საჭიროებების შეფასებაზე დაყრდნობით“.183

საქმიანობა 4.5.1.2 მულტიდისციპლინური გუნდის მიერ საშიშროების რისკის შეფასება და
მსჯავრდებულთა შესაბამის დაწესებულებაში განთავსების შესახებ საკითხის პერიოდული
გადახედვა - 30%
საშიშროების რისკის შეფასების სისტემა საანგარიშო პერიოდში არ გადახედილა.
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2019 წლის 8 მაისის N395 ბრძანებით დამტკიცდა
„მსჯავრდებულის რისკის სახეების, რისკის შეფასების კრიტერიუმების, რისკის შეფასებისა და
გადაფასების, მსჯავრდებულის იმავე ან სხვა ტიპის თავისუფლების აღკვეთის
დაწესებულებაში გადაყვანის, გადაყვანის პირობების, აგრეთვე მსჯავრდებულის
საშიშროების რისკების შეფასების გუნდის საქმიანობისა და უფლებამოსილების განსაზღვრის
წესი”. თუმცა აღნიშნული რედაქცია კვლავ არ გვთავაზობს ახალ მიდგომებს მსჯავრდებულთა
რისკის შეფასების თვალსაზრისით. ის პრობლემები, რაც საანგარიშო პერიოდში არსებობდა
(იხ. საქმიანობა 4.5.1.1-ის შესრულების შეფასება), ახალი ბრძანების ამოქმედებით ვერ
მოგვარდება.

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 74.
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საქმიანობა 4.5.1.3 N16, N5 და N17 პენიტენციურ დაწესებულებებში შემთხვევის მართვის
თანამედროვე მეთოდით მუშაობა და რისკებისა და საჭიროებების შეფასების ინსტრუმენტის
პილოტირება და დანერგვა - 30%
ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტი, 2018 წლის ვიზიტის ანგარიშში, პოზიტიურ
სამართლებრივ განვითარებად მიიჩნევს რისკების ინდივიდუალურად შეფასების (ყველა
პატიმრისთვის) და სასჯელის ინდივიდუალური გეგმის (მისჯილი პატიმრებისთვის)
დანერგვას სასჯელაღსრულების სისტემაში; თუმცა, იქვე აღნიშნავს, რომ: „სამწუხაროდ,
ორივე ინსტრუმენტი შორს დგას (სათანადოდ) პრაქტიკაში განხორცილებისგან. მიუხედავად
იმისა, რომ თითქმის ყველა პატიმარს ჩაუტარდა რისკის პირველადი შეფასება,
დაწესებულებების ვიზიტის შედეგად ნათელი იყო, რომ არცერთმა პატიმარმა არ იცოდა ამის
შესახებ და არანაირი გზით არ ყოფილან ამ პროცესში ჩართულნი (არ გამართულა
სხდომა/მოსმენა, პატიმრებს არ მიუღიათ წერილობით ინფორმაცია რისკის შეფასების
შედეგების და გასაჩივრების პროცედურების თაობაზე). მეტიც, მიუხედავად იმისა, რომ
პროცედურა
ითვალისწინებს
მულტი-დისციპლინური
ჯგუფის
(ოპერატიული,
უსაფრთხოება, სამედიცინო, ფსიქოლოგიური, სოციალური) ჩართულობას, პრაქტიკაში
მხოლოდ უსაფრთხოების სამსახურს ენიჭება გადაწყვეტილების მიღების უფლებამოსილება,
რომელიც ხშირ შემთხვევაში უგულებელყოფს სხვა პროფესიონალების დასკვნებს, და ვისი
რეკომენდაციებიც, რომელიც საიდუმლოდ ითვლება (და ამ მიზეზით არ ხდება მათი
გასაჯაროება შეფასების პროცესში მონაწილეებისთვის, ადვოკატების და პატიმრების
ჩათვლით) უმეტესწილად უპირობოდ სრულდება ციხის ადმინისტრაციის მიერ. შეიქმნა
შთაბეჭდილება, რომ პროცედურა ფორმალურად მიმდინარეობს და სოციალური მუშაკის,
ფსიქოლოგის და ექიმების გუნდის მიერ გაწეული სამუშაო დროის ფუჭად
ხარჯვაა. დელეგაციის მიერ გამოკითხული პატიმრების უდიდესი ნაწილისთვის არაფერი
შეცვლილა რისკის შეფასების ახალი პროცედურის შედეგად (განსაკუთრებით მათთვის,
რომლებსაც „მაღალი რისკის“ კლასიფიკაცია მიენიჭათ და ამის გამო განესაზღვრათ ძალიან
მკაცრი რეჟიმი, რომელიც სამარტოო საკანში მოთავსებას უტოლდება).184
რაც შეეხება სასჯელის ინდვიდუალურ გეგმას, კომიტეტი აღნიშნავს, რომ მისჯილი
პატიმრების უმრავლესობისთვის ჯერ კიდევ არ იყო შედგენილი. თუმცა, ყველა ქალ და
არასრულწლოვან მსჯავრდებულს ჰქონდა ინდივიდუალური გეგმა (N11 დაწესებულებაში
პირადად გაეცნენ გეგმას და მართლაც დეტალურად და ინდივიდუალურად იყო გაწერილი).
კომიტეტს ეცნობა, რომ მამაკაცი მსჯავრდებულებისთვისაც უახლოეს მომავალში შედგებოდა
ინდივიდუალური გეგმები.
იქვე კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რომ სასჯელის ინდივიდუალური
დაგეგმვის პროცესში ჩართონ მსჯავრდებულები, რათა თავადაც გაეცნონ გეგმებს და
მაქსიმალურად იქნას უზრუნველყოფილი მათი მონაწილეობა გეგმის განხორციელებაში და
სოციალური რეაბილიტაციის პროცესში.
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
აქტიური მხარდაჭერით, ევროკავშირის მიერ მოწვეული ექსპერტის, დენი კლარკის
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 10 მაისი 2019 წელი, პარ. 73.
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მონაწილეობით, საანგარიშო პერიოდში განახლდა რისკებისა და საჭიროებების
მეთოდოლოგია. თავდაპირველ სისტემაში არსებულ თვისობრივ მაჩვენებლს დაემატა
რაოდენობრივი მაჩვენებლებიც და შეიქმნა ალგორითმი, რომლითაც იზომება რისკი თუ
რამდენად შეიძლება პირმა ჩაიდინოს რეციდივი, რამხელა ზიანი შეიძლება მოუტანოს
საზოგადოებას. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, შემუშავების პროცესშია სპეციფიკური
ინსტრუმენტი არასრულწლოვნებისთვის.
განახლებული მეთოდოლოგიის თანახმად, რისკებსა და საჭიროებებს აფასებს
მულტიდისციპლინური გუნდი, რომელიც შედგება სოციალური მუშაკის და უსაფრთხოების
თანამშრომლისგან და რომელშიც საჭიროებისამებრ ერთვება ფსიქოლოგი და ექიმი.
შექმნილია სკრინინგ ინსტრუმენტი, რომლის მეშვეობითაც მსჯავრდებულის პირველი
შემოსვლისას დაწესებულებაში სოციალური მუშაკი აკეთებს ზიანის რისკის შეფასებას
(დაბალი, საშუალო, მაღალი რისკი). პარალელურად დაწესებულების სპეციალური
აღრიცხვის განყოფილება აფასებს სტატიკურ ასპექტებს (ჩადენილი დანაშაული,
კრიმინალური წარსული, დაჯგუფებების წევრობა და ა.შ.). ამ ორი შეფასების შეჯერების
შედეგად დგინდება მსჯავრდებულის რისკის ჯგუფი. მეთოდოლოგიის მიზანია, სისტემას
მისცეს საშუალება, დაგეგმოს კონკრეტული ღონისძიებები განსაზღვრული რისკების
პრევენციისთვის.
განახლებული მეთოდოლოგიით მუშაობაში საანგარიშო პერიოდში გადამზადდა N2, N5, N8,
N11, N16, N17 დაწესებულებების მულტიდისციპლინური გუნდები.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშის თანახმად, „2019 წლის
სექტემბერში N5 და N16 დაწესებულებებში დაიწყო შემთხვევის მართვის და განახლებული
შეფასების ინსტრუმენტების დანერგვა (პილოტირების შემდგომი ეტაპი). N17 პენიტენციურ
დაწესებულებაში 2019 წლის ნოემბრის თვეში დაიწყო განახლებული რისკისა და
საჭიროებების ინსტრუმენტის პილოტირება მსჯავრდებულებთან, რომელთაც კალენდარულ
გათავისუფლებამდე დარჩენილი აქვთ არაუმეტეს 2 წელი და არანაკლებ 6 თვე. პილოტირების
პროცესი ითვალისწინებს პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების ადგილობრივი
საბჭოსთვის წარსადგენი მსჯავრდებულის დახასიათების განახლებული ფორმის
ეფექტიანობის დადგენას.”
2020 წლის 12 მარტს, იუსტიციის მინისტრის N502 ბრძანებით დამტკიცდა „სრულწლოვან
მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით
რისკისა და საჭიროებების შეფასების, აგრეთვე, ინდივიდუალური გეგმის მომზადების,
განხორციელებისა და მონიტორინგის წესი (შემთხვევის მართვის წესი)”. აღნიშნული
დოკუმენტის მიხედვით, პირველ ეტაპზე, შემთხვევის მართვის წესი უნდა დანერგილიყო N5
და N16 დაწესებულებების მსჯავრდებულებთან და უვადო მსჯავრდებულებთან. ამავე
ბრძანების თანახმად, ციხის დანარჩენი პოპულაციის მოცვა უნდა მოხდეს არა უგვიანეს 2023
წლის 31 დეკემბრისა.
სამწუხაროა, რომ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური გეგმების რაოდენობა კვლავ ძალიან
მცირეა - პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშის თანახმად: „2020 წელს,
პენიტენციურ დაწესებულებებში სასჯელის მოხდის მხოლოდ 85 ინდივიდუალური გეგმა
[შედგა]. ასეთი მცირე რაოდენობის გეგმის შედგენა არ არის განპირობებული პანდემიით
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გამოწვეული ვითარებით, ვინაიდან მაგალითად, 2019 წელს, მიუხედავად იმისა, რომ
ქვეყანაში არ იყო გავრცელებული პანდემია, სულ 84 სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური
გეგმა შედგა”.185

ამოცანა 4.5.2 ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა ცნობიერების ამაღლება მათი უფლებების
მიმართულებით: საჩივრების მექანიზმთან, დისციპლინურ და ადმინისტრაციულ
პროცედურებთან დაკავშირებით ეფექტური, მათ შორის, შშმ პირებისათვის ხელმისაწვდომი
მეთოდებით ინფორმაციის მიწოდების გზით - 35%
ინდიკატორი: ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა უფლებებისა და მოვალეობების
ამსახველი ბუკლეტები სხვადასხვა ენებზე ნათარგმნი, გამოცემული და ხელმისაწვდომია
მსჯავრდებულ/ბრალდებულებისათვის პენიტენციურ დაწესებულებებში;
შემცირებულია შესაბამისი საჩივრების რაოდენობა;
შეფასება:
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
ცნობიერების
ამაღლების
მიმართულებით
განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს
ინფორმაცია არ მოუწოდებია. აღნიშნულის შესახებ გარკვეული სახის მონაცემებს შეიცავს
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვა, რომლის თანახმადაც, საანგარიშო პერიოდში მსჯავრდებულებს ჩაუტარდა
ტრენინგები პატიმართა უფლებების თემატიკაზე, ასევე, დამზადდა ტექსტური
ვიდეორგოლები, რომლებიც ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზეა ხელმისაწვდომი.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს გეგმის 2019 წლის შესრულების მონიტორინგის
ანგარიშის მიხედვით, „ევროკავშირის „პენიტენციური და პრობაციის მხარდაჭერის
პროექტის“
(EU4Justice)
მხარდაჭერით
მომზადდა
ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა
უფლებების შესახებ განახლებული ბროშურები. ბროშურები ითარგმნება პენიტენციური
დაწესებულებების პოპულაციის ენობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე.“186
ზემოაღნიშნული ღონისძიებები ერთმნიშვნელოვნად დადებითად უნდა შეფასდეს, თუმცა,
სამწუხაროდ, სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის ანგარიშის მიხედვით უცნობია,
კერძოდ, რომელ ენებზე მომზადდა და რამდენ მსჯავრდებულს გადაეცა აღნიშნული
ბროშურები.

საქმიანობა 4.5.2.1 მსჯავრდებულთა და ბრალდებულთა უფლებების შესახებ საინფორმაციო
ბროშურების და პლაკატების განახლება, დაბეჭდვა, დარიგება და თვალსაჩინო ადგილას
განთავსება (აზერბაიჯანულ, სომხურ, თურქულ, რუსულ, ინგლისურ, არაბულ და სპარსულ
ენებზე) - 30%

185
186

საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 80.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 61.
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საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის
თანახმად,
საანგარიშო
პერიოდში,
პატიმართა
უფლებების
შესახებ განახლებული ინფორმაციის საფუძველზე შეიქმნა ტექსტური ვიდეორგოლები,
რომლებიც ხელმისაწვდომია ერთ-ერთ სატელევიზიო არხზე ყველა დაწესებულების
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებისთვის. მიუხედავად ნოვატორული მიდგომისა, ტექსტური
ვიდეორგოლები ვერ ჩაითვლება საინფორმაციო ბროშურების და პლაკატების
ჩამნაცვლებლად, გამომდინარე იქიდან, რომ მათზე ხელმისაწვდომობა გაცილებით
შეზღუდულია. ამასთან, ტექსტური ვიდეორგოლები მხოლოდ ქართული ენის მცოდნე
პატიმრებისთვის არის გასაგები.

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიშში მითითებულია, რომ
ევროკავშირის „პენიტენციური და პრობაციის მხარდაჭერის პროექტის“ (EU4Justice)
მხარდაჭერით მომზადდა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ განახლებული
ბროშურები, რომლებიც ითარგმნება პენიტენციური დაწესებულებების პოპულაციის
ენობრივი საჭიროებებიდან გამომდინარე.
ზემოაღნიშნული ფორმულირება გვაფიქრებინებს, რომ საანგარიშო პერიოდში განახლებული
ბროშურების თარგმნა არ მომხდარა.

საქმიანობა 4.5.2.2. საგანმანათლებლო კონსულტაციების ან/და ჯგუფური შეხვედრების
გამართვა ბრალდებულ/მსჯავრდებულთათვის, მათ შორის, შშმ პირებისათვის, მათი
უფლებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად - 40%
საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2018 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების
მიმოხილვის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა უფლებების
შესახებ ტრენინგი 777-მა მსჯავრდებულმა გაიარა; მათ შორის, არასრულწლოვანმა
ბრალდებულ/მსჯავრდებულებმა − არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის
მიხედვით, ხოლო ქალმა მსჯავრდებულებმა − ბანგკოკის წესების გათვალისწინებით.
2019 წლის მონაცემებით კი, რომლებიც ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის
ანგარიშშია ასახული, ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა უფლებების შესახებ გაიმართა
ტრენინგები, რომლებშიც ჩართული იყო 323 მსჯავრდებული.187

ამოცანა
4.5.3.
უცხოელ
უზრუნველყოფა - 50%

ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა

უფლებების

დაცვის

ინდიკატორი: ეროვნული და საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმების/ორგანიზაციების
მიერ მომზადებული ანგარიშები

187

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 62.
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საქმიანობა 4.5.3.1 უცხოელ ბრალდებულებს/მსჯავრდებულებს მათთვის გასაგებ ენაზე
განემარტოთ, მათი უფლებები და მოვალეობები, ციხის რეჟიმის პირობები, იურიდიული
კონსულტაციის და დახმარების უფლება - 50%
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმი, 2018 წლის ანგარიშში,
ენობრივი ბარიერის გამო უცხოელი პატიმრებისთვის სერვისებზე შეზღუდულ
ხელმისაწვდომობას კვლავ პრობლემურ საკითხად განიხილავს.188
საქართველოს სახალხო დამცველის და ადამიანის უფლებათა ცენტრის 2018 წლის ანგარიშის
- „ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში“ მიხედვით:
მანდელას წესების შესაბამისად, დაწესებულების ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ციხის კონტინგენტს შორის ხშირად გამოყენებულ ენებზე.
იმ შემთხვევაში, თუ პატიმარს არ ესმის არც ერთი ამ ენათაგანი, უნდა მოხდეს თარჯიმნის
მოსახურებით უზრუნველყოფა. აღნიშნული, აგრეთვე, გულისხმობს ინფორმაციის
მიწოდებას დაწესებულების შინაგანაწესის, პატიმრის უფლებებისა და ვალდებულებების
შესახებ. მათ შორის, ისეთი ინფორმაციის მიწოდებას, რაც დაეხმარება პატიმარს ციხის
ცხოვრებასთან ადაპტაციაში. ზემოაღნიშნულ პრობლემებთან ერთად, უცხოელი პატიმრები
მათთვის გასაგებ ენაზე სათანადოდ არ არიან ინფორმირებულები მათი უფლებების შესახებ.189
ენობრივი ბარიერის მწვავე პრობლემაზე საუბრობს პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019
წლის ანგარიშიც: „დაწესებულებებში მწვავედ დგას ენობრივი ბარიერის პრობლემა, როგორც
უცხო ქვეყნის მოქალაქეებში, ასევე საქართველოს მოქალაქეთა ნაწილში. გამოკითხულ პირებს
ჰქონდათ კომუნიკაციის დეფიციტი, მათი ემოციური მდგომარეობა ინტერვიუს დროს იყო
ცვალებადი და რამდენიმემ იტირა კიდეც. პატიმრები მოკლებულნი არიან შესაძლებლობას
გაეცნონ საკუთარ უფლებებს.“190 მიუხედავად ამისა, მთავრობა სამოქმედო გეგმის
მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშში აცხადებს, რომ 2019 წლის განმავლობაშიც ყველა
ბრალდებული/მსჯავრდებულის ინფორმირება მათი უფლებების შესახებ, მათ შორის
ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებთან, ხორციელდება დაწესებულებაში შეყვანის
დროს.
საჭიროების
შემთხვევაში
ეთნიკური
უმცირესობის
წარმომადგენელი
მსჯავრდებულების უზრუნველყოფა ხდება თარჯიმნის როგორც წერილობითი, ისე ზეპირი
მომსახურებით.191
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიშის თანახმად, “ენობრივი ბარიერი
კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევა იყო უცხოელი პატიმრებისთვის, რომლებსაც მათთვის
გასაგებ ენაზე არ მიეწოდებოდათ ინფორმაცია დაწესებულებებში არსებული სერვისებისა და
რეგულაციების შესახებ.”192
ამოცანა 4.5.4 პატიმრობის კოდექსით გათვალისწინებული გასაჩივრების პროცედურების
ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება - 0%

საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ.50.
საქართველოს სახალხო დამცველის და “ადამიანის უფლებათა ცენტრის” ერთობლივი სპეციალური ანგარიში
“ქალი და არასრულწლოვანი პატიმრების მდგომარეობა საქართველოში”, 2018 წელი, გვ. 32.
190 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 69
191 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 62
192 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექამიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 36.
188
189
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ინდიკატორი: გასაჩივრებათა რაოდენობა შიდა მონიტორინგის ანგარიშების შესაბამისად
გასაჩივრების არსებულ მექანიზმებში გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ პერიოდული
ანალიზის შესაბამისად განხორციელებული ცვლილებები
შეფასება:
გასაჩივრების მექანიზმების ხელმისაწვდომობა პენიტენციურ სისტემაში ერთ-ერთი იმ
პრობლემურ საკითხთაგანია, რომლებიც წლებია, უცვლელი რჩება.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2015 წლის
სპეციალური ანგარიშში „მოთხოვნის/საჩივრის განხილვის მექანიზმი საქართველოს
პენიტენციური სისტემაში” ასახულია ამ მექანიზმთან დაკავშირებული ძირითადი
პრობლემები:
•
•

•
•
•

•

•
•

პატიმრების არაინფორმირებულობა მოთხოვნის/საჩივრის შეტანის უფლებასა და
განხილვის პროცედურებთან დაკავშირებით;
საჩივრის კონფიდენციურობის დარღვევა, რაც არა მხოლოდ გასაჩივრების მექანიზმის
ეფექტიანობას ამცირებს, არამედ საჩივრის ავტორის ფიზიკურ უსაფრთხოებასაც კი
ემუქრება - კონფიდენციური საჩივრის ავტორებს საკანში ეცნობებათ რეგისტრაციის
ნომერი, რაც ამგვარი საჩივრების ავტორების იდენტიფიცირებას ახდენს; ყოფილა
შემთხვევა, როდესაც კონფიდენციური საჩივარი გადაგზავნია იმ პირს, ვისაც ის
ეხებოდა; რიგ დაწესებულებებში საჩივრის ყუთები ვიდეოკამერების თვალთახედვის
არეშია განლაგებული; კონფიდენციური საჩივრის ფორმის მოთხოვნისას
თანამშრომელი ინიშნავს კონვერტის ნომერს და პატიმრის სახელს და გვარს და ა.შ.
თვითცენზურა - საჩივრისგან თავის შეკავება ადმინისტრაციისგან ან სხვა
პატიმრებისგან ზეწოლის და ზოგადად, მდგომარეობის გაუარესების შიშით;
გენინსპექციისთვის საჩივრის განხილვის ვადების არარსებობა და ზოგადად,
გონივრული ვადების დაუცველობა;
გენინსპექციის მუშაობის ხარვეზები - საჩივრების განხილვის ბუნდოვანი და
არაობიექტური პროცედურა, საჩივრების დაკმაყოფილების დაბალი მაჩვენებელი,
ასევე, გადაწყვეტილების დაუსაბუთებლობა;
ზოგადად, გასაჩივრების მექანიზმის გამოყენების უშედეგობა - ღია საჩივრების
მხოლოდ 52%-ზე იქნა მიღებული გენინსპექციის გადაწყვეტილება, ხოლო
კონფიდენციური საჩივრების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია
(37%);
გადაწყვეტილებების გადაუცემლობა პატიმრისთვის;
გადაწყვეტილებაში გასაჩივრების მექანიზმის მიუთითებლობა.

ზემოაღნიშნულ კვლევაში
გამოუსწორებელია.

წარმოჩენილი

ხარვეზები

ხუთი

წლის

თავზე

კვლავ

2019 წლის ნოემბერში საქართველოს სახალხო დამცველმა კიდევ ერთი სპეციალური ანგარიში
გამოაქვეყნა - „პატიმრების მიმართ დისციპლინური სამართალწარმოების პრაქტიკა
საქართველოში”, რომელიც პენიტენციური სისტემის მესვეურთათვის ასევე არაერთ
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ყურადსაღებ ინფორმაციას და
ნაკლოვანებებთან დაკავშირებით.

რეკომენდაციას

შეიცავს

გასაჩივრების

მექანიზმის

კერძოდ, სპეციალურ ანგარიშში მითითებულია დისციპლინური სამართალწარმოების ისეთი
პრობლემები, როგორებიცაა მათი არამართლზომიერი გამოყენება, არსებული პრაქტიკის
არაერთგვაროვნება, პატიმრების ჩაურთველობა დისციპლინური სამართალწარმოების
პროცესში და სხვა. ანგარიშის თანახმად, 2018 წლის მანძილზე სულ გამოყენებული იქნა 307
დისციპლინური ღონისძიება, ხოლო მათგან მხოლოდ 24 გასაჩივრდა. გასაჩივრების ასეთი
დაბალი სტატისტიკა, სახალხო დამცველის აზრით, პატიმრების არაინფორმირებულობაა
საერთოდ დისციპლინურ სამართალწარმოებასთან და დაკისრებულ სანქციასთან
დაკავშირებით, რის შესახებაც, გარკვეულ შემთხვევებში, მხოლოდ პირობით ვადამდე
გათავისუფლების საკითხის განხილვის დროს იგებდნენ.193
საანგარიშო პერიოდში გასაჩივრების მექანიზმებთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო
ნორმებში არანაირი ცვლილება არ განხორციელებულა. რაც შეეხება პრაქტიკაში არსებულ
მრავალრიცხოვან ხარვეზებს, მათი აღმოფხვრის თაობაზე მონიტორინგის მექანიზმების
ანგარიშებში არანაირი ინფორმაცია არ მოიპოვება.

საქმიანობა 4.5.4.1. გასაჩივრების არსებული მექანიზმის ხარვეზების პერიოდული შესწავლა; 0%
იხ. საქმიანობა 4.5.4.2-ის შეფასება.

საქმიანობა 4.5.4.2. გასაჩივრების მექანიზმის შესწავლის შემდგომ შესაბამისი ცვლილებების
განხორციელება - 0%
საქმიანობა 4.5.4.1 და 4.5.4.2-თან დაკავშირებით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის
მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაში არაფერია ნათქვამი. აღნიშნულ ამოცანასთან დაკავშირებით
სამსახური უთითებს შემდეგს:
„პატიმრობის
კოდექსში“
განხორციელებული
ცვლილებებით
დაიხვეწა
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ კონფიდენციალური საჩივრის გაგზავნასთან
დაკავშირებული პროცედურებიც, კერძოდ, გარდა იმისა, რომ პენიტენციური დაწესებულება
უზრუნველყოფს საჩივრის კონფიდენციალურობის დაცვას, იმ შემთხვევაში თუ
კონფიდენციალურ საჩივარზე ადრესატი მითითებული არ არის ან მასზე მითითებული
ადრესატის იდენტიფიცირება შეუძლებელია, პენიტენციური დაწესებულება საჩივრის
კონვერტის ნომრის და საჩივრის გაგზავნაზე უარის თქმის მიზეზის შესახებ ინფორმაციას
საჩივრების ყუთთან, თვალსაჩინო ადგილზე გამოაკრავს. ბრალდებულს/მსჯავრდებულს
უფლება აქვს 2 კვირის ვადაში დაიბრუნოს კონფიდენციალური საჩივარი. პენიტენციური
დაწესებულება ვალდებულია შეინახოს საჩივარი არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა, ხოლო ამ
ვადის ამოწურვისთანავე გაანადგუროს იგი. პატიმრობის კოდექსში განხორციელებული
ცვლილებებით კიდევ უფრო დაიხვეწა არსებული მექანიზმი, კერძოდ, ადგილობრივი საბჭოს
მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გასაჩივრების მექანიზმი გახდა უფრო ეფექტური და
საქართველოს სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიში
სამართალწარმოების პრაქტიკა საქართველოში”, 2019 წ., გვ. 23.
193

“პატიმრების

მიმართ

დისციპლინური
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სასამართლოს მიეცა საშუალება სადავო საკითხთან დაკავშირებით მიიღოს ერთ-ერთი
შემდეგი გადაწყვეტილება:
1.ძალაში დატოვოს სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება;
2. სადავო საკითხის გადაუწყვეტად ბათილად ცნოს სამსახურის ადგილობრივი საბჭოს მიერ
მიღებული გადაწყვეტილება და სამსახურის ადგილობრივ საბჭოს დაავალოს სათანადო
გარემოებების გამოკვლევისა და შეფასების შემდეგ ახალი აქტის გამოცემა;
3. ბათილად ცნოს ადგილობრივი საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და დაავალოს მას
პირობით ვადამდე გათავისუფლების ან სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის
სასჯელით შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილების მიღება. გადაწყვეტილების უკანასკნელი
ფორმა წარმოადგენს სიახლეს. სასამართლოს აღნიშნული გადაწყვეტილება აღსასრულებლად
მიექცევა გადაწყვეტილების კანონიერ ძალაში შესვლის შემდეგ, სასამართლოს საბოლოო
გადაწყვეტილებაში მითითებული ვადის შესაბამისად.
2018 წელს თბილისის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრებული იქნა ადგილობრივი
საბჭოების მიერ მიღებული 144 გადაწყვეტილება. გასაჩივრებული გადაწყვეტილებებიდან:
• სრულად დაკმაყოფილდა (გათავისუფლების თაობაზე) 4 სარჩელი;
• ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა (ხელახლა განხილვა) 38 სარჩელი;
• არ დაკმაყოფილდა 74 სარჩელი;
• გახმობილი იქნა 11 სარჩელი;
• საქმისწარმოება შეწყდა 5 სარჩელზე;
• განუხილველი დარჩა 1 სარჩელი;
• საქმისწარმოება არ დასრულებულა 11 სარჩელზე.
2019 წელს, თბილისის საქალაქო სასამართლოში გასაჩივრებული იქნა სპეციალური
პენიტენციური სამსახურის ადგილობრივი საბჭოების მიერ მიღებული 114 გადაწყვეტილება.
გასაჩივრებული გადაწყვეტილებებიდან:
• სრულად დაკმაყოფილდა (გათავისუფლების თაობაზე) 8 საჩივარი;
• ნაწილობრივ დაკმაყოფილდა (ხელახლა განხილვა) 35 საჩივარი;
• არ დაკმაყოფილდა 35 საჩივარი;
• გახმობილი იქნა 15 საჩივარი;
• საქმისწარმოება შეწყდა 5 სარჩელზე;
განუხილველი დარჩა 6 საჩივარი;
საქმისწარმოება არ დასრულებულა 14 საჩივარზე.
ამოცანა 4.5.5 ბრალდებულ/მსჯავრდებულთა პერსონალური მონაცემების დაცვის
უზრუნველყოფა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონისა და
საერთაშორისო ვალდებულებების მიხედვით - 60%
ინდიკატორი: ბრალდებულ მსჯავრდებულთა პირადი ცხოვრების უფლების სავარაუდო
დარღვევების შესახებ საჩივრების რაოდენობა შემცირებულია
ყველა პენიტენციური დაწესებულების დოკუმენტაცია დაარქივებულია.
შეფასება:
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აღნიშნული ამოცანა საკმაოდ ფართო ხასიათისაა და მის შესრულებას მხოლოდ დაგეგმილი
საქმიანობები ნაკლებად უზრუნველყოფს.
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის “ბ”
ქვეპუნქტის თანახმად, ზოგიერთი სხვა სახის მონაცემებთან ერთად, განსაკუთრებული
კატეგორიის
მონაცემებს
მიეკუთვნება
„ნასამართლობასთან,
ადმინისტრაციულ
პატიმრობასთან, პირისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებასთან, პირთან საპროცესო
შეთანხმების დადებასთან, განრიდებასთან, დანაშაულის მსხვერპლად აღიარებასთან ან
დაზარალებულად ცნობასთან, აგრეთვე ბიომეტრიული და გენეტიკური მონაცემები,
რომლებიც ზემოაღნიშნული ნიშნებით ფიზიკური პირის იდენტიფიცირების საშუალებას
იძლევა”. აღნიშნული კატეგორიის მონაცემების დამუშავება აკრძალულია იმავე კანონის მე-6
მუხლის პირველი პუნქტით, გარდა სუბიექტის წერილობითი თანხმობისა, ან იმ
შემთხვევებისა, როდესაც „ხდება მონაცემთა დამუშავება ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
პირადი საქმეებისა და რეესტრების წარმოების, მსჯავრდებულის მიმართ მის მიერ სასჯელის
მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ან/და მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან
პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და მისთვის სასჯელის მოუხდელი ნაწილის უფრო
მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხების განხილვის მიზნით”.
თუმცა ამ შემთხვევებშიც დაშვებულია მხოლოდ მონაცემების დამუშავება, ხოლო მათი
გასაჯაროების ან მესამე პირისთვის გამჟღავნებისთვის მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა
აუცილებელია.194
ზემოაღნიშნული კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტით განსაზღვრული გამონაკლისი
შემთხვევები, რომლებშიც ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პერსონალური მონაცემების
დამუშავება კანონიერია, მოიცავს პირთა საკმაოდ ფართო წრეს, როგორც სისტემის შიგნით,
ისე მის გარეთ (მაგ. პირობით ვადამდე გათავისუფლების ადგილობრივი საბჭოს წევრები),
რომელთაც ხელი მიუწვდებათ პატიმრების პერსონალურ მონაცემებზე. შესაბამისად, ამ
საკითხის სრულად მოსაცველად, არა მხოლოდ სპეციალური პენიტენციური სამსახურის,
არამედ სახელმწიფო ინსპექტორის აქტიური ძალისხმევაა საჭირო. ამ უკანასკნელის მხრიდან,
უშუალოდ დაწესებულებებში არსებული დარღვევების თაობაზე მოქალაქეთა განცხადებების
შესწავლის პარალელურად, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს აღნიშნულ პირთა
მიერ მათთვის ხელმისაწვდომი ინფორმაციის კონფიდენციურობის დაცვას.
გარდა ზემოაღნიშნულისა, კვლავ პრობლემად რჩება სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 25 მაისის N90 ბრძანება
„ბრალდებულის/მსჯავრდებულის პირადი საქმის გაცნობის სპეციალურად უფლებამოსილ
პირთა ნუსხის დამტკიცების შესახებ”, ასევე, სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და
იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის 2011 წლის 10 მაისის ბრძანება N82
„ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა რეესტრებისა და პირადი საქმის წარმოების წესის
დამტკიცების შესახებ”, რომელთა თაობაზეც ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო
გეგმის 2016-17 წლებისთვის შესრულების შეფასებაშიც იყო საუბარი.195

საქართველოს კანონი “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ”, მუხლი 6, პუნქტი 2, “ვ” ქვეპუნქტი.
„საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა“, დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი,
“ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგი”, 2018 წელი, ამოცანა 4.5.5-ის
შესრულების შეფასება.
194
195
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საქმიანობა 4.5.5.1 პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებაზე პასუხისმგებელი პირების
ცნობიერების ამაღლება - 20%
ამ ეტაპზე უცნობია მოხდა თუ არა პერსონალური ინფორმაციის გასაჯაროებაზე
პასუხისმგებელი პირების ცნობიერების ამაღლება. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ
მულტიდისციპლინარული გუნდების გადამზადების პროგრამა (იხ. ამოცანა 4.2.1-ის
შესრულების შეფასება) აუცილებლად მოიცავდა პერსონალური მონაცემების დაცვის
საკითხებსაც, თუმცა, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ამ მონაცემების სხვადასხვა სახეობაზე
პენიტენციური სისტემის პრაქტიკულად ყველა თანამშრომელს მეტ-ნაკლებად მიუწვდება
ხელი. შესაბამისად, მხოლოდ ერთი სახის ტრენინგის მაგალითზე ვერ ვიმსჯელებთ,
რამდენად აქტიური ნაბიჯები გადაიდგა ყველა მათგანის ცნობიერების ამაღლების
თვალსაზრისით.
სახელმწიფო ინსპექტორის 2018 წლის ანგარიშის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში
სახელმწიფო ინსპექტორმა სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მონაცემთა დამუშავების 70მდე პროცესი შეისწავლა. აქედან 10 შეეხებოდა სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის
სამინისტროს/იუსტიციის სამინისტროს სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს. 10-დან 5
შემთხვევაში სამართალდამრღვევის მიმართ გამოყენებული იქნა ჯარიმა.196
იმავე
ანგარიშის
თანახმად,
„გასულ
წლებთან
შედარებით
2018
წელს
საგრძნობლად შემცირებულია სამართალდამცავ სექტორში გამოვლენილი დარღვევების
რაოდენობა
და
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
მომართვიანობა
პენიტენციურ
დაწესებულებებში ვიდეომეთვალყურეობის გზით ან სატელეფონო საუბრის უფლებით
სარგებლობისას მონაცემების დამუშავების ფაქტებთან მიმართებით, რაც, თავის მხრივ,
მეტყველებს ამ სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებებისა და უწყების მხრიდან გატარებული
ზომების ეფექტზე.”197
საგულისხმოა, რომ 2017 წლის ანგარიშში სახელმწიფო ინსპექტორი ასევე აღნიშნავს კლების
ტენდენციას
ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა
მიმართვიანობასთან
დაკავშირებით
პენიტენციურ დაწესებულებებში მიმდინარე ვიდეომეთვალყურეობის გზით და სატელეფონო
საუბრის უფლებით სარგებლობისას მონაცემების დამუშავების ფაქტებთან მიმართებით, რაც,
ინსპექტორის აზრით, „მიუთითებს ამ სფეროში საკანონმდებლო ცვლილებების,
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს მხრიდან გატარებული
ზომების დადებით ეფექტზე.”198
იმავე ანგარიშში მითითებულია პენიტენციურ სისტემაში არსებული პრობლემების თაობაზე:
•

ელექტრონული საშუალებებით მეთვალყურეობის თაობაზე მსჯავრდებულების
არაინფორმირებულობა;199

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ანგარიში “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ”, 2018 წ., გვ. 62-63.
197
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ანგარიში “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ”, 2018 წ., გვ. 62.
198
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის ანგარიში “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის
მდგომარეობის და ინსპექტორის საქმიანობის შესახებ”, 2017 წ., გვ. 38.
199 Ibid., გვ. 44-45.
196
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•

ტელეფონით სარგებლობისას არსებული პრობლემები.200

სამწუხაროდ, სახელმწიფო ინსპექტორის 2018 წლის ანგარიშში არაფერია ნათქვამი 2017 წლის
ანგარიშში აღნიშნული პრობლემების მოგვარების თაობაზე. თუმცა, როგორც პრევენციის
ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში ცხადყოფს, პერსონალურ ინფორმაციასთან
დაკავშირებული პრობლემები პენიტენციურ სისტემაში კვლავ უცვლელია.201
პრობლემის მოუგვარებლობას ადასტურებს სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის ანგარიშიც,
რომელშიც საუბარია რამდენიმე საქმეზე, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების
კუთხით ინსპექტორმა პენიტენციურ სამსახურს დარღვევა დაუდგინა:
•

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინიციატივით შემოწმდა სპეციალური
პენიტენციური სამსახური, რომელმაც სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა მსჯავრდებულ
პირთა პერსონალური, მათ შორის, განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემები.
შედეგად დადგინდა, რომ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს არ ჰქონდა
მსჯავრდებულთა პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი
საფუძველი. შესაბამისად, მონაცემთა დამმუშავებელს დაეკისრა ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობა და დაევალა გასაჯაროებული ინფორმაციის წაშლა ან
დეპერსონალიზაცია;

•

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ განხილულ ერთ-ერთ საქმეში მასმედიის
საშუალებებით გავრცელდა პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი რამდენიმე
მსჯავრდებულის საჩივარი, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, შეეხებოდა
სამედიცინო სერვისების ხელმისაწვდომობის პრობლემებს. საჩივარს და მასთან
დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს გამოეხმაურა საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება სპეციალური პენიტენციური სამსახური: მან სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა
განცხადება, სადაც, სხვა ინფორმაციასთან ერთად, საჯაროდ ხელმისაწვდომი გახადა
მონაცემები მსჯავრდებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე. დადგინდა დარღვევა,
რადგან გასაჯაროვდა განსაკუთრებული კატეგორიის პერსონალური მონაცემები.
ამასთან, სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურს დაევალა გასაჯაროებული
ინფორმაციის წაშლა ან დეპერსონალიზაცია.

საქმიანობა 4.5.5.2 არქივის ცენტრალიზების ფარგლებში პენიტენციურ დაწესებულებათა
დაარქივებული დოკუმენტაცია ეტაპობრივად გადაეცემა და დარჩენილი კანონის შესაბამის
ვადაში განადგურება (ცენტრალიზების პროცესი დაწყებულია). - 100%
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
ინფორმაციით, ევროკავშირის სპეციალური ექსპერტის ჩართულობით, მიმდინარეობს
პენიტენციური და პრობაციის ერთობლივი მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომლის ფარგლებშიც
დაარქივდება ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა მონაცემები და
რომელიც გარდამავალი მენეჯმენტის დანერგვის ერთ-ერთი ელემენტი იქნება.

200
201

Ibid., გვ. 52-53.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 33, 48.
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სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშის მიხედვით სსიპ საქართველოს ეროვნულ არქივს გადაეცა სპეციალური პენიტენციური სამსახურის საუწყებო
არქივში დაცული 1930-1945 წლების პერიოდის დოკუმენტაცია შემდგომი შენახვის, დაცვისა
და გამოყენების მიზნით.202

ამოცანა 4.5.6. ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა პენიტენციურ
დაწესებულებებში - 60%
შეფასება:
აღნიშნული ამოცანა და მის ქვეშ მოცემული ერთადერთი საქმიანობა წინამდებარე გეგმის
ხარვეზიანობის საუკეთესო მაგალითია. ერთი მხრივ, საქმე გვაქვს ამოცანასთან, რომლის
შესრულებაც
გულისხმობს,
რომ
პენიტენციურ
დაწესებულებებში
მიმდინარეობს/განხორციელდა ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომის დანერგვა,
რაც არათუ საანგარიშო პერიოდში, უახლოეს მომავალშიც კი საკმაოდ პრობლემურად
გვესახება (იხ. ქვემოთ), მეორე მხრივ კი გვაქვს აღნიშნული ამოცანის შესასრულებლად
დაგეგმილი ერთადერთი საქმიანობა, რომელიც საანგარიშო პერიოდში საკმაოდ წარმატებით
განხორციელდა.
ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის ვიზიტის ანგარიში საკმაოდ
შემაშფოთებელ ინფორმაციას შეიცავს პენიტენციური დაწესებულებების მართვის
მეთოდებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია N15 დაწესებულების ვითარება,
რომელშიც, კომიტეტის დასკვნით, მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს „ციხის
არაფორმალური იერარქიის გავლენა.”203 კიდევ უფრო საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ თავად
დაწესებულების ადმინისტრაციის აღიარებით, ისინი იძულებულნი არიან, წესრიგისა და
უსაფრთხოების კუთხით უფლებამოსილებები „ძლიერ პატიმრებთან” გაინაწილონ.
აღნიშნული ძალიან შორს არის ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებული მიდგომისგან,
ვინაიდან არაფორმალური მმართველობა, რომელიც არა მხოლოდ N15 დაწესებულების
პრობლემაა,
პატიმრებს
შორის
ფიზიკური
და
ფსიქოლოგიური
ძალადობის
არსებობის პირდაპირი მაჩვენებელია, ხოლო ამგვარი მმართველობის არსებობა ეჭვგარეშე
მიანიშნებს ციხის მართვის კუთხით არსებულ სერიოზულ პრობლემებზე, რაც
არაორაზროვნად არის მითითებული ევროსაბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტის 2018 წლის
ვიზიტის ამსახველ ანგარიშშიც.204
ყოველივე ზემოაღნიშნული, ისევე, როგორც ადამიანური რესურსების არაეფექტური მართვა,
რაც დატრენინგებული პერსონალის გადინებაში გამოიხატება, ეჭვქვეშ აყენებს იმ პოზიტიურ
ღონისძიებებსაც, რაც საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა. კერძოდ, ევროკავშირის
პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice მხარდაჭერით
მომზადდა სახელმძღვანელო პატიმრობის საერთაშორისო სტანდარტებზე. ციხის მართვის
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 64.
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 51.
204 Ibid., პარ. 52.
202
203
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თანამედროვე მეთოდებსა და პატიმრების უფლებების კუთხით აქტუალურ თემებზე
დატრენინგდნენ ყველა დაწესებულების მენეჯერები.

საქმიანობა 4.5.6.1. ადამიანის უფლებებზე დაფუძნებულ მიდგომაზე მაღალი და შუა რგოლის
მენეჯერების გადამზადება - 60%
ევროკავშირის პენიტენციური და პრობაციის სისტემების მხარდაჭერის პროექტის EU4Justice
აქტიური მხარდაჭერით, ადამიანის უფლებებში, ციხის მართვის თანამედროვე მეთოდებსა და
დინამიკური უსაფრთხოების პრინციპებში გადამზადდნენ პენიტენციური დაწესებულებების
დირექტორები, დირექტორის მოადგილეები და რეჟიმის თანამშრომლები. პროექტის ფეისბუქ
გვერდის ინფორმაციით, აღნიშნული ტრენინგი ჩატარდა 2018-2019 წელს და მასში
მონაწილეობა მიიღო 15 პენიტენციური დაწესებულების 82-მა მენეჯერმა.205
თუმცა, აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციით, 15 დაწესებულების
გადამზადებული დირექტორებიდან შვიდმა უკვე დატოვა თანამდებობები, რაც გატარებული
ღონისძიებების ეფექტიანობას თავისთავად ეჭვქვეშ აყენებს.
იმავე პროექტის ორგანიზებით, 2019 წლის 18-19 დეკემბერს და 2020 წლის 23-24 იანვარს,
იუსტიციის სასწავლო ცენტრში, ჩატარდა 4 დღიანი ტრენინგი თემაზე „ციხის მართვის
თანამედროვე მეთოდოლოგია“. ტრენინგი ჩაუტარდა პენიტენციურ დაწესებულებებში
მენეჯერის პოზიციაზე ახლად დანიშნულ თანამშრომლებს - დირექტორებსა და
დირექტორების
მოადგილეებს.
მნიშვნელოვანად
მიგვაჩნია
გადამზადებული
თანამშრომლების გადინების შემცირებისთვის კონკრეტული სტრატეგიის დასახვა.

თავი 5. წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლა
ძირითადი მიგნებები
ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მეხუთე თავი ითვალისწინებს წამებისა
და არასათანადო მოპყრობის აღმოფხვრისთვის აუცილებელი ეფექტიანი მექანიზმების
შექმნასა და მათ გამართულ ფუნქციონირებას. საქმიანობები მოიცავს როგორც სისტემების,
მექანიზმების გაძლიერებისკენ მიმართულ ღონისძიებებს, ასევე კონკრეტული უწყებებისა თუ
შემსრულებელი პირების (მაგ. სამედიცინო სერვისის მიმწოდებლები) მუშაობის გაძლიერებას,
ინფორმირებას და გადამზადებას.
2016-17 წლების სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მსგავსად, 2018-20 წლების მეხუთე თავი ასევე
არ მოიცავს მთელ რიგ მნიშვნელოვან მიზნებსა და ამოცანებს არასათანადო მოპყრობის
აღმოფხვრის თვალსაზრისით. ამგვარად, საზოგადოებრივი მონიტორინგის მექანიზმის
შექმნა, რომელსაც ითვალისწინებდა საქართველოს ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული
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სტრატეგია (2014-2020 წლებისთვის) არც ძველ გეგმაშია გათვალისწინებული და არც ახალში;
იგივე უნდა ითქვას ისეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხზე, როგორიცაა კრიმინალური
სუბკულტურის შესუსტებისა და მისი უარყოფითი შედეგების აღმოფხვრისკენ მიმართული
ღონისძიებები.
ზოგიერთი საკვანძო საკითხი, მართალია, ფიგურირებს გეგმის მეხუთე თავში, თუმცა
არასრულად: მიუხედავად იმისა, რომ 2016-17 წლების სამთავრობო გეგმის შესრულების
ვადის ამოწურვისას კვლავ არ იყო შემუშავებული წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაციის
სახელმწიფო პროგრამა, 2018-20 წლების გეგმაში მსხვერპლთა კომპენსაციისა და
რეაბილიტაციის
ამოცანა
მხოლოდ
იურიდიული
დახმარების
სამსახურის
უფლებამოსილებების გაფართოებისკენ მიმართულ საქმიანობას მოიცავს (ამოცანა 5.1.4).
გეგმის ხარვეზებს შორის ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამოცანის ინდიკატორები ზოგჯერ
არასრულყოფილია და არ იძლევა ამოცანის ქვეშ მოქცეული საქმიანობების სათანადოდ და
ობიექტურად შეფასების შესაძლებლობას. მაგალითად, საქმიანობის 5.2.1 ჯანმრთელობის
დაცვის სერვისების გაუმჯობესება ინდიკატორად წარმოდგენილია ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში მყოფი მკურნალობის სერვისები გაუმჯობესებულია. აღნიშნული
ინდიკატორი ვერ უზრუნველყოფს ამოცანით განსაზღვრული საქმიანობის შეფასებას.
ზოგადია ფრაზა მკურნალობის სერვისები და ბუნდოვანია კრიტერიუმები, რა იგულისხმება
კონკრეტულად მკურნალობის სერვისების გაუმჯობესებაში, რა მიმართულებით და რითი
ვზომავთ გაუმჯობესებას.
წამებასა და არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის ინსტიტუციური მექანიზმებიდან
აღსანიშნავია დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ფუნქციების სახელმწიფო
ინსპექტორის აპარატისთვის მინიჭება. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ მთელი რიგი
ფაქტორების გათვალისწინებით, მექანიზმის სრულყოფილი და ეფექტიანი ფუნქციონირება
თავიდანვე ეჭვქვეშ დადგა.
ამ ეტაპზე არასათანადო მოპყრობის ახალი ფაქტების გამოძიების თვალსაზრისით კვლავ
სერიოზული პრობლემებია. როგორც წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტი აღნიშნავს
2018 წლის ვიზიტის ამსახველ ანგარიშში, „დელეგაციის ყურადღება ასევე მიიპყრო იმ ფაქტმა,
რომ სახალხო დამცველის ოფისისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან
პროკურატურისთვის
სავარაუდო
არასათანადო
მოპყრობის
საქმეების
თაობაზე
რეგულარული შეტყობინებების მიუხედავად, გამოძიება ძალიან ცოტა მათგანზე წარიმართა
(განსაკუთრებით რაც შეეხება 2012 წლის ოქტომბრის შემდეგ განხორციელებულ არასათანადო
მოპყრობის ფაქტებს) და პოლიციისა და ციხის თანამშრომლებს პრაქტიკულად არანაირი
სანქცია არ დაკისრებიათ.206 აღნიშნული ტენდენცია მოიცავს 2014 წლის 12 ნოემბრის გლდანის

როგორც დელეგაციას სახალხო დამცველის ოფისში განუცხადეს, 2015 წლის შემდგომ პერიოდში
პროკურატურას სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის 38 საქმე გადაეგზავნა (ზოგიერთი მათგანი რამდენიმე პირს
შეეხებოდა), რომლებსაც, სახალხო დამცველის ოფისის თქმით, მყარი სამედიცინო მტკიცებულებები ახლდა თან,
თუმცა ამ საქმეების გამოძიებას შედეგი არ მოუტანია (ხშირ შემთხვევაში აღნიშნულის მიზეზად პროკურატურა
ასახელებს იმ გარემოებას, რომ ვერ მოხერხდა დამნაშავე პოლიციელის/ციხის თანამშრომლ(ებ)ის
იდენტიფიცირება).
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ციხის ინციდენტს, რომელიც დეტალურად არის აღწერილი 2014 წლის ვიზიტის ამსახველი
ანგარიშის მე-17 და 51-ე პარაგრაფებში.”207
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენის კუთხით მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო
სიახლეა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191 მუხლით მოსამართლისთვის
მიცემული უფლებამოსილება, სისხლის სამართლის პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე,
არასათანადო მოპყრობის ეჭვის შემთხვევაში ან ბრალდებულის/მსჯავრდებულის
განცხადების საფუძველზე, მიმართოს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს, ასევე, დაავალოს
სპეციალური
პენიტენციური
სამსახურის
გენერალურ
დირექტორს,
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად შესაბამისი ზომების
მიღება. ვიმედოვნებთ, მომავალში ყველა მოსამართლე აქტიურად გამოიყენებს აღნიშნულ
უფლებამოსილებას, რაც არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით
მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება.
1

2016 წელს, ევროკავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის „ადამიანის
უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში“ ფარგლებში მოწვეული
ექსპერტის დახმარებით, შემუშავდა სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად წამებისა და
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირების ფორმები როგორც დროებითი
მოთავსების იზოლატორების, ისე პენიტენციური დაწესებულებებისთვის, რომლებიც
დამტკიცდა, შესაბამისად, შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 დეკემბრის N691
ბრძანებით და სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის
N131 ბრძანებით. აღნიშნულის კვალდაკვალ, როგორც ერთი, ისე მეორე უწყების სამედიცინო
პერსონალმა არაერთი ტრენინგი და გადამზადება გაიარა დაზიანებების აღწერის ფორმების
გამოყენებაში, თუმცა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ მითითებული სერიოზული
ხარვეზები ცხადყოფს, რომ არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სათანადო დოკუმენტირება და
მათი ანგარიშგება ჯერ კიდევ სერიოზულ გამოწვევად რჩება. პენიტენციურ სისტემაში
აღნიშნული პრობლემა შესაძლოა გაამწვავოს იმ გარემოებამ, რომ ჩვენს ხელთ არსებული
ინფორმაციით, 2020 წლის გაზაფხულზე, რეორგანიზაციის შედეგად, პენიტენციური
დაწესებულებების სამედიცინო პერსონალის ნაწილი სამსახურიდან იქნა დათხოვილი.
საანგარიშო პერიოდში არ განხორციელებულა სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული რიგი
საქმიანობები, რომლებზეც საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,
შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო იყო პასუხისმგებელი:
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფი პაციენტების მკურნალობის სერვისების
გაუმჯობესების კუთხით ბუნდოვანია, რა სტრატეგია აქვს სამინისტროს ან რა აქტივობები
განხორციელდა აღნიშნულის მისაღწევად.
საანგარიშგებო პერიოდში ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც
განსაზღვრავს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების

წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2014 წლის 1-11 დეკემბრის ვიზიტის
შესახებ, სტრასბურგი, 15 დეკემბერი, 2015 წელი, პარ. 13
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მქონე პაციენტებისთვის ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესსა
და პროცედურებს.

რეკომენდაციები
საქართველოს პარლამენტს
უზრუნველყოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ეფექტიანი ფუნქციონირებისა და
ინსტიტუციური გაძლიერებისთვის შესაბამისი საკანონმდებლო ცვლილებების მიღება, მათ
შორის, სახელმწიფო ინსპეტორის 2020 წლის ანგარიშში ასახული ხარვეზების
აღმოსაფხვრელად;
ფსიქიატრიულ პაციენტთა უფლებების მონიტორინგის მექანიზმის სრულყოფის მიზნით
შეიმუშაოს ცვლილებები პაციენტებისა და სხვა დაინტერესებული პირებისგან საჩივრების
მიღებისა და განხილვის პროცედურის ჩათვლით;

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და
სოციალური დაცვის სამინისტროს
განხორციელდეს ფსიქიატრიულ დაწესებულებათა სამედიცინო, სამკურნალო საქმიანობის
კლინიკური აუდიტი;
შემუშავდეს პროგრამა, რომელიც უზრუველყოფს ფსიქიატრიულ სტაციონარში მოთავსებულ
პაციენტთა სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების დროულ გამოვლენასა და შესაბამის
მკურნალობას, საჭირო რეფერალით;
დაინერგოს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში პაციენტთა მულტიდისციპლიარული შეფასება
და მულტიდისციპლინარული გუნდის მიერ განხორციელდეს პაციენტის საჭიროებებზე
მორგებული სამკურნალო/სარეაბილიტაციო საქმიანობა;
პაციენტების ძალადობისაგან დაცვის და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით
შემუშავდეს და დაინერგოს პაციენტებიდან მომდინარე რისკების წინასწარი შეფასების
სათანადო სისტემა.

მიზანი 5.1. ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების შემლახავი
მოპყრობის ან დასჯის წინააღმდეგ ეფექტიანი ბრძოლის უზრუნველსაყოფად ძალისხმევის
გაძლიერება - 43.75%
საანგარიშო პერიოდში არასათანადო მოპყრობასთან ბრძოლის თვალსაზრისით რიგი
ღონისძიებები განხორციელდა - გაიზარდა მოსამართლეების უფლებამოსილება არასათანადო
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მოპყრობის ფაქტის აღმოჩენის შემთხვევებში, დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის
მანდატით მუშაობას შეუდგა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური, გრძელდება
არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტების
დოკუმენტირების
კუთხით
დახურული
დაწესებულებების მედპერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლების ღონისძიებები. აღსანიშნავია,
ასევე, 2020 წლის ივლისში „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონში
განხორციელებული ცვლილება, რომლითაც შეიქმნა ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა
მონიტორინგის მექანიზმი.
მართალია, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ჯერ კიდევ ახლად შექმნილი ინსტიტუტია,
თუმცა ამ დროისთვის არსებული შედეგების ანალიზი ნათლად აჩვენებს ამ მიმართულებით
არსებულ ხარვეზებს, მათ შორის, იმ პრობლემებს, რაც დასაწყისშივე ცხადი იყო, რომ
იარსებებდა. მისასალმებელია, რომ სახელწიფო ინსპექტორის ანგარიშში საღად არის
შეფასებული ის პრობლემები და გამოწვევები, რაც მისი მანდატის სრულყოფილად
განხორციელებას უკავშირდება. უწყების მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშები საგულისხმოა
მრავალი მიმართულებით. გარდა იმისა, რომ სპეციალური მუხლებით გამოძიების დაწყების
მაჩვენებელი მინიმალურია, სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის ანგარიში აშკარად ტოვებს
განცდას, რომ მის დამოუკიდებელი გამოძიების ფუნქციას მნიშვნელოვანი საფრთხე ექმნება
საქართველოს გენერალური პროკურატურისგან, როგორც საპროცესო ზედამხედველისგან,
რაც სამწუხაროა და აფერხებს სახელმწიფო ინსპექტორის, როგორც დამოუკიდებელი
საგამოძიებო ორგანოს ფუნქციონირებას. ამ ფონზე განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ
სახელმწიფო ინსპექტორი მაქსიმალურად ცდილობს, იყოს ღია საზოგადოებასთან
ურთიერთობაში, რაც 2020 წლის ანგარიშის გამოქვეყნების ფორმითა და მასში ასახული
ინფორმაციითაც ვლინდება.
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სათანადო დოკუმენტირება კვლავ ხარვეზებით
მიმდინარეობს;
ტრენინგებისა
და
გადამზადების
მიუხედავად,
დახურული
დაწესებულებების ექიმები მაინც არასრულყოფილად ასრულებენ მათზე დაკისრებულ ამ
ვალდებულებას. პენიტენციური სისტემის შემთხვევაში კვლავ დასახვეწია მედპერსონალის
მიერ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის გამოვლენილი ფაქტების ანგარიშგების სისტემაც.
მისასალმებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალისხმევა სტატისტიკის წარმოებისა და
მისი საზოგადოებისთვის პროაქტიული მიწოდების თვალსაზრისით, თუმცა არასათანადო
მოპყრობის საქმეების გამოძიების გამჭვირვალობა და სანდოობა უფრო დეტალური და
მრავლისმომცველი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებას მოითხოვს, რისთვისაც
მხოლოდ ერთი უწყების ძალისხმევა არასაკმარისია.

ამოცანა 5.1.1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის
პროცედურული და ინსტიტუციური მექანიზმების გაძლიერება - 65%

სამართლებრივი,

ინდიკატორი:
გაანალიზებული და, საჭიროების შემთხვევაში, გაუმჯობესებულია შესაბამისი
საკანონმდებლო,
კანონქვემდებარე
აქტები
საერთაშორისო
სტანდარტების
შესაბამისად;
შესაბამის უწყებების ინსტიტუციონალური სტრუქტურა;
შესაბამისი ცვლილებები მომზადებულია ნორმატიულ აქტებში;
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შემუშავებულია ახალი საკანონმდებლო აქტი
შეფასება:
არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი და პროცედურული
მექანიზმების გაძლიერების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი სიახლეა მოსამართლის როლის
გაზრდა არასათანადო მოპყრობის ფაქტების გამოვლენის მიმართულებით. ვიმედოვნებთ,
მომავალში ეს მექანიზმი პრაქტიკაში კიდევ უფრო რეგულარულად იქნება გამოყენებული.
რაც შეეხება ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა მონიტორინგის სისტემას, საანგარიშო
პერიოდში ეს მექანიზმი არ ფუნქციონირებდა. 2020 წლის 23 ივნისს განხორციელებული
ცვლილებებით „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონს დაემატა VII თავი
(ფსიქიატრიული დახმარების სფეროში პაციენტთა/მომსახურების მიმღებთა უფლებების
დაცვისა და მომსახურების ხარისხის შეფასების უზრუნველყოფის ღონისძიებები), რომელიც
მოიცავს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებსა და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო
მომსახურებებში (სერვისებში) პაციენტთა უფლებების დაცვისა და მომსახურების ხარისხის
შეფასებას მონიტორინგის საშუალებით.
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ამასთან, მნიშვნელოვანია განისაზღვროს ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მომსახურების
ხარისხის სტანდარტი და შესაბამისი როგორც რაოდენობრივი, ასევე თვისობრივი შეფასების
ინდიკატორები. მხოლოდ აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში იქნება ეფექტური დაგეგმილი
მონიტორინგისა და შეფასების განხორციელება, რომელიც უშუალოდ მოახდენს სერვისის
ხარისხის უზრუნველყოფას.

საქმიანობა 5.1.1.1. არასათანადო მოპყრობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლებრივი ბაზის
ანალიზი და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, საჭიროების
შემთხვევაში,
საკანონმდებლო
ცვლილებების
ინიცირება,
მართლმსაჯულების
განხორციელების პროცესში არასათანადო მოპყრობის შესახებ განცხადებებისა და
არასათანადო მოპყრობის ნიშნების გამოვლენის შემთხვევაში მოსამართლეებისა და
პროკურორების როლის გაზრდის მიზნით. - 80%
2018 წლის 21 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ცვლილება სისხლის სამართლის
საპროცესო კოდექსში, რომლითაც გაფართოვდა მოსამართლეთა უფლებამოსილებები
წამების, დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობის სავარაუდო ფაქტებზე რეაგირების
თვალსაზრისით. კერძოდ, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსს დაემატა 191 მუხლი,
რომლის თანახმად, თუ სისხლის სამართლის პროცესის ნებისმიერ სტადიაზე მოსამართლეს
გაუჩნდა ეჭვი, რომ ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიმართ განხორციელდა წამება,
დამამცირებელი ან/და არაადამიანური მოპყრობა, ან თუ ამის შესახებ თავად
ბრალდებულმა/მსჯავრდებულმა განუცხადა სასამართლოს, მოსამართლე რეაგირებისათვის
მიმართავს შესაბამის საგამოძიებო ორგანოს და მეტიც, უფლებამოსილია, განჩინებით
დაავალოს სპეციალური პენიტენციური სამსახურის გენერალურ დირექტორს ასეთი
ბრალდებულის/მსჯავრდებულის უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი
1
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განსაკუთრებული ზომების მიღება. აღნიშნული ცვლილება ამოქმედდა 2019 წლის 1-ლი
ივლისიდან.
სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ „საქართველოს უზენაესი
სასამართლოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, 2019 წელს საქართველოს
რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს მოსამართლეებმა საგამოძიებო ორგანოს საქართველოს
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 191 მუხლის გამოყენების საფუძვლით 25
შემთხვევაში მიმართეს (როგორც არსებითი განხილვის, ისე სასამართლოში პირველი
წარდგენის დროს).208
1

იმავე ანგარიშში საუბარია მოსამართლეთა მხრიდან აღნიშნული უფლებამოსილების
სათანადო გამოყენების პრობლემებზე: „სისხლის სამართლის სპეციალიზაციის ადვოკატების
მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, არის შემთხვევები, როცა მოსამართლე სათანადოდ არ
მსჯელობს პოლიციის თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის
ფაქტებზე.209 ზოგიერთმა გამოკითხულმა ბრალდებულმა სპეციალურ პრევენციულ ჯგუფს
განუცხადა, რომ მათ აღენიშნებოდათ ხილული მრავლობითი დაზიანებები (მათ შორის, სახის
არეში) და მოსამართლეს ამ საკითხზე ყურადღება არ გაუმახვილებია.”210

საქმიანობა 5.1.1.2. შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს
ფსიქიატრიული დაწესებულებების შიდა მონიტორინგის მექანიზმის შემუშავება - 50%
ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არ ხორციელდება რეგულარული, სისტემური და
პროაქტიული მონიტორინგი სსიპ სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების
სააგენტოსა და სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ.211 ამგვარი მექანიზმის შექნისა და

საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 95.
გამოკითხული ადვოკატების 45.2% აღნიშნავს, რომ მოსამართლემ სათანადოდ არ იმსჯელა პოლიციის
თანამშრომელთა მხრიდან სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე. მაგალითისათვის, აჭარის რეგიონიდან
2
ადვოკატის მითითებით, იმ შემთხვევაშიც, როცა აშკარაა პირის მიმართ სავარაუდოდ ძალადობის
განხორციელების შემთხვევა, სასამართლო საგამოძიებო ორგანოს არ მიუთითებს დაიწყოს გამოძიება არასათანადო
მოპყრობაზე.
210
საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიში საქართველოში ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა
დაცვის მდგომარეობის შესახებ, 2019 წელი, გვ. 94-95.
211 საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 დეკემბრის №674 დადგენილების „2020 წლის ჯანმრთელობის დაცვის
სახელმწიფო პროგრამების დამტკიცების შესახებ“ მე-17 და მე-18 მუხლების თანახმად, სსიპ სამედიცინო და
ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო ახორციელებს ფსიქიატრიული დაწესებულებების
კონტროლსა და რევიზიას, რომელიც ხორციელდება გეგმური და არაგეგმური შემოწმების გზით.
208
209
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დანერგვის რეკომენდაციას სახალხო დამცველიც იძლევა.212 აღნიშნული რეკომენდაცია
გაზიარებული და ასახულია საქართველოს პარლამენტის დადგენილებაშიც.213
როგორც საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის
ანგარიშშია აღნიშნული, ჯანდაცვის სამინისტრო მიიჩნევს, რომ მის სისტემაში შემავალი
აუდიტის დეპარტამენტი არ არის უფლებამოსილი, შეამოწმოს კერძო მენეჯმენტის მქონე
ფსიქიატრიული დაწესებულებები.214 ამავე ანგარიშში მითითებულია, რომ ჯანდაცვის
სახელმწიფო პროგრამის განმახორციელებელი 11 ფსიქიატრიული დაწესებულებიდან 6
დაწესებულებაში სახელმწიფო 100%-იან წილს ფლობს, თუმცა ინფორმაცია არც სახელმწიფოს
მფლობელობაში არსებულ დაწესებულებებში ჩატარებული მონიტორიგის თაობაზეა
ხელმისაწვდომი.215
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო
სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 12 სტაციონარული
ფსიქიკური ჯანმთელობის დაწესებულება იქნა შეფასებული ჯანდაცვის მსოფლიო
ორგანიზაციის სახელმძღვანელო დოკუმენტით (WHO QualityRights tool kit).216 შეფასების
შედეგების ამსახველი
დოკუმენტი არ არის ხელმისაწვდომი, შესაბამისად, რთულია,
განისაზღვროს შედეგები და კონტროლის მექანიზმები. აღნიშნულის გათვალისწინებით,
საქმიანობა ვერ ჩაითვლება შესრულებულად.
სახალხო დამცველი, 2020 წელს, წინგადადგმულ ნაბიჯად აფასებს ფსიქიკური
ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებს, რომლებითაც
საკანონმდებლო დონეზე ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროში პაციენტთა უფლებების დაცვისა
და მომსახურების ხარისხის შეფასების მონიტორინგის მექანიზმი განისაზღვრა.217 თუმცა იქვე
უთითებს, რომ აღნიშნული რეკომენდაცია მხოლოდ ნაწილობრივ შესრულდა. დღემდე,
მონიტორინგის მექანიზმი არ ითვალისწინებს პაციენტებისგან და სხვა დაინტერესებული
პირებისგან კონფიდენციური/ღია საჩივრების მიღების შესაძლებლობას. გარდა ამისა,
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის ბრძანება
№01-64/ნ „სსიპ სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო დებულების დამტკიცების
შესახებ“ მე-2 მუხლის მე3 პუნქტის „ბ“ და „გ“ ქვეპუნქტების მიხედვით, სააგენტო, თავისი კომპეტენციის
ფარგლებში, საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ახორციელებს სახელმწიფო კონტროლს საექიმო საქმიანობის,
სამედიცინო-სოციალური ექსპერტიზის წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის სფეროში. მათ შორისაა
სააგენტოს, როგორც ნებართვის და ლიცენზიების გამცემისათვის მინიჭებული უფლებამოსილებების
განხორციელება. პაციენტთათვის გაწეული სამედიცინო დახმარების ხარისხის კონტროლი და ექიმთა
პროფესიული პასუხისმგებლობის საკითხის დასმა კომპეტენტური ორგანოს – პროფესიული განვითარების საბჭოს
წინაშე. ასევე იურიდიულ და ფიზიკურ პირთა მიერ სალიცენზიო, სანებართვო, შეტყობინებას დაქვემდებარებული
სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის, ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული პირობების დაცვის
მდგომარეობის შესწავლა და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომების/ღონისძიებებისგატარება.
213
საქართველოს პარლამენტის დადგენილება “2016 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა და
თავისუფლებათა მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს სახალხო დამცველის ანგარიშის თაობაზე“, 30 ივნისი 2017
წ., პუნქტი 7 „ჰ“.
214 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, გვ.
122.
215 Ibid., გვ. 122-123.
216 WHO Quality Rights Tool Kit, Assessing and improving quality and human rights in mental health and social care facilities,
2012.
217 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 155-156.
212
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სამინისტროს 2020 წლის 1 სექტემბრამდე უნდა განესაზღვრა მონიტორინგის საფუძვლები,
რაც ამ ეტაპამდე არ შესრულებულა.218

ამოცანა 5.1.2. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფაქტების დოკუმენტირება სტამბოლის
პროტოკოლის შესაბამისად - 55%
ინდიკატორი: წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფორმების შესახებ სამედიცინო
პერსონალისთვის ჩატარებულია კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგები სუპერვიზიის
საფუძველზე შემუშავებულია ანგარიშები
შეფასება:
წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტის (CPT) 23-ე ზოგადი ანგარიშის თანახმად,
სამედიცინო პერსონალს უნდა ჰქონდეს ვალდებულება, პაციენტის სურვილის
გაუთვლისწინებლად (თუმცა მისი ინფორმირების შემდგომ) ყველა დაზიანების თაობაზე,
რომლებიც აშკარად არასათანადო მოპყრობის მაჩვენებელია, ავტომატურად მიაწოდოს
ინფორმაცია დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანოს, თუნდაც იერარქიული ხაზის
მეშვეობით.219 საქართველოში ვიზიტის 2014 წლის ანგარიშში კომიტეტი ასევე დეტალურად
მიუთითებს, რა სახის ინფორმაციას უნდა შეიცავდეს ექიმის მიერ სამედიცინო შემოწმების
შედეგად შედგენილი დოკუმენტი.220
საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის 2016 წლის 26 ოქტომბრის
N131 ბრძანებით „საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს
პენიტენციურ დაწესებულებებში შესაძლო წამების და სხვა სასტიკი, არაადამიანური ან
დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა დაზიანების
აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ” დამტკიცდა დაზიანებების სტამბოლის
პროტოკოლის მიხედვით დოკუმენტირების ფორმა, რომელიც შეესაბამება საერთაშორისო
სტანდარტებს. ბრძანების თანახმად პენიტენციური დაწესებულების ექიმი ვალდებულია
დაუყონებლივ აცნობოს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას,
ხოლო საგამოძიებო დანაყოფი ვალდებულია დანაშაულის ნიშნების არსებობის შემთხვევაში
დაიწყოს გამოძიება. ამ პროცესში ექიმი უზრუნველყოფს შევსებული დაზიანების ფორმის და
ფოტოსურათების საგამოძიებო ორგანოებისთვის წარდგენას. საქართველოს იუსტიციის
სამინისტროს ინფორმაციით სპეციალური პენიტენციური სამსახურის სამედიცინო
პერსონალი გადამზადებულია არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის შედეგად
ბრალდებულთა/მსჯავდებულთა დაზიანების აღრიცხვის დოკუმენტირების საკითხებზე,
შესაბამისად ფლობენ ყველა საჭირო პროცედურის შესახებ ინფორმაციას და უნარებს.221

პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, საქართველოს სახალხო დამცველი, გვ. 156.
23d General Report of the CPT, 1 August 2012 - 31 July 2013, par. 77-78.
220 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2014 წლის 1-11 დეკემბრის ვიზიტის შესახებ,
პარ. 29.
218
219

221

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს 2020 წლის 23 სექტემბრის წერილი N12789.
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იგივე შეიძლება ითქვას შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 დეკემბრის N691 ბრძანების
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი მოთავსების იზოლატორებში
მოთავსებულ პირთა სამედიცინო მომსახურების ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე”
შესახებ, რომელიც ასევე სტამბოლის პროტოკოლის მოთხოვნების გათვალისწინებით
მომზადდა.
აღრიცხვის ფორმების სუპერვიზია და მონიტორინგი ჯერ არ ჩატარებული და არც
კონკრეტული
დროა
განსაზღვრული
თუ
როდის
იგეგმება
აღნიშნული
სამწუხაროდ, გამოვლენილი ხარვეზები ცხადყოფს, რომ პრაქტიკაში, არცერთი უწყება
ზემოაღნიშნულ ფორმებს სათანადოდ ვერ იყენებს. პენიტენციურ სისტემაში ასევე
გადახედვას საჭიროებს არასათანადო მოპყრობაზე მოპოვებული ინფორმაციის თაობაზე
შესაბამისი ორგანოებისთვის შეტყობინების გაგზავნის საკითხი.

საქმიანობა 5.1.2.1. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფორმების შესახებ სამედიცინო
პერსონალის კვალიფიკაციის ამაღლება - 60%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის
ანგარიშის მიხედვით: „2019 წელს, ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, 20 ექიმს ჩაუტარდა
ტრენინგი დროებითი მოთავსების იზოლატორში მოთავსებული პირის სხეულზე არსებული
დაზიანებების სათანადო დოკუმენტირების მიმართულებით. ასევე, ამავე წელს, ევროპის
საბჭოსთან თანამშრომლობით, დაიწყო ახალი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც სამედიცინო
პერსონალს ორ ეტაპად ჩაუტარდა ტრენერთა ტრენინგი, რათა შექმნილიყო ტრენერთა ბაზა,
მომავალში დასასაქმებელი და მოქმედი ექიმების გადამზადების მიზნით. აღნიშნული
ღონისძიებების შედეგად შეირჩა 9 ექიმი, რომლებმაც გადამზადების პროცესი დაასრულეს
2020 წლის დასაწყისში.“222
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად კი
„2019 წელს, ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ორი ტრენინგი, რომელიც
მოიცავდა დაკავებულის სხეულზე არსებული დაზიანებების ფოტოგადაღების საკითხებს.
აღნიშნული ტრენინგების ფარგლებში გადამზადდა 30 ექიმი. 2020 წლის განმავლობაში,
გადამზადებული ტრენერების მიერ, ექიმებს ეტაპობრივად ჩაუტარდებათ ტრენინგები
ფოტოგადაღებისა და ფოტომასალის შენახვის წესის თაობაზე, დამტკიცებული ინსტრუქციის
შესაბამისად. ევროპის საბჭოს პროექტის ფარგლებში, 2020 წელს, იზოლატორებში
დასაქმებულ ყველა ექიმს ჩაუტარდება ტრენინგები ჯანდაცვის მენეჯმენტის და დანაშაულის
შესაძლო მსხვერპლთან კომუნიკაციის საკითხებზე.“223
ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტი (CPT) 2018 წლის ვიზიტის ამსახველ
ანგარიშში დადებითად აფასებს ტრენინგების მნიშვნელობას, რომლებიც დროებითი
მოთავსების იზოლატორის ექიმებმა გაიარეს სტამბოლის პროტოკოლის მიხედვით
დაზიანებების დოკუმენტირებაში და ამ მხრივ განსაკუთრებით გამოყოფს თბილისისა და
222
223

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 67.
შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
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რუსთავის დმი-ების სამედიცინო პერსონალის მიერ გაკეთებული ჩანაწერების მაღალ
ხარისხს.224
მიუხედავად ზემოაღნიშნულისა, საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 და 2019 წლების
საპარლამენტო ანგარიშებში კვლავ საუბარია არასათანადო მოპყრობის ფაქტების სტამბოლის
პროტოკოლის შესაბამისად დოკუმენტირების მხრივ არსებულ მთელ რიგ მწვავე
პრობლემებზე.
სახალხო დამცველი 2018 წლის ანგარიშში აცხადებს, რომ წინა წლების მსგავსად, კვლავ
პრობლემად რჩება დაზიანებების ფოტოგრაფირების, ასევე, ექიმის მიერ დაკავებულის
სხეულზე არსებულ დაზიანებებსა და დაკავებული პირის გადმოცემით, დაზიანებების
მიყენების მეთოდებს შორის კავშირის დადგენის პრაქტიკა.225
იმავე ანგარიშის თანახმად, „ასევე, წინა წლების მსგავსად, კვლავ ხარვეზებით მიმდინარეობს
იზოლატორში დასაქმებული ექიმების მიერ დაკავებულ პირთა სხეულზე არსებული
დაზიანებების დოკუმენტირება. კერძოდ, ჩატარებული სამედიცინო შემოწმების საფუძველზე
შევსებულ ფორმაში (დამტკიცებული შინაგან საქმეთა მინისტრის 2016 წლის 8 დეკემბრის
№691 ბრძანებით, „სტამბოლის პროტოკოლის“ თანახმად), მიუხედავად სხეულზე არსებული
დაზიანებებისა, რიგ შემთხვევებში არ ხდება შესაძლო ძალადობის შეფასება - ცარიელია
შესაბამისი გრაფები; არის შემთხვევებიც, როდესაც დაზიანებების მიყენების მეთოდების
შესახებ ჩანაწერის არარსებობის პირობებში, ექიმი მაინც მიუთითებს შესაბამისობაზე
დაზიანებასა და მისი მიყენების მეთოდს შორის და ა.შ.”226
ანალოგიურ პრობლემებზე საუბრობს სახალხო დამცველი 2019 წლის ანგარიშშიც:
„დამუშავებული ინფორმაციის ანალიზის საფუძველზე შეიძლება ითქვას, რომ უმეტეს
შემთხვევაში,
დაზიანებების
მიღების
გარემოებები
(ვითარება
და
მეთოდი)
227
არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აღიწერება. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ ექიმი
ადგენს შესაბამისობას არსებულ დაზიანებასა და მისი მიღების გარემოებებს შორის, მაშინ
როდესაც დაზიანების მიღების გარემოებები არასრულყოფილად ან საერთოდ არ აქვს
აღწერილი“.228229
„სპეციალური პრევენციული ჯგუფის მიერ დამუშავებული სტამბოლის პროტოკოლის
მიხედვით დოკუმენტირებული 351 შემთხვევიდან, ფოტო გადაღებულია 56 შემთხვევაში.
სპეციალური პრევენციული ჯგუფი გაეცნო 40 ფოტოს, რომელთაგან 36 შემთხვევაში
ფოტოების ხარისხი არადამაკმაყოფილებელი იყო. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ სპეციალური
წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 24.
225 საქართველოს სახალხო დამცველის 2018 წლის ანგარიში, გვ. 62.
224

226

Ibid.

351 შემთხვევიდან 275 (78%) შემთხვევაში. მხოლოდ 76 შემთხვევაში იყო სრულყოფილად აღწერილი
გარემოებები.
228 275 შემთხვევიდან, დაზიანებების მიღების გარემოებები სრულყოფილად ან საერთოდ არ არის აღწერილი 177
შემთხვევაში, მაგრამ ექიმს დადგენილი ჰქონდა შესაბამისობა. 6 შემთხვევაში, გარემოებები სრულყოფილად იყო
აღწერილი, მაგრამ ექიმს შესაბამისობა დადგენილი არ ჰქონდა.
229 საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 89.
227
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პრევენციული ჯგუფის მიერ ნანახ იზოლატორებში სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად
გადაღებული ფოტოების შენახვის ერთიანი წესი არ ჰქონიათ.“230
სპეციალური პენიტენციური სამსახურის მიერ სამედიცინო პერსონალის კვალიფიკაციის
ამაღლების კუთხით გატარებული ღონისძიებების თაობაზე ინფორმაცია ხელმიუწვდომელია.
აღნიშნულის თაობაზე არაფერია მითითებული ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს
2019 წლის ანგარიშშიც. თუმცა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის მიერ
პენიტენციური დაწესებულებების ექიმების მიერ დაზიანებების დოკუმენტირების
თვალსაზრისით გამოვლენილი ხარვეზები ცხადყოფს, რომ უწყებას დიდი ძალისხმევა აქვს
გასაწევი აღნიშნული საკითხის მოსაგვარებლად. ექიმების დაბალი კვალიფიკაციისა და
პატიმრებთან კონფიდენციურ გარემოში შეხვედრის პირობების არარსებობის გარდა,
პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ანგარიშში გამოკვეთილია არაერთი გარემოება, რომელიც
გართულებულია ბიუროკრატიული შიდა სტრუქტურული მექანიზმების საფუძველზე.
მაგალითად საქართველოს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის მინისტრის №131 ბრძანების
მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტის თანახმად, ექიმი წამების და არასათანადო მოპყრობის ეჭვის
შემთხვევაში, შეტყობინებას იუსტიციის სამინიტროს საგამოძიებო დეპარტამენტს უგზავნის,
რაც ნაკლები ობიექტურობის შესაძლებლობას იძლევა იმ შემთხვევაში თუ წამების ან
არასათანადო მოპყრობის ჩამდენი სუბიექტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს, პენიტენციური
დაწესებულების, ესკორტირების ჯგუფის წევრი ან სხვა საგამოძიებო ორგანოს
თანამშრომელია.
სახალხო დამცველის მიერ 2019 წელს პენიტენციურ დაწესებულებებში ჩატარებულმა
შემოწმებამ გამოავლინა, რომ ნახევრად ღია ტიპის პენიტენციურ დაწესებულებებში
პატიმართა სხეულზე საეჭვო დაზიანებების აღმოჩენის შემთხვევაში, ექიმები არ ახდენენ მის
დოკუმენტირებას №131 ბრძანებით დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის წესის
შესაბამისად. 2019 წელის 11 თვის მონაცემებით, პატიმრისთვის სხვა პირის მიერ სხეულის
დაზიანების მიყენების 316 ფაქტია გამოვლენილი. ყველა ამ შემთხვევაში სახეზეა პატიმრის
მიმართ სავარაუდო ძალადობრივი ქმედების ჩადენის ნიშნები. მიუხედავად, ამისა, №131
ბრძანებით დამტკიცებული დაზიანების აღრიცხვის ფორმა არცერთ შემთხვევაში არ არის
შევსებული.231
2020 წელსაც მნიშვნელოვან პრობლემად რჩებოდა არასათანადო მოპყრობის ფაქტების
სტამბოლის პროტოკოლის შესაბამისად დოკუმენტირების საკითხი. კერძოდ, სახალხო
დამცველი მიუთითებს, რომ წინა წლების მსგავსად, დროებითი მოთავსების იზოლატორების
ექიმები
დაკავებულის
სხეულზე
არსებულ
დაზიანებებს
კვლავ
ხარვეზებით
232
ადოკუმენტირებდნენ.
ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების
დოკუმენტირების მიმართულებით ჩატარებული საქმიანობა ორივე უწყების შემთხვევაში
არასრულია და ვერ ჩაითვლება შესრულებულად რადგან გადამზადებულ ექიმთა რაოდენობა
და მათი პრაქტიკული საქმიანობის შეფასების არარსებობა არ გვაძლევს საფუძვლიან
მტკიცებულებას,
რომ
დავადგინოთ
სამედიცინო
სფეროს
წარმომადგენელთა

230
231
232

Ibid., გვ. 90.
Ibid., გვ. 60-61.
საქართველოს სახალხო დამცველის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 73.
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გაუმჯობესებული კვალიფიკაცია და მათ მიერ წარმებული გამართული დოკუმენტირების
უზრუნველყოფა.

საქმიანობა 5.1.2.2. წამებისა და არასათანადო მოპყრობის ფორმების სუპერვიზია და შიდა
მონიტორინგის მექანიზმის შექმნა - 50%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,
„სამედიცინო შემოწმების კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრისა და ერთიანი
სტანდარტების დანერგვის მიზნით, 2019 წელს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დროებითი
მოთავსების უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მიერ შემუშავდა სამედიცინო შემოწმების
ჩატარების დეტალური ინსტრუქციის პროექტი. აღნიშნული დოკუმენტი წარმოადგენს
სახელმძღვანელოს იზოლატორებში დასაქმებული ექიმებისთვის, რათა მათ მაქსიმალური
სიზუსტით უზრუნველყონ დაკავებული პირისგან სრული ინფორმაციის მიღება მისი
ჯანმრთელობის მდგომარეობის და არსებული ჩივილების შესახებ, სხეულზე არსებული
დაზიანებების დეტალური დოკუმენტირება სტამბოლის ოქმის შესაბამისად, დაკავებულის
მიმართ განხორციელებული შესაძლო ძალადობის ფაქტის გამოვლენა და საჭიროების
შემთხვევაში, სავარაუდო ფაქტის შესახებ საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურისთვის
შეტყობინების
გაგზავნა.“233
ინსტრუქციების
დოკუმენტი
ჯერ
დამტკიცებული არ არის და არც საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი.
როგორც საქმიანობა 5.1.2.1-ის შეფასებაშია აღნიშნული, სასჯელაღსრულების მინისტრის N131
ბრძანების თანახმად, ექიმმა არასათანადო მოპყრობის შესახებ ინფორმაცია სამინისტროს
საგამოძიებო დეპარტამენტს უნდა გადაუგზავნოს, თუმცა ხელმიუწვდომელია ინფორმაცია,
ერთი მხრივ, საანგარიშო პერიოდში რამდენ ამგვარ საქმეზე გადაეცა შეტყობინება
საგამოძიებო დეპარტამენტს, ხოლო მეორე მხრივ, რა რეაგირება მოყვა აღნიშნულ
შეტყობინებებს, კერძოდ, რამდენ მსგავს შემთხვევაზე იქნა ინფორმირებული საგამოძიებო
ორგანო.
ამგვარად, საანგარიშო პერიოდში არ შესრულებულა წამების პრევენციის ევროპული
კომიტეტისა (CPT) და სახალხო დამცველის რეკომენდაცია, კანონქვემდებარე ნორმატიული
აქტით ექიმის ვალდებულებების განსაზღვრის შესახებ, შეავსოს დაზიანების ფორმა,
მოახდინოს ფოტოგადაღება და დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანოებისთვის გადაგზავნა
ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც ექიმს წარმოეშვება ეჭვი პატიმრის მიმართ ჩადენილი
შესაძლო წამებისა და არასათანადო მოპყრობის შესახებ, განურჩევლად იმისა, მიიღო თუ არა
ექიმმა პატიმრის ინფორმირებული თანხმობა.234

ამოცანა 5.1.3 გამოძიების დამოუკიდებლობის, ეფექტიანობისა და გამჭვირვალობის ხარისხის
გაზრდის ხელშეწყობა - 55%
ინდიკატორი: გამოძიების სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი მექანიზმის
შექმნის მიზნით შემუშავებულია საკანონმდებლო ჩარჩო, რომელიც შესაბამისობაშია
საერთაშორისო რეკომენდაციებთან

233
234

შსს-ს 2020 წლის 01 მაისის წერილი MIA 6 20 00965423.
საქართველოს სახალხო დამცველის 2019 წლის ნგარიში, გვ. 57.
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საქმიანობა 5.1.3.1. სასჯელაღსრულების სისტემაში, პოლიციის დაწესებულებებსა და სხვა
დახურულ დაწესებულებებში წამებასა და სხვა სასტიკ მოპყრობასთან დაკავშირებით
წაყენებული ბრალდებების გამოძიების სრულფასოვანი, დამოუკიდებელი და ეფექტიანი
მექანიზმის შექმნის მიზნით საკანონმდებლო ჩარჩოს შემუშავება - 60%
2019 წლის 01 ნოემრიდან, ამოქმედდა სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური. სამსახური
შეიქმნა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის სამსახურის ბაზაზე და მასში
ინტეგრირდა საგამოძიებო ფუნქცია. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს დღეს
სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის, მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის
მიერ ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ ჩადენილი განსაკუთრებით
მძიმე დანაშაულის და ძალადობით ან დაზარალებულის პირადი ღირსების შეურაცხყოფით
ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის მიუკერძოებელი და ეფექტიანი გამოძიება ევალება.
2012 წლის არჩევნების შემდეგ პრიორიტეტად გამოცხადდა დამოუკიდებელი მექანიზმის
შექმნა, რომელიც გამოიძიებს საჯარო მოხელეების მხრიდან არასათანადო მოპყრობას. ასეთი
მექანიზმის არსებობის აუცილებლობას არაერთხელ გაუსვეს ხაზი სხვადასხვა საერთაშორისო
ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმა.235 2015 წელს, ღია საზოგადოების ფონდისა და
საქართველოში გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ძალისხმევით,
მომზადდა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შესახებ კანონპროექტი, რომლის
უფლებამოსილებები მოიცავდა არა მხოლოდ საჯარო მოხელეების მიერ ჩადენილი
არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიებას, არამედ, ასევე, სისხლისსამართლებრივი
დევნის წარმოებასაც. პროექტი მომზადდა სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობით და
სრული მხარდაჭერით. პროექტს ასევე მიესალმა მთავრობაც. მიუხედავად ამისა,
დამოუკიდებელ საგამოძიებო მექანიზმზე მუშაობა კიდევ სამი წლით შეჩერდა. საბოლოოდ,
2018 წელს, საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, პარლამენტმა მიიღო სამოქალაქო
საზოგადოების მხარდაჭერილისგან ძირეულად განსხვავებული მოდელი. დამოუკიდებელი
საგამოძიებო მექანიზმის მანდატი პერსონალურ მონაცემთა ინსპექტორის სამსახურს მიენიჭა,
რომელსაც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური დაერქვა.236

“საქართველო გარდამავალ პერიოდში”, ანგარიში ადამიანის უფლებათა სფეროში: განვლილი პერიოდი,
გადადგმული ნაბიჯები და არსებული გამოწვევები, თომას ჰამარბერგი, ევროკავშირის სპეციალური მრჩეველი
საქართველოში საკონსტიტუციო და სამართლებრივი რეფორმების საკითხებსა და ადამიანის უფლებებში, 2013
წლის
სექტემბერი,
გვ.
14,
ხელმისაწვდომია:
http://myrights.gov.ge/uploads/files/docs/8987288_38635_607369_Hammarbergreport-getm.pdf.
ჯიმ მერდოკი; „არასათანადო მოპყრობის გამოძიება საქართველოში: მიმოხილვითი ანგარიში“; ევროპის კავშირისა
და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამა არასათანადო მოპყრობასა და დაუსჯელობასთან ბრძოლის
ხელშეწყობა, თბილისი, 2013 წ, გვ.48, ხელმისაწვდომია: https://rm.coe.int/16800922af.
Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission
to Georgia; 2015, December 1, A/HR/31/57/Add.3; Par. 62-68. Available: https://www.refworld.org/docid/56c436dc4.html.
236 საქართველოს კანონი “სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ”, 21 ივლისი 2018 წელი.
235
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აღნიშნული სიახლე როგორც სახალხო დამცველის,237 ისე კოალიციის „დამოუკიდებელი და
გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის“238 სერიოზული კრიტიკის საგანი გახდა. კოალიციამ
ძირითადი ყურადღება შემდეგ საკითხებზე გაამახვილა:
• გაუგებარია რა რაციონალურმა მოსაზრებებმა განაპირობა სახელმწიფო ინსპექტორის
მანდატის ქვეშ ორი სრულიად განსხვავებული, თუმცა თანაბრად მნიშვნელოვანი
ფუნქციების - ერთი მხრივ, პირადი მონაცემების დაცვისა და მეორე მხრივ,
არასათანადო მოპყრობის საქმეების გამოძიების გაერთიანება.
• „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ” კანონის მე -3 მუხლის „თ“ ქვეპუნქტი
გამორიცხავს ინსპექტორის იურისდიქციას მთავარი პროკურორის, შინაგან საქმეთა
მინისტრისა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მიერ ჩადენილ
დანაშაულებზე. კოალიციამ დაუსაბუთებლად მიიჩნია ინსპექტორის მანდატიდან იმ
თანამდებობის პირების გამორიცხვა, რომლებიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების
ბოროტად გამოყენების განსაკუთრებით მაღალ რისკს წარმოადგენენ.
• პრობლემურია აგრეთვე სისხლის სამართლის კოდექსის სტატიების ამომწურავი
ჩამონათვალი, რომლებზეც ინსპექტორის უფლებამოსილება ვრცელდება - ამრიგად,
ინსპექტორის მიერ მისი საგამოძიებო ფუნქციების განხორციელება დამოკიდებული
იქნება ფაქტების კვალიფიკაციაზე, რაც არასათანადო მოპყრობის შემთხვევებში
ყოველთვის პრობლემური იყო.239
• სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში არ შესულა შესაბამისი ცვლილებები ახალი
საგამოძიებო
მექანიზმის
მანდატის
გათვალისწინებით.
ამგვარად,
პროკურატურისთვის გამოძიებაზე მეთვალყურეობის ფუნქციისა და მისი მხრიდან
სავალდებულო მითითებების შენარჩუნება საფრთხეს უქმნის ინსპექტორის მანდატის
ეფექტურობას. დღევანდელი რედაქციით, მთავარ პროკურორს შენარჩუნებული აქვს
გამოძიების ქვემდებარეობის მიუხედავად, საქმის გამოძიების ერთი ორგანოდან
ამოღებისა და სხვა ორგანოსთვის გადაცემის კომპეტენცია. ეს უფლებამოსილება კვლავ
ტოვებს საფრთხეს, რომ საქმე გამოსაძიებლად იმ ორგანოს დაექვემდებაროს, რომლის
თანამშრომელმაც სავარაუდო დანაშაული ჩაიდინა.
სახალხო დამცველის გარდა, „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ” კანონის იმავე
პრობლემებზე მიუთითებს წამების პრევენციის ევროპული კომიტეტიც.240 დღეის
მდგომარეობით კოალიციის არცერთი რეკომენდაცია არ იქნა გათვალისწინებული.

საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის“ შესახებ კანონის
პროექტთან დაკავშირებით, 2018 წლის 15 თებერვალი, ხელმისაწვდომია: http://ombudsman.ge/geo/akhaliambebi/saqartvelos-saxalxo-damcvelis-shefaseba-saxelmwifo-inspeqtoris-samsaxuris-shesaxeb-kanonis-proeqttandakavshirebit.
238 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შექმნასთან დაკავშირებით კოალიციის შეფასება, 2018 წლის 14
თებერვალი, ხელმისაწვდომია: http://coalition.ge/index.php?article_id=176&amp;clang=0.
239
როგორც საქმიანობა 5.1.3.2-ის შესრულების შეფასებაში მოცემული სტატისტიკაც მოწმობს, არასათანადო
მოპყრობის შემთხვევები კვლავ ხშირად კვალიფიცირდება სისხლის სამართლის კოდექსის 333-ე მუხლით,
სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებად.
240 წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობისა თუ დასჯის პრევენციის ევროპული
კომიტეტის (CPT) ანგარიში საქართველოს მთავრობას საქართველოში 2018 წლის 10-21 სექტემბრის ვიზიტის
შესახებ, პარ. 14.
237
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„სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ” კანონის ის დისპოზიციები, რომლებიც მის
საგამოძიებო ფუნქციებს შეეხება, ძალაში მხოლოდ 2019 წლის 1 ნოემბერს შევიდა.241

საქმიანობა 5.1.3.2. გამოძიებასთან დაკავშირებული სტატისტიკის პროაქტიულად მიწოდება
საზოგადოებისთვის - 50%
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და გამოძიების
ხარისხის მონიტორინგის დეპარტამენტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად,
„შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე ყოველწლიურად ქვეყნდება
რეგისტირირებული დანაშაულის სტატისტიკა ცალკეული მუხლების მიხედვით. გარდა
ამისა,
რეგისტრირებული
დანაშაულის
სტატისტიკა
პროაქტიულად
ქვეყნდება
ყოველთვიურადაც.“
საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, 2018
წელს, განხორციელდა მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მიერ ჩადენილი
არასათანადო მოპყრობის ფაქტების კვალიფიკაციის შესახებ რეკომენდაციის შესრულების
მონიტორინგი. საანგარიშო პერიოდი მოიცავდა 2017 წლის 10 თვეს და 2018 წლის 11 თვეს.
2018 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა მიმართ განხორციელებული წამებისა
და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო
პენიტენციური დაწესებულების 3 თანამშრომლის მიმართ, საქართველოს სისხლის
სამართლის კოდექსის 25.144 მუხლით. იმავე პერიოდში, პოლიციის თანამშრომლების მიერ
განხორციელებული
წამებისა
და
არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტებზე
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 12 პირის მიმართ, საქართველოს სსკ-ის 333-ე
მუხლით.
3

2019 წელს, პენიტენციურ დაწესებულებებში პატიმართა მიმართ განხორციელებული წამებისა
და არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე სისხლისსამართლებრივი დევნის დაწყების
მაჩვენებელი
არ
დაფიქსირებულა,
ხოლო
პოლიციის
თანამშრომლების
მიერ
განხორციელებული
წამებისა
და
არასათანადო
მოპყრობის
ფაქტებზე
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო 4 პირის მიმართ. აქედან, საქართველოს სსკ-ის 333-ე
მუხლით 3 პირის მიმართ, ხოლო, 144 მუხლით - 1 პირის მიმართ.
3

2020 წლის 01 იანვრიდან - 31 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენლის,
მოხელის ან მასთან გათანაბრებული პირის მხრიდან არასათანადო მოპყრობის შესაძლო
ფაქტებზე გამოძიება დაიწყო: 214 საქმეზე საქართველოს სსკ-ის 333-ე მუხლით, 26 საქმეზე 144 ტერცია მუხლით და 18 საქმეზე - 342 პრიმა მუხლით.
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ამავე პერიოდში, საქართველოს გენერალური პროკურატურის სახელმწიფო ინსპექტორის
სამსახურში
გამოძიების
საპროცესო
ხელმძღვანელობის
დეპარტამენტმა
სისხლისსამართლებრივი დევნა დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში
დასაქმებული 5 პირის მიმართ. საანგარიშო პერიოდში დევნა დაწყებული საქმეებიდან 4 პირის
მიერ ჩადენილი იყო სსკ-ის 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული
დანაშაული, ხოლო ერთი პირის მიერ 126-ე მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული
დანაშაული.242
მიუხედავად იმისა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო პროაქტიულად აქვეყნებს
სტატისტიკურ ინფორმაციას რეგისტრირებული დანაშაულების შესახებ, სტატისტიკის
წარმოების დამკვიდრებული ფორმა არ არის საკმარისად ინფორმატიული და ასახავს
მხოლოდ რეგისტრირებული და გახსნილი დანაშაულების/სისხლისსამართლებრივ
პასუხისგებაში მიცემული პირების რიცხობრივ და პროცენტულ მაჩვენებლებს. მოცემული
სტატისტიკის ანალიზის საფუძველზე, შეუძლებელია იმის გარკვევა, თუ რა ბედი ეწია
სტატისტიკაში მითითებული საქმის გამოძიებას (შეწყდა, დასრულდა საპროცესო
შეთანხმებით, დასრულდა და გადაეცა სასამართლოს, მიმდინარეობს და სხვა), რამდენი პირი
იქნა სისხლისსამართლებრივ პასუხისგებაში მიცემული და ა.შ. შესაბამისად, მითითებული
ფორმით სტატისტიკის გამოქვეყნება სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს სამოქმედო გეგმით
გათვალისწინებული საქმიანობის შესრულებას.
გარდა ამისა, სამოქმედო გეგმაში იმთავითვე არასრულად განისაზღვრა პასუხისმგებელი
უწყებების ჩამონათვალი, ვინაიდან მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო ვერ უზრუნველყოფს
არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე გამოძიების ყველა ეტაპზე სტატისტიკის წარმოებასა და
საზოგადოებისთვის პროაქტიულად მიწოდებას. მეტი გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად,
მნიშვნელოვანი იქნებოდა შსს, პროკურატურის, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის,
საერთო სასამართლოების და ყველა იმ უწყების ერთიანი სტატისტიკის წარმოება, რომელშიც
დეტალურად გაიწერებოდა არასათანადო მოპყრობის ფაქტების თაობაზე დაწყებული,
შეწყვეტილი, მიმდინარე და დასრულებული საქმეების შესახებ სტატისტიკური მონაცემები,
გადაკვალიფიცირებული საქმეები, ასევე, სასამართლოს მიერ მიღებული გამამტყუნებელი თუ
გამამართლებელი განაჩენების შესახებ ინფორმაცია.
არასათანადო მოპყრობის საქმეების შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნებოდა, ასევე, იმგვარი
ელექტრონული მონაცემთა ბაზის შექმნა, რომელშიც შესაძლებელი იქნებოდა,
კონფიდენციურობის სათანადო დაცვით, კონკრეტული საქმის „გაყოლა”, ანუ მის თაობაზე
ყველა ეტაპის ინფორმაციის მოპოვება. ასეთი მონაცემთა ბაზით მოცული იქნებოდა
გამოძიების
დამოუკიდებლობის,
ეფექტიანობის
და
გამჭვირვალობის
ხარისხის
შეფასებისთვის ყველა საჭირო ინფორმაცია, ასევე, ნათლად წარმოაჩენდა სახელმწიფოს
ძალისხმევას წამებისა და არაადამიანური ან/და დამამცირებელი მოყრობის აღმოფხვრის
თვალსაზრისით.

ამოცანა 5.1.4. არასათანადო მოპყრობის
რეაბილიტაციის ხელშეწყობა - 0%
242

მსხვერპლთა

დაცვის,

კომპენსაციისა

და
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ინდიკატორი:
შესწავლილია იურიდიული დახმარების სამსახურის პოტენციალი;
და მსხვერპლთა რეაბილიტაციის სახელმწიფო პროგრამის ფორმირების მიზნით
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან გაზრდილი თანამშრომლობა;
ჩატარებული კვლევის შედეგები და წარმოდგენილი რეკომენდაციების პაკეტი;

საქმიანობა 5.1.4.1. იურიდიული დახმარების სამსახურის პოტენციალის სრულად შესწავლა
და იურიდიული დახმარების არსებული კანონმდებლობის ანალიზი - 0%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების 2018 წლის
შუალედური ანგარიშის მიხედვით, სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური აქტიურად
თანამშრომლობს ადამიანთა წამების, არაჰუმანური, სასტიკი ან პატივისა და ღირსების
შემლახავი
მოპყრობის
ან
დასჯის
წინააღმდეგ
მიმართული
ღონისძიებების
განმახორციელებელ საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოსთან. 2018 წელს,
საკოორდინაციო საბჭომ, იურიდიული დახმარების სამსახურის აქტიური ჩართულობით,
განახორციელა არასათანადო მოპყრობის მსხვერპლთათვის ეფექტიანი იურიდიული
დახმარებისა და სამართლებრივი დაცვის უზრუნველყოფის მარეგულირებელი მოქმედი
კანონმდებლობის ანალიზი, ასევე ჩაატარა არსებული კანონმდებლობისა და საერთაშორისო
სტანდარტების შედარებითი კვლევა.
ზემოაღნიშნული დოკუმენტი იურიდიული დახმარების სამსახურის ვებგვერდზე
ხელმისაწვდომი არ არის. კვლევების ჩამონათვალში მხოლოდ 2011 წელს განხორციელებული
იურიდიული დახმარების სამსახურის შესაძლებლობებისა და საჭიროებების კვლევა
გვხვდება.243

მიზანი 5.2. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში მყოფ პირთა ჯანმრთელობის უფლების დაცვა 40%
საანგარიშგებო პერიოდში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ჯანმრთელობის უფლების
დაცვის გაუმჯობესების კუთხით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. 5.2.
მიზნით გათვალისწინებული აქტივობები ნაწილობრივ შესრულდა. ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში შეზღუდულია ფსიქიკური თუ სომატური სამედიცინო სერვისები და მათი
მოხმარება. ჯერ კიდევ არ არის ხელმისაწვდომი პაციენტთა საჭიროებების შესწავლის
საფუძველზე რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელების ინდივიდუალური მიდგომის,
გეგმების შედგენისა და განხორციელების პრაქტიკა. გამოწვევად რჩება ფსიქიატრიული
შემთხვევების ადეკვატური მართვა. არ დამტკიცებულა ცვლილებები ფსიქიკური დახმარების
შესახებ კანონში.

ამოცანა 5.2.1.ჯანმრთელობის დაცვის სერვისების გაუმჯობესება - 30%
ინდიკატორი: ფსიქიატრიულ
გაუმჯობესებულია

243

დაწესებულებებში

მყოფი

მკურნალობის

სერვისები

http://www.legalaid.ge/ka/p/745/studies;
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საქმიანობა 5.2.1.1. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში (მ.შ. სასჯელაღსრულების სისტემის
სამკურნალო
დაწესებულებების
ფსიქიატრიულ
განყოფილებებში)
მყოფი
პირების უზრუნველყოფა ფსიქიკური და სომატური ჯანმრთელობის თანამედროვე
სერვისებით, მათ შორის ამბულატორიული სერვისებით. - 30%
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის მონიტორინგის 2019 წლის
ანგარიშის მიხედვით: „არანებაყოფლობით ფსიქიატრიულ სტაციონარულ მკურნალობაზე
მყოფი ყველა ის პაციენტი, რომელიც წარმოადგენს საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო
პროგრამის და სხვა სახელმწიფო პროგრამების ბენეფიციარს, უფლებამოსილია სომატური
დაავადებების სამკურნალოდ ისარგებლოს აღნიშნული პროგრამებით. რეფერალური
პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებელია, განხილულ იქნას იმ მომსახურების დაფინანსების
საკითხი, მიუხედავად პაციენტის მოქალაქეობისა, რომელიც არ იფარება ზემოაღნიშნული
სახელმწიფო პროგრამებით ან დაზღვევით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. 2019 წელს N18
ბრალდებულთა და მსჯავრდებულთა სამკურნალო დაწესებულების ფსიქიატრიულ
განყოფილებაში განთავსებული პაციენტები უზრუნველყოფილი არიან როგორც ფსიქიკური,
ასევე, საჭიროების შემთხვევაში სომატური სამედიცინო სერვისებით.“244
სამდივნოს ანგარიშისგან განსხვავებით, პრევენციის ეროვნული მექანიზმის როგორც 2019,
ასევე 2020 წლის ანგარიშში ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში სამედიცინო სერვისების
ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის თაობაზე მთელი რიგი პრობლემებია ხაზგასმული.
ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არ არის დანერგილი და
ხელმისაწვდომი მულტიდისციპლინური მიდგომისა და პაციენტთა საჭიროებების შესწავლის
საფუძველზე რეაბილიტაციისა და გამოჯანმრთელების (ე.წ. recovery) ინდივიდუალური
გეგმების შედგენისა და განხორციელების პრაქტიკა. მატერიალური თუ ადამიანური
რესურსების სიმწირის გამო რეაბილიტაციისკენ მიმართული აქტივობები საერთოდ არ
ხორციელდება.245
ფსიქიატრიულ
სტაციონარში
ფსიქიატრიული
დახმარება
არ
ატარებს
ბიოფსიქოსოციალურ ხასიათს და კვლავ ფარმაკოთერაპიამდეა დაყვანილი. პაციენტები არ
არიან ინფორმირებული თუ რა სახის მკურნალობას გადიან ან რას უნდა ელოდნენ
ჩატარებული მკურნალობის შედეგად.
სახალხო დამცველია ანგარიშში აღნიშნულია, რომ სამედიცინო ბარათების შესწასვლის
შედეგად 2020 წელს კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა ერთდროულად რამდენიმე
ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნა, რაც ეწინააღმდეგება ქვეყანაში მოქმედ კლინიკურ
გაიდლაინებს.
ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში მყოფი პირები, უმეტეს შემთხვევაში, გადაუდებელი წესით
გადაჰყავთ სამოქალაქო ჯანმრთელობის სერვისებით სარგელობის მიზნით. ეს შესაძლებელია

ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 68.
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 135-136;
საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 178-180.
244
245
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დავუკავშიროთ დაავადებების დროული გამოვლენის და გეგმური მკურნალობის
არარსებობას. 2019-2020 წლებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროგრამაში არ არის
გათვალისწინებული
ფსიქიატრიულ
სტაციონარში
მოთავსებული
ფსიქიკური
ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირთა სომატური ჯანმრთელობის პრობლემების
მონიტორინგი და მკურნალობა.246
პრობლემებია ფსიქიატრიული შემთხვევის ადეკვატური მართვის თვალსაზრისითაც.
გაწეული მომსახურება არ არის ორიენტირებული გამოჯანმრთელებაზე/აღდგენაზე (recovery)
და არ არის დაფუძნებული პიროვნული ავტონომიის პატივისცემაზე. რიგ შემთხვევებში,
განხორციელებული ინტერვენცია პაციენტს მნიშვნელოვან ზიანს აყენებს.247
გამოვლენილია მედიკამეტების არამიზნობრივი და ზედოზირებით დანიშვის შემთხვევები.
სამედიცინო ბარათების შესწავლით დგინდება, რომ რამდენიმე შემთხვევაში პაციენტებს
ერთდროულად ორი, სამი ან მეტი ანტიფსიქოზური მედიკამენტი ჰქონდათ დანიშნული,
როდესაც კლინიკური პრაქტიკის ეროვნული რეკომენდაციების შესაბამისად, პაციენტების
უმეტესობისთვის ერთი ანტიფსიქოზური მედიკამენტის დანიშვნაა რეკომენდებული.
პრობლემურია პაციენტის ინფორმირების და გადაწყვეტილების მიღების პროცესში
თანამონაწილეობის საკითხი. მონიტორინგის შედეგები აჩვენებს, რომ პაციენტები აღნიშნულ
პროცესში სათანადოდ ჩართული არ არიან, რასაც ადასტურებს ის ფაქტი, რომ გამოკითხული
პაციენტების ნაწილმა საერთოდ არ იცის დიაგნოზი და დანიშნული მედიკამენტების
დასახელება, არ ფლობენ ინფორმაციას მკურნალობის ალტერნატიული მეთოდების შესახებ.248
იმავე პრობლემებზე საუბრობს საქართველოს სახალხო დამცველი 2020 წლის ანგარიშებშიც.249
წარმოდგენილი მიმოხილვის საფუძველზე შესაძლებელია ითქვას, რომ აღნიშნული ამოცანით
გათვალისწინებული მიზანი არ არის მიღწეული. არსებული გამოწვევები ცხადყოფს, რომ
შეზუღუდულია
ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში
ფსიქიკური
თუ
სომატური
ჯანმრთელობის სერვისების ხელმისაწვდომობა და მოხმარება.

ამოცანა 5.2.2 იძულების ღონისძიებების გამოყენების პრინციპებისა და პროცედურების
შემუშავება - 50%
ინდიკატორი: შემუშავებულია და დამტკიცებულია ცვლილებები კანონქვემდებარე აქტებში

საქმიანობა 5.2.2.1. ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში ფსიქიკური ჯანმრთელობის
პრობლემების მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის მეთოდების

საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2019 წლის ანგარიში, გვ. 137.
Ibid., გვ. 135.
248 Ibid., გვ. 134.
249 საქართველოს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის 2020 წლის ანგარიში, გვ. 176-177, 181183
246
247
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გამოყენების წესისა და პროცედურების შესახებ შესაბამისი ფსიქიკური ჯანმრთელობის
საკანონმდებლო აქტების გადახედვა და განახლება - 50%
ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის (WHO) მიდგომა ფსიქიკური ჯანდაცვის
მიმართულებით,
დაფუძნებულია
უფლებების
პატივისცემისა
და
250
გამოჯანმრთელების/აღდგენის მოდელზე (recovery). აღნიშნული მიდგომის ფარგლებში
ორგანიზაცია მოუწოდებს სახელმწიფოებს, ხელი შეუწყონ სტაციონარში მოთავსებული
პაციენტების მიმართ ფიზიკური და ქიმიური შეზღუდვის საშუალებების გამოყენების
შემცირებას და აღმოფხვრას.
2019 წლის სახალხო დამცველის ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის
მდგომარეობის შესახებ ანგარიშში აღნიშნულია, რომ კანონი ,,ფსიქიატრიული დახმარების
შესახებ“ კონკრეტულად არ მიუთითებს დაწესებულებების ვალდებულებას, მოახდინოს
კრიზისული შემთხვევების პრევენცია და დროულად შეძლოს შესაძლო შემთხვევების
ამოცნობა და მართვა. არ არსებობს სამინისტროს მიერ დადგენილი ერთიანი
სტანდარტი ფსიქიატრიული დაწესებულებებისთვის, რომელიც განსაზღვრავს მათ
ვალდებულებას შეიმუშაონ კრიზისული შემთხვევების პრევენციისა და მართვის შიდა
სახელმძღვანელო სავალდებულო დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს შემთხვევების
გართულების რისკების დროულ შეფასებას და აღმოფხვრას.
არსებულ დაწესებულებებში არ ხდება ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების
შესახებ ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციების შესრულება.251 იზოლაციის შემთხვევები
არ არის დოკუმენტირებული. ქიმიური შეზღუდვების შესახებ ჩანაწერებში დაფიქსირებულია
ხარვეზები. გამოწვევად რჩება ფორმალურად ნებაყოფლობით მკურნალობაზე მყოფი
პაციენტების მიმართ იძულებით ინექციების გაკეთების და ფიზიკური შეზღუდვების
გამოყენების პრაქტიკა.
ადამიანის უფლებათა დაცვის სამთავრობო სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგის
2019 წლის ანგარიშში მითითებულია: „საქართველოს პარლამენტის მიერ მომზადდა
ფსიქიკური დახმარების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები. მიმდინარეობს
დაინტერესებულ მხარეებთან შეთანხმების პროცედურები.“252
ზემოაღნიშნული ცვლილებები „ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ” საქართველოს კანონში
2020 წლის ივნისში შევიდა.253 ისინი ორიენტირებულია სტაციონარში პაციენტის ძალადობის
შემცველი ქცევის მიზნით მის მიმართ შესაძლო შეზღუდვების უკიდურესი ზომების
გამოყენების საკითხებზე; მოიცავს მეთოდების განმარტებას და მათი გამოყენების
ინსტრუქციებს, ასევე ფსიქიკური ჯანმრთელობის სათემო მომსახურების მიწოდების
WHO Quality Rights initiative – improving quality, promoting human rights
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის №92/ნ ბრძანება “ფსიქიკური
აშლილობის მქონე პაციენტისათვის ფიზიკური შეზღუდვის მეთოდების გამოყენების წესისა და პროცედურების
შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე”, მე-6 პუნქტი.
252 ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოს 2019 წლის ანგარიში, გვ. 69.
253 საქართველოს 2020 წლის 23 ივნისის კანონი N6360-IIს “ფსიქიატრიული დახმარების შესახებ” საქართველოს
კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.
250
251
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სერვისებს და მათი ორგანიზების ტიპებს. ცვლილებების პაკეტი ასევე უზრუნველყოფს
მომსახურების ხარისხის შეფასებას, თუმცა ამ მიმართულებით წარმოადგენს მხოლოდ
მონიტორინგის ჯგუფის მუშაობის პრინციპებსა და საქმიანობის მიმართულებებს. ამ
ცვლილებების პრაქტიკაში იმპლემენტაცია მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ფსიქიატრიულ
დაწესებულებებში პაციენტთა ზრუნვის გაუმჯობესებას და დადებით გამოსავლებს ადამიანის
უფლებების დაცვის მხარდაჭერით პაციენტთა ზრუნვის უზრუნველსაყოფად.
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Introduction
This report reflects the outcomes of the monitoring of chapters 3, 4 and 5 of the Governmental
Action Plan on Human Rights (2018-2020) in 2018-2020.
It is commendable that the Action Plan for 2018-2020 eradicated some shortcomings of the previous
plan; the present Action Plan incorporates, almost with regard to each objective, recommendations
and proposals made by the international and local monitoring bodies, which should be taken into
account when fulfilling the objectives and carrying out activities determined by the plan.
It should also be mentioned positively that the Action Plan for 2018-2020 determines indicators not
only with regard to specific activities but also in relation to objectives. This contributes to the
assessment of the performed work; however, there are still problems with regard to adequacy and
sufficiency of indicators. Furthermore, many indicators still serve to measure the quality of the
implementation of activities rather than to indicate the fulfilment of an objective.
Setting out broad scopes of timeframes is a considerable shortcoming of the Action Plan. The entire
timeline for the Action Plan, i.e. 2018-2020, is determined as the timeframe for the majority of
objectives and activities. Determining such a broad timeframe for specific objectives hinders and
delays its implementation until the end of the term in most cases.
It should also be pointed out with regard to Chapter 4 of the Action Plan that on 22 February 2019,
the Minister of Justice of Georgia approved by Order no. 385 the Strategy on the Development of
the Penitentiary and Crime Prevention Systems and Action Plan for 2019–2020. The latter is mostly
in compliance with the Governmental Action Plan. However, the Action Plan approved by Order
no. 385 determines in more detail the interim and final (projected) outcomes and timeframes of the
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activities planned for achieving the sought goals, which must significantly contribute to the effective
implementation of the plan.

Cooperation with Responsible Agencies
The absence of cooperation on the part of the Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice
of Georgia considerably hampered the monitoring process of activities carried out in 2018 and 2019.
Despite numerous written requests (including using the portal my.gov.ge) and oral reminders, the
agency has not supplied any public information.
The only written response we received from the agency under the Ministry of Justice in 2019 was
letter no. 2/111173 of the LEPL Execution of Non-Custodial Sentences and National Agency of
Probation, dated 4 December 2019, which informed us about the activities aimed at former prisoners’
resocialization and rehabilitation. This information has been included in the respective section of
the report. The same trend was maintained in 2020; the ministry did not respond to any of our
communication.
Due to the ministry's failure to provide public information, on 2 March 2020, we filed two lawsuits
with the Tbilisi City Court, requesting to order the Special Penitentiary Service on the one hand and
the Ministry of Justice, on the other hand, to provide public information. In both cases, there is a
clear attempt on the part of the defendants to delay the hearing of the case. As of 1 July 2020, the
Special Penitentiary Service has twice requested a postponement of the scheduled hearing. In the
second case, the court shared the IDSD's position that the motion to adjourn the hearing lacked
reasoning and scheduled a hearing on the merits of the case in the respondent’s absence.
On 17 July 2020, the Section of Administrative Cases of the Tbilisi City Court upheld the IDSD's
claim and instructed the Special Penitentiary Service to impart complete public information.
As for the second case, the Ministry of Justice of Georgia stated at the preparatory stage of the case
that, due to the large amount of information requested, it takes some time to prepare and they are
ready to impart information. It is unclear why the Ministry has not been able to collect and supply
this information since February, even with the restrictions introduced due to the spread of the new
coronavirus. We received the Ministry’s response to our January 30, 2020 letter on September 23,
2020.
It is noteworthy that the 2018 and 2019 Reports of the Public Defender’s National Preventive
Mechanism also pointed out the problems it encountered in terms of cooperation with the Special
Penitentiary Service: “It is regrettable that, despite good cooperation of the past few years with the
Penitentiary System, 2018 was not the best in terms of active cooperation. On many occasions, the
NPM was not provided in a timely manner or was not provided at all with materials and information
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necessary for discharging its mandate. This amounted to the failure to comply with the Public
Defender’s legal requests and constituted the ground for the imposition of a fine. The Public
Defender hopes that this practice will change for the better and the active cooperation based on
dialogue with the ministry will be restored.”1
According to the 2019 report of the National Prevention Mechanism, the Special Penitentiary
Service has in fact completely stopped cooperating with the Public Defender's Office. “On 11
October 2019, a letter was sent to the Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice,
requesting information on the state of implementation of the recommendations made in the 2018
report of the National Prevention Mechanism, to which no response was provided. A reply was also
not provided to most of the letters sent in September, October, and November 2019 requesting the
data required for the annual report. Despite numerous attempts by the National Preventive
Mechanism, which was manifested in repeatedly sending letters and trying to maintain telephone
communication, the Ministry of Justice did not respond to the letters, which significantly hampered
the process of processing various data and evaluating the implementation of recommendations.”" 2
In 2020, the Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice was demonstrably negative
towards the institution of Public Defender of Georgia. The National Prevention Mechanism 2020
Report depicts unlawful and unjustified public attacks against the Public Defender of Georgia by the
Minister of Justice of Georgia, coarse interference in the activities of the Ombudsman perpetrated
by the Penitentiary, the tangible threats faced by the representatives of the Ombudsman and the
National Prevention Mechanism, and utter refusal of the Penitentiary Service to even communicate
with the Public Defender. 3
Against the background of the above difficulties, the active cooperation on the part of the
Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation of the Ministry of
Internal Affairs and the State Inspector’s Service in terms of providing information and statistical
data is to be mentioned particularly positively.

Methodology
The present document, when assessing the activities carried out within the framework of the
Governmental Action Plan on Human Rights for 2018-201820 and outcomes achieved in this regard,
covers only the activities conducted in the reporting period, i.e. 2018-2020. The activities that were

1

The 2018 PDO NPM Report, p. 10.
The 2019 PDO NPM Report, p. 14.
3
The 2020 PDO NPM Report, p. 10-15.
2
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implemented during the preparation of this report have not affected the assessment; however, they
have been mentioned in the text of the report or the footnotes.
The special methodology developed for the monitoring of the Governmental Action Plan on Human
Rights for 2016-20174 has been used to assess the achieved outcomes. This methodology is aimed at
assessing the sought outcomes both in quantitative and qualitative terms In certain cases, where the
indicators determined by the Action Plan cannot ensure adequate assessment of the outcomes, or
they are either irrelevant or insufficient, the fulfilment of objectives can be assessed with the help of
additional indicators.5
The monitoring outcomes are based on the information and statistical data given in the reports and
researches prepared by international and national monitoring bodies and organisations in the recent
years, namely:
● The United Report on Criminal Justice Statistics of the National Statistics Office of Georgia,
2020
● The United Report on Criminal Justice Statistics of the National Statistics Office of Georgia,
2019
● The United Report on Criminal Justice Statistics of the National Statistics Office of Georgia,
2018
● The 2020 Report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia
● The 2019 Report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia
● The 2018 Report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia
● The Report of the Public Defender on the Situation of Protection of Human Rights and
Freedoms in Georgia, 2020
● The Report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Protection of Human Rights
and Freedoms in Georgia, 2019

4

The methodology document is available at: http://hrm.org.ge/.
For instance, decrease in the number of court judgments adopted against the councils (activity 4.1.2.2 indicating the
fulfilment of objective 4.1.2) on its own cannot indicate the improvement of the parole mechanism. Many factors serve as
the reason for decrease in the number of court judgments adopted against the councils, inter alia, ineffective performance
of courts, and low awareness among offenders about the complaint mechanism. It is noteworthy that in this second
instance, small number of judgments against the councils indicates the defectiveness of the parole mechanism.
5
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● The Report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Protection of Human Rights
and Freedoms in Georgia, 2018
● The Report of the Public Defender of Georgia on the Situation of Protection of Human Rights
and Freedoms in Georgia, 2017
● The Special Report of the Public Defender’s National Preventive Mechanism on Monitoring
Visits to Penitentiary Establishments nos. 2, 8, 14 and 15, 2019
● The Special Report of the Public Defender’s National Preventive Mechanism Following the
Special Monitoring Visit to Penitentiary Establishment n. 3, 2020 (July 12-13, 2020)
● The Special Report of the Public Defender of Georgia on the Practice of Disciplinary
Proceedings Against Prisoners in Georgia, November 2019
● The Special Report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia
on The Application/Complaint Examination Mechanism in the Penitentiary System of
Georgia, 2015
● The Special Report of the Public Defender of Georgia on the Impact of Prison Conditions on
Prisoners’ Health, 2018
● The Special Report of the Public Defender on the Practice of Conditional Early Release and
Commutation of Unserved Sentence With a Lesser Penalty in Georgia, 2019
● The Public Defender of Georgia, Interim Report on the Investigation of the June 20-21
Events, 2020
● The Annual Report of the Human Rights Secretariat on Monitoring the Governmental Action
Plan on Human Rights, 2019
● The Interim Report of the Human Rights Secretariat on Monitoring the Governmental Action
Plan on Human Rights, 2018
● Report to the Georgian Government on the visit to Georgia, carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018, Strasbourg, 10 May 2019
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● Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) from 1 to 11 December 2014, Strasbourg, 15 December 2015
● Review of the Annual Implementation of the 2020 Budget of the Ministry of Justice of
Georgia, 2021
● Review of the Annual Implementation of the 2019 Budget of the Ministry of Justice of
Georgia, 2020
● Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice of
Georgia, February 2019
● The 2018 Statistics Report of the System of the Ministry of Corrections and Probation of
Georgia
● The Consolidated Criminal Law Statistics of the Ministry of Corrections and Probation of
Georgia, December, 2017
● Resolution of the Parliament of Georgia on the 2016 Report of the Public Defender of Georgia
on the Situation of Protection of Human Rights and Freedoms in Georgia, 30 June 2017
● The Report of the Activities of the State Inspector of Georgia, 2020
● The Report of the Activities of the State Inspector of Georgia, 2019
● The Report of the Office of the Personal Data Protection Inspector of Georgia on the Situation
of the Personal Data Protection and the Inspector’s Activities, 2018
● The Report on the Situation of the Personal Data Protection and the Inspector’s Activities,
2017
● Institute for Democracy and Safe Development (IDSD), the Monitoring of the Governmental
Action Plan on Human Rights, 2018
● Rehabilitation Initiative for Vulnerable Groups, Desk Research on Personnel of the
Penitentiary System, 2018
● The Joint Report of the Public Defender of Georgia and the Human Rights Centre on the
Situation of Female and Juvenile Prisoners in Georgia, 2018

14

Legislative acts of Georgia, namely, the Imprisonment Code, the Criminal Code of Georgia, the
Criminal Procedure Code of Georgia and the relevant secondary legislation were also used during
the preparation of the report.
Additionally, The report reflects the information obtained through the written communication
maintained with the respective state agencies.

Chapter 3. Human Rights and the Law Enforcement System – 70%

Main Findings

Chapter 3 of the Governmental Action Plan on Human Rights almost entirely concerns the reforms
and activities aimed at securing human rights in the system of the Ministry of Internal Affairs of
Georgia. The objectives of Chapter 3 concern the rights of persons placed in temporary detention
isolators (TDIs); improvement of material conditions, hygiene and nutrition; adequate use of coercive
measures and ensuring transparent policing; improvement of the response mechanism to violations
and introduction of high standards of human rights protection in the law-enforcement system.
In general, the efforts of the Ministry of Internal Affairs of Georgia towards the achievement of the
above objectives can be positively assessed. Numerous activities were carried out in the above
directions. This improves the human rights protection standards in the law-enforcement system.
Considering this, it is even more regrettable that the progress achieved is significantly derailed by
the systemic use of excessive force by the police, including the violent dispersal of a protest rally on
20-21 June 2019, which, to date, has not been properly investigated. The disproportionate, often
unlawful use of force against a number of peaceful rallies, in 2019-2020, shows that an adherence to
the principle of proportionality and lawful use of force is still problematic and requires additional
effort from the agency. Increased frequency of incidents of unlawful persecution and harassment of
political opponents and civil activists attests to the politicization of the agency.
In the reporting period, numerous activities were carried out towards the improvement of material
conditions of persons placed in TDIs: the buildings were renovated and medical units were arranged.
During 2020, a new, international standard compliant TDI and a Tbilisi-based establishment for
those serving administrative crimes were inaugurated. We welcome the fact that the Ministry
followed the CPT recommendation on removing extra beds and during 2020, such beds were
removed in 7 isolators throughout the country.

15

However, some isolators still fail to comply with established standards as toilet areas are not isolated
and there are no outdoor areas arranged. According to the Ministry of Internal Affairs of Georgia, it
is planned to renovate all TDIs. Nevertheless, according to the 2020 Ombudsman report, there
remain issues in some TDIs with lighting and ventilation, WCs, disabled-friendly amenities, etc.
Throughout certain police stations, internal and external video monitoring is also problematic. We
hope that within the planned renovation, the existing problems will be resolved and
material/sanitary conditions in each TDI will comply with international standards.
It is also commendable that access to medical services are locally accessible and ensured in almost
all TDIs. Despite this, challenges remain in this regard. Furthermore, it is planned to staff each TDI
with medical personnel, which, under conditions of appropriate vocational training, will positively
affect the accessibility of medical services and their quality. There are still problems in terms of
documenting injuries. For solving this problem, it is necessary to provide TDIs with medical
personnel and ensure their intensive and periodic training on the methodology determined by the
Istanbul Protocol.
Unfortunately, at this stage, the provision of the TDI population with adequate food remains
problematic. According to the ministry, it was planned to solve this problem partially by the end of
2019; instead of dried meals, some TDIs were supposed to be provided with cooked food.
Nevertheless, as of 2020, cooked food is only available in the newly inaugurated Tbilisi-based TDI.
In the reporting period, the procedure for storing and processing information received from body
cameras was determined. However, despite the Public Defender’s recommendation, it is still not
obligatory for the patrol police officers to make video recordings when communicating with citizens.
This change would be important for identifying and documenting the incidents of ill-treatment and
creating appropriate safeguards for police officers.
In the reporting period, numerous police stations were equipped with video cameras. According to
the Ministry of Internal Affairs, in the first half of 2019, this was done throughout Georgia. During
the reporting period, the timeframe for retaining video recordings of patrol inspectors’
communication with the citizens was determined. However, the duty of law-enforcement
authorities to record video footage during such communication remains a problem. In addition, the
issue of installing video cameras in the administrative buildings of the Ministry of Internal Affairs is
still unresolved, especially in the places where witnesses, defendants, etc., have to be present.
It is commendable that the police academy’s curriculum incorporates human rights, equality
principles and the methods of the use of force as a mandatory part of the programme. It is also
desirable to ensure regular and mandatory retraining of active police officers on these issues. This
would improve human rights standards and prevent the use of excessive force.
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Recommendations

To the Ministry of Internal Affairs of Georgia
To the Prosecutor’s Office of Georgia
To the State Inspector of Georgia
Timely, unbiased and effective investigation of the incidents of misdemeanor and disproportionate
use of force by the employees of the law enforcement agencies..
To the Ministry of Internal Affairs of Georgia
Continue efforts to bring living conditions at all TDIs up to the international standards;
Ensure adequate and complete meals for all persons placed in the DMIs;
Ensure complete setup of video monitoring of internal and external perimeters of every police
station;
Ensure that crime police units are equipped with body cams and adopt a normative act, which
mandates video recording using these cams;
Keep training employees in a regular and mandatory fashion in the methods of using human rights
and equality principles and the use of force.

Goal 3.1 Strengthening procedural and institutional guarantees of the persons held in the pre-trial
detention cells – 77.5%

Objective 3.1.1 Ensure that persons held in pre-trial detention cells are provided with the timely
access to the medical staff and confidentiality of timely access with lawyers and to medical
examination through their own expenses – 100%

Indicator: Number of received and considered complaints submitted to the appropriate body
regarding the medical service
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The amount of received and considered complaints submitted to the appropriate body regarding the
accessibility of the lawyer
Assessment:
In the reporting period, numerous activities were implemented with a view to improving the quality
of medical services provided for persons placed in TDIs. This was positively reflected on the
accessibility of medical services and qualification of both medical and non-medical personnel.
According to the information submitted by the Department of Monitoring Human Rights Protection
and Quality of Investigation of the Ministry of Internal Affairs, no complaints were filed with the
Department of Temporary Detention Isolation in 2018-2020. According to the February 27, 2020
order N1/81, an “Instruction for medical checkup of persons to be placed/already placed in the TDI
of the Temporary Placement Assistance Department of the Ministry of the Internal Affairs of
Georgia.” was issued. The instruction aims to ensure among medical staff, with maximum precision,
to document bodily injuries sustained by the detainees in accordance with the Istanbul Protocol and
to reveal any possible instances of violence against the detainees.

Activity 3.1.1.1 Providing persons held in pre-trial detention cells with necessary healthcare - 100%

In response to our written enquiry concerning the measures for ensuring the accessibility of medical
service in TDIs and improving their quality, the Department of Monitoring Human Rights
Protection and Quality of Investigation of the Ministry of Internal Affairs informed us that: “in the
beginning of 2018, medical units were operational only in 7 regional TDIs and ambulance was called
in for persons detained in other 22 TDIs. In the beginning of 2018, the Ministry of Internal Affairs
of Georgia developed a project to increase the number of TDIs with medical units. InSince February
2018, the process for recruiting doctors started. (...) In October 2018, medical units opened in TDIs
of Mtskheta, Poti and Sagarejo and in November, in TDIs of Kvareli and Zestafponi. In December,
medical units became operational in TDIs of Akhaltsikhe, Chkhorotsku and Khashuri. The process
of arranging and opening medical units in other TDIs continues. Accordingly, as of today, there are
medical units operational in 15 TDIs out of 29 active TDIs under the Department of Temporary
Detention Isolation.”6
Efforts to ensure the provision of necessary medical services to persons in temporary detention
isolators continued during the years in 2019-2020. According to the department: “DuringIn 20192020, a new medical unit was opened in 9four TDIs. Accordingly, out of 3029 temporary placement
isolators operating across the country today, the medical unit already operates in 2319 isolators,
6

Letter no. MIA 8 19 01790150, dated 9 July 2019.
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where persons undergo medical examination in accordance with the requirements of the Istanbul
Protocol. ” 7 According to the information we have received, the remaining 7 isolators are in search
of recruiting doctors.
This information is further confirmed by the reports of the Public Defender of Georgia. The Public
Defender, in their 2019 and 2020 parliamentary reports, pointed out that “the detainees in police
custody were provided with medical care in a timely manner, except in isolated cases.” It is
commendable that the number of medical facilities in TDIs facilities has increased from 15 to 19 in
2019, and in 2020, from 19 to 23. 8
In the CPT report on the visit to Georgia carried out in 2018, the Committee also positively assessed
the accessibility of medical services in TDIs. Furthermore, the CPT encourages the Georgian
authorities to implement their plans to employ doctors and nurses in all TDIs as the description of
injuries was much more detailed when it was carried out by doctors employed in TDIs rather than
by called in doctors.9

Activity 3.1.1.2 Ensuring that persons held in pre-trial detention cells are provided with medical
service through their own expenses – 100%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs, “During 2018-2019, no requests were filed with the Department
of Temporary Detention Isolation for the provision of medical services at their own expense.”10
Under Article 16.2 of the Regulations of TDIs of the Ministry of Internal Affairs of Georgia that was
approved by Order no. 423 of the Minister of Internal Affairs of Georgia of 2 August 2016 on
Approving the Model Statute and Regulations of the Temporary Detention Isolators of the Ministry
of Internal Affairs of Georgia, “a person placed in a TDI, if needs be, shall be entitled to request
medical examination for the entire period of his/her placement as well as call in an expert for
conducting such examination with his/her own means.”
Under Article 12 of the Annex to the Instructions for Medical Services for Persons Placed in the
TDIs of the Ministry of Internal Affairs of Georgia approved by Order no. 691 of the Ministry of
7
8

Letter no. MIA 6 20 00965423, dated 1 May 2020, Letter no. MIA 1 21 00592070, dated 11 March, 2021.
The PDO Reports, 2019, p. 89, and 2020, p. 60.
9
Report to the Georgian Government on the visit to Georgia carried out by the European Committee for the Prevention
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018, Strasbourg, 10
May 2019, para. 24.
10
Letter no. MIA 1 21 00592070, dated 11 March, 2021.
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Internal Affairs of Georgia of 8 December 2016, “in case of a reasoned request, a person placed in a
TDI, with the permission of a TDI can call in a personal doctor.”

Activity 3.1.1.3 Continually enhancing qualification of the medical staff – 100%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs:
Within the Council of Europe project, in the period of June-September 2018, medical personnel to
be employed (46 doctors) were retrained in three stages. According to the agency, apart from the
doctors to be employed, in spring 2018, the employed medical personnel were also retrained. In April
2018, medical personnel employed within the Medical Service of the Department of Temporary
Detention Isolation of the Ministry of Internal Affairs of Georgia was retrained in two groups (25
doctors) on the topics of mental health and recording injuries identified on persons placed in TDIs.
In 2019, within the Council of Europe project, 20 physicians employed in TDIs were retrained on
documenting injuries in accordance with the Istanbul Protocol and the topics of mental health,
suicide and self-harm as well as infectious disease prevention. At the same time, in the same year, in
collaboration with the Council of Europe, a new project was launched, which provided TOT for
physicians that will provide training for future employees and practicing doctors in documenting
injuries. As a result of this training, nine doctors were selected, whose lessons training were
completed in February 2020. By 2020, under the program titled “provision of quality medical service
to the TDIs,” a total of 50 medical professionals had undergone training, while the program titled
“interviewing techniques for the ill-treatment victims” had trained 42 doctors.

Activity 3.1.1.4 Continually enhancing qualification of non-medical staff-100%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs, in March 2018, The LEPL Academy of the Ministry of Internal
Affairs of Georgia, resumed the study programme of training and retraining of TDI personnel. In
2018, each staff member of TDIs who had not been retrained previously followed the study
programme in the Academy of the Ministry of Internal Affairs (in total, 10 groups, 200 participants).
According to the information provided by the same department in a letter dated 1 May 2020, 11
11

Letter no. MIA 6 20 00965423, dated 1 May 2020.
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Duringin 2018-2019, within the renewed personnel training and retraining programme, all the
employees of the isolators were sent to the Academy of the Ministry of Internal Affairs.
According to the information provided by the Ministry, during the same year every person employed
by the Monitoring Service had undergone training on monitoring techniques and human rights
protections using renewed methodologies. Furthermore, one group of Isolator staff (202o
individuals) had online training intended for the TDI personelle12.

Objective 3.1.2 Providing persons held in custody with adequate living, sanitary and other conditions
– 55 %

Indicator: Periodic reports of intra-agency monitoring;
Living, sanitary, hygienic, nutritional and other material conditions ensured, according to
independent monitoring (including the Public Defender) reports
Assessment:
The efforts of the Ministry of Internal Affairs towards improving the material, sanitary and other
conditions in TDIs are commendable. As a result of renovations, the living conditions considerably
improved in several TDIs in the reporting period. A new, international standard compliant TDI was
inaugurated in Tbilisi. We welcome the fact that the Ministry followed the CPT recommendation
on removing extra beds and during 2020, such beds were removed in 7 isolators throughout the
country.13
However, both the Public Defender of Georgia and the CPT point out in their reports a number of
infrastructural, living conditions related and hygienic problems persisting in some TDIs.
It is noteworthy that both monitoring bodies emphasise that the living conditions of TDIs are not
suitable to international standards for administrative detention.
In the reporting period, similar to the previous years, there was no progress regarding the quality of
the food supplied by TDIs. In addition to the newly inaugurated Tbilisi-based establishment, other
establishments continue to receive dried foods. According to the agency, the Department of
Temporary Detention Isolation is working towards making changes in terms of the existing practice
of providing dried meals to persons placed in TDIs. We hope the problems related to the quality of
the food will be resolved as well.

12
13

Letter no. MIA 1 21 00592070, dated 11 March, 2021.
Addendum to the Letter no. N MIA 1 21 00592070, dated 11 March, 2021. .

21

Activity 3.1.2.1 Smooth functioning of pre-trial detention cells in compliance with the international
standards to provide adequate living, sanitary, hygienic, nutritional and other material conditions –
80%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs:
“In Spring 2018, 3 TDIs (in Chkhorotsku, Tsalka and Akhalkalaki) were renovated and medical units
were arranged in 10 TDIs. The Mtskheta TDI was also renovated; in particular, additional cells were
arranged.
In September 2018, within the United Nations project (funded by the European Union), a cell and
an investigative office accommodated to the needs of juveniles were arranged in the Kvemo Kartli
Regional TDI (the City of Rustavi) of the Ministry of Internal Affairs of Georgia.
At the same time, in December 2018, renovation began in TDIs of Poti, Kobuleti, and Samtredia.
Renovation of Poti and Samtredia TDIs was completed in February 2019. Renovation included
arrangement of medical units.
Construction of new TDIs in Tbilisi and Bakuriani as well as an administrative detention facility
started in 2018.” 14
According to the information provided in 2020, 15 Bby the end of 2019, the repair works were
completed in Poti, Samtredia and Kobuleti TDIs; the TDIs in Baghdati, TCchiatura, Senaki,
Lanchkhuti and Sighnaghi were repaired. At the same time, the construction of a new isolator and
an administrative detention facility was completed and is now operational in Tbilisi.
Towards the end of 2020, renovation works in the Ozurgeti TDI were completed, and a medical
assistance room was arranged as well. Furthermore, during November-December, 2020 various small
renovation works were held, including minor works in 19 TDIs.16

14

Letter no. MIA 8 19 01790150 of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, dated 9 July 2019.
Letter no. MIA 6 20 00965423 of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, dated 1 May 2020.
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Letter no. MIA 1 21 00592070 of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, dated 11 March 2021.
15

22

The Public Defender of Georgia, in the 2018 report, welcomed renovation conducted to improve
infrastructure and material conditions of TDIs. However, the Public Defender observes that adequate
living conditions are still lacking in a number of TDIs: “A number of Isolators are not provided with
adequate systems of natural and artificial ventilation or light; sanitation and hygiene are not
satisfactory; privacy of WCs in cells is not properly ensured. This is particularly problematic in
multiple-occupancy cells where an arrested person attends to nature’s call in the presence of another
person/s.“17
“As a result of visits carried out in 2019,18 it was revealed that some TDIs are not adequately equipped
with natural19 and artificial ventilation20 or light; some of them need basic renovation.21 Besides, none
of the TDIs inspected by the Special Preventive Group in 2019 offered reasonable accommodation
for persons with disabilities. Apart from the abovementioned, toilets in many TDIs are semi-isolated.
This is particularly problematic in multiple-occupancy cells where an arrested person attends to
nature calls in the presence of another person/s. There are problems related to standards of hygiene.“22
The 2019 report of the National Prevention Mechanism also addresses other sanitation and -hygiene
problems in TDIs:
“It is noteworthy that flushing devices are absent in the toilets in the cells, instead a water pipe a few
centimetres above the sewer hole in the cells is used. Unfortunately, this pipe is also used by some
detainees to collect drinking water. This is unhygienic due to the pipe’s location and causes legitimate
dissatisfaction among detainees.” “23
The National Prevention Mechanism’s 2020 Report lists same problems - just like during the previous
years, we still need to talk about the absence of natural and artificial lighting in the TDIs, and the
almost universal absence of disability-adapted environment in the TDIs, issues with the WCs, their
half-isolated nature, etc.24
The CPT also points out that material conditions of detention in the TDIs visited were on the whole
acceptable for the intended purpose and maximum permitted period of police custody (i.e. 72 hours).
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The 2018 PDO Report, p. 67.
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In TDIs located in the following regions: Kakheti, Imereti, Ratcha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Ajara and Guria.
19
There is a problem of natural light and ventilation, due to small windows in the cells of Ajara and Guria Regional TDI,
CTchiatura, Imereti, Ratcha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Regional TDIs, Samtredia, Zestafponi, Baghdati, Sagarejo,
Kakheti Regional TDIs, Kvareli and Lanchkhuti TDIs.
20
Artificial ventilation in cells is not adequate in Ajara and Guria Regional TDI and in Baghdati TDI.
21
There are patches of removed paint and traces of dampness and dirt on the walls of the cells in Ajara and Guria
Regional TDI, Imereti, Ratcha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti Regional TDIs and Sagarejo TDI.
22
The 2019 PDO NPM Report, p. 116.
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Ibid. pp. 116-117.
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The 2020 PDO NPM Report, p. 143.
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The cells were generally adequately lit and ventilated, clean and in a satisfactory state of repair;
detainees were provided with mattresses and blankets for the night. However, according to the CPT,
several deficiencies remained: the 4m² norm was not yet fully and systematically implemented in
practice (if one took into account the number of beds per cell) and in-cell toilets were generally only
partially screened. Furthermore, criminal suspects still had still had no access to a shower and
outdoor exercise; there is no outdoor exercise yard at Dusheti TDI.25
Regarding provision of persons placed in TDIs with personal space, it should be noted that under
Article 26.2 of the Regulations of TDIs of the Ministry of Internal Affairs of Georgia that was
approved by Order no. 423 of the Minister of Internal Affairs of Georgia of 2 August 2016 on
Approving the Model Statute and Regulations of the Temporary Detention Isolators of the Ministry
of Internal Affairs of Georgia, a person placed in a TDI shall have a minimum living space of 4 m2.
The CPT’s finding about the lack of personal space in TDIs takes into account the number of beds
per cell. According to the agency, the minimum space of 4 m2 is strictly observed and the excessive
number of beds is explained by those situations where due to the number of arrested individuals, it
is impossible to transfer them to the nearest TDI.

Activity 3.1.2.2 Ensuring nutritional condition in pre-trial detention cells according to international
standards -30%

The meals to be provided for the persons placed in TDIs are determined by Order no. 457 of the
Minister of Internal Affairs of Georgia of 5 May 2005.
According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs, except for the Tbilisi TDI, in all other TDIs in the country, arrested
persons are provided with ready-made dried meals, whereas food is served from a local canteen in
the Tbilisi TDI.
According to the same source, “the Department of Temporary Detention Isolation is working
towards making changes in terms of the established practice of providing dried meals to persons
placed in TDIs. It is planned to introduce cooked food instead of dried meals in at least four TDIs by
the end of 2019. In this process, the respective recommendations made by the United Nations Food

25
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of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018, Strasbourg, 10
May 2019, para 28.
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and Agriculture Organisation (FAO) and World Health Organisation (WHO) will be taken into
account.”26
In the TDIs, the current situation in terms of nutrition related conditions of 2018 was maintained in
2019 as well. According to the information provided by the department, “except for the Tbilisi
Temporary Detention Isolator, all other isolators across the country are provided with ready-made
dry food rations, whereas the Tbilisi Isolator is supplied with food from a local canteen. According
to the agency, cooked meals will also be provided in the new isolator in Tbilisi and in the
administrative detention facility.”
The Ministry of Internal Affairs confirms, “by the end of 2019, it was planned to introduce cooked
meals in at least four isolators, which has not been done at this stage.” 27
According to the 2019 report of the NPM, “in the TDIs inspected in 2019, detainees are provided
with only dry (canned beef, canned soup, pâté and bread) meals, which is incomplete food.
Unfortunately, the detainees have to have this food for up to 15 days, which can be detrimental to
their health. Lack of quality food is also a problem for persons placed in an isolator.” The same
problematic issues are listed in the National Prevention Mechanism’s 2020 Annual Report. In
addition to the lack of cooked food, they talk about the absence of special dietary foods as well.28

Goal 3.2 Ensure high standard of human rights protection -62.5%

Objective 3.2.1 Ensuring compliance with the principle of exceptionality and proportionality in
applying coercive measures – 35%

Indicator: Periodic reports of intra-agency monitoring; applying coercive measures are in compliance
with the principle of exceptionality and proportionality according to independent monitoring
(including the Public Defender) reports
Increasing number of retained police officers
Assessment:
For preventing the use of excessive use of force, the Action Plan determines ensuring the adequate
use of body cameras as well as raising awareness among police officers and their vocational training.
Certain measures were implemented in both respects in the reporting period. However, the use of
body cameras during interactions with citizens still depends on the will of a police officer. This does
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not ensure implementation of the sought objective. As regards the number of retrained police
officers, at this stage, it cannot fully ensure the fulfilment of the objective determined by the Action
Plan.
DuringIn 2019-2020, the use of coercive measures (physical force, special means) by the police
became especially problematic. Amid numerous protests, the Ministry of Internal Affairs has used
coercive measures repeatedly and with greater intensity. The scale and reality of the problem is
demonstrated by the answer given by the Department of Human Rights Protection and the Quality
of the Investigation of the Ministry of Internal Affairs to our questions (how many times and what
kind of coercive measures were used during the reporting period, how many complaints were
received about them and what was the response to each complaint?). The agency did not provide the
data for the following reason: “it needs to be clarified specifically what type of coercive measure is
implied.”29 The Public Defender views 2020 police brutality and psychological violence as the most
acute form of violence against the detainees. The Defender believes that these incidents can be
equated to ill-treatment.30
The events of 20-21 June 2019, which have not been investigated comprehensively for more than a
two years, as well as the Public Defender’s recent2019 reports on the use of excessive force by police,
clearly show that, at this stage, adhering to the principle of proportionality in the use of force has
become remains a systemic serious issue problem.

Activity 3.2.1.1 Elaborating and implanting rules for the use of shoulder camera – 50%

Order no. 1310 of the Minister of Internal Affairs of Georgia of 15 December 2005 Approving the
Instructions on Patrolling Rules by the Patrol Police Service of the Ministry of Internal Affairs of
Georgia was amended on 5 July 2013.31 Subparagraph g) was added to Article 12.1 determining a
body camera as a part of a patrol officer’s equipment. Under the same amendment, a patrol officer
has the right to “make audio and video recording with the use of technical means for comprehensive,
full and objective enquiry, with due respect for the rights of the citizen and the police officer, when
responding to a breach of public order and an offence…”32
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According to the 2018 report of the Public Defender, “for years, the Public Defender has been
recommending the Ministry of Internal Affairs to determine statutorily the duty of police officers to
record interactions with citizens as well as the procedure and terms of storing the recordings. This
recommendation has been partially fulfilled” since “equipment of police officers with body cameras
and conducting video recording of interactions with citizens is a significant safeguard against illtreatment.” 33
On 26 December 2018, Order no. 1310 of the Minister of Internal Affairs of Georgia was amended
again and it approved the procedure for storing and processing the data obtained through body
cameras. According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of
Investigation of the Ministry of Internal Affairs: “With the initiative of the ministry’s unit in charge
of the supervision of personal data protection, in accordance with the Law of Georgia on Police, an
amendment to Order no. 1310 of the Minister of Internal Affairs of Georgia of 15 December
Approving the Instructions on Patrolling Rules by the Patrol Police Service of the Ministry of
Internal Affairs of Georgia was drafted. The draft amendment was approved by Order no. 139 of the
Minister of Internal Affairs of Georgia of 26 December 2018. It concerns the procedure of storage
and use of video recordings made by a body camera attached to the uniform for the protection of
public safety. Under the order, a patrol officer is obliged to place the recordings obtained through a
body camera attached to the uniform on the special server where the recordings will be stored for
30 days. The information is sent to the server to the patrol inspector in charge of the body camera.
This data will be stored for 30 days. The data obtained through body cameras will be processed in
accordance with the procedure established by law.”
As in previous years, in 2019, the Ministry of Internal Affairs of Georgia did not fulfil the
recommendations of the Public Defender of Georgia on drafting and improving the rules for the use
of body cameras by the police when communicating with citizens. According to the 2019 annual
parliamentary report of the Public Defender, “like in the previous years, the practice of using body
cameras by police officers remains problematic. Under the legislation in force, a patrol officer is
obliged to place the recordings obtained through a body camera attached to the uniform on the
special server where the recordings will be stored for 30 days. As regards the obligation to make
audio and video recording of patrol officers’ communications with citizens, there is no such statutory
duty and making audio and video recording in such cases depends on a patrolling police officer’s
discretion. It should be noted that, apart from patrol officers, officers of the Central Criminal Police
Department and territorial agencies also have communication with citizens as a part of their official
duties. However, they do not have the duty to record their communication with citizens (this falls
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within the discretion of an officer). Besides, there are no provisions governing the procedure and
terms of storing recordings in this case either. Against the background of such legislative regulation,
body cameras are seldom used in practice.34 Even when they are used, there are few cases when a
short video is recorded by a body camera and depicting communication of police officers with
citizens (not showing the full picture but only being in favour of police officers) are admitted as
evidence.35 Besides, according to police officers, poor technical specifications of body cameras are
also problematic.36 Therefore, it is imperative to gradually replace body cameras of poor quality with
new cameras of better specifications.” 37
The amendment of 26 December regulated one (undoubtedly important) aspect of the use of body
cameras, which is adequate storage and use of the video recordings made by body cameras. However,
the following issues remain debatable: what are the criteria to be used by a police officer and what
are the circumstances when a body camera must be used. In this regard, the agency should have fully
accepted the Public Defender’s recommendation and determined it as obligatory for patrol officers
to use body cameras in their interactions with citizens. This change could be important in terms of
identifying and documenting ill-treatment and protecting police officers from wrong allegations.
The conditions in this regard have not been improved in 2020 as well. According to the PDO report,
only the patrolling police officers are given dates when to use body cams for video footage. However,
it is still an open question whether recording of body cam video will become a mandatory normative
requirement either for the patrolling police officers, or for the criminal police officers. Even with
such legislative arrangement, body cams are still rarely used in practice. The detainees, interviewed
by the Defender, noted that the arresting officers’ body cameras were not turned on. The lawyers
also note that even when formal requests are made, it usually turns out that the footage was
accidentally deleted or that the camera hadn't been on at all. 38

Activity 3.2.1.2 Continuous educating police officers on human rights and regarding coercive
measures standards and technique of use – 20%

34

Out of 38 arrested persons interviewed by the Special Preventive Group, only two stated that body cameras had been
used during the arrests.
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According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs:
“The LEPL Academy of the Ministry of Internal Affairs of Georgia (hereinafter the “Academy”)
implements continuously the awareness-raising policy among the personnel of the ministry in terms
of teaching human rights. The programme includes the following topics:
● Right to life;
● Prohibition of torture;
● Right to liberty and security;
● Right to a fair trial;
● Right to respect for private life;
● Freedom of thought, conscience and religion;
● Free speech and freedom of expression;
● Prohibition of discrimination;
● Right to assembly and demonstration;
● Freedom of movement;
● Right to property.
The methods of the use of force are taught in the Academy in several disciplines within the
vocational training and retraining programmes/courses; among them, the theoretical component is
taught in relation to human rights, the Law of Georgia on Police and tactical training; the practical
component is taught within the tactical training and special technique of the use of physical coercion.
From 1 January to 31 December 2018 to 31 December 2019, the following were trained/retrained on
the above topics:
1

Special Vocational Training Program for Patrol Inspectors – in 2018, 5 groups, 63 participants, in
2019, 50 participants;

2

Special Vocational Training Program for the Land Border Defence Department of the Border
Police – in 2018, 6 groups, 90 participants, in 2019, 88 participants;

3

Special Vocational Educational Programme of the Basic Training of the Patrol Police
Department’s Tourist Safety Infantry Patrol Police Officers – in 2018, 7 groups, 123 participants;

4

Special Vocational Educational Programme for District Inspectors – in 2018, 5 groups, 65
participants, in 2019, 32 participants;

5

Special Vocational Educational Programme for Border Control Officers – in 2018, 4 groups, 73
participants, in 2019, 30 participants;

6

Special Vocational Educational Programme for Detective Investigators – in 2018, 4 groups, 75
participants;
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7

Vocational Educational Programme for Legal Order Officers of the Territorial Units of the
Criminal Police Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia – in 2019, 62
participants;

8

Special Vocational Educational Programme of the Basic Training of Police Officers – in 2019, 256
participants;

9

Special Vocational Educational Programme for Detective Investigators – in 2019, 19 participants;

10 Special Training Course for the employees of the Ministry of Internal Affairs to hold the position
of Patrol Inspector - 138 participants;
11 Training Course for Investigators – in 201910, 8 participants;
12 Special Training Programme for Conscripts and Junior Police Lieutenants – 313 participants;
13 The Special Training Course and the Special Training Program for the Rank of Junior Lieutenant
of the Police, for Police Recruits and Recruited Conscripts – in 2018, 10 groups, 176 participants;
14 Retraining Course for Legal Order Officers of the Territorial Units of the Criminal Police
Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia – in 2018, 4 groups, 66 participants;
15 Special Retraining Course for Career Advancement of Officers of the Territorial Units and the
Central Criminal Police Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia – in 2018, 3
groups, 55 participants;
16 Study Programme of the Special Retraining Course for Career Advancement of Officers of the
Patrol Police Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia – in 2018, 4 groups, 68
participants;
17 Special Training Course on the Use of Firearms and Special Means for the Personnel of the LEPL
Security Police Department – in 2018, 12 groups, 222 participants, in 2019, 276 participants;
18 Promoting Human Rights and Healthy Lifestyle among Adolescents – in 2018, 1 group, 20
participants;
19 ToT on legal assessment of 112 incidents – in 2018, 1 group, 6 participants;
20 Qualification Training for the Personnel of the Migration Department of the Ministry of Internal
Affairs of Georgia – in 2018, 1 group, 11 participants;
21 Special Training Course on the Use of Firearms and Special Means (semi-e-learning method) – in
2018, 12 groups, 201 participants, in 2019, 57 participants;
22 Training-retraining programme for TDI personnel – in 2018, 8 groups, 119 participants, in 2019,
46 participants.”
In 2020, according to the letter received from the Ministry, LEPL - MIA Academy teaches several
courses in professional training and continuing education streams, that cover the topic of the use of
force. Among them, theoretical issues are touched when they teach human rights, Law on Police,
gun use (rules of the use of firearms) and when teaching tactical preparation. Practical issues are
taught in tactical classes and when teaching special skills for physical coercion.
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From January 01 to December 31, 2020 up to 2400 employees were (re)
trained in human rights issues.
Despite the efforts made in terms of the vocational training of police officers, the use of excessive
force and ill-treatment by police officers remains a problem. According to the Public Defender’s
2019 report, “the data processed by the Special Preventive Group and results of questioning of
arrested persons show that use of excessive force by police during arrests, physical and psychological
violence after arrests as well as incomprehensive documentation of bodily injuries and use of force
remain to be problematic. Furthermore, it should be noted that there are cases, especially juvenile
cases that are currently examined by the Public Defender’s Office that concern alleged torture and
other cruel, inhuman and degrading treatment of arrested persons by police in 2019.”39
The PDO notes that worsening statistics of the police i'll-treatment continued throughout 2020..40
According to the information received from the MIA and the information found in the State
Inspector’s Report, during the 2020, in terms of possible incidents of violence, the Department of
Temporary Detention Isolation forwarded 1720 case notifications and General Inspection 440 case
notifications to the State Inspector’s office.41 The Inspector’s office launched a probe on 270 cases.
Among them, 202 cases under the Criminal Code Art. 333.b. Usage of special articles to launch
probes is a rarity as well.42 The PDO and the Inspector note that mostly the incidents of ill-treatment
take place in police cars, after the detention, and there is no video monitoring on these locations. 43
Proper investigation of disproportionate use of police force is another acute problem.
The events of 20-21 June 2019 are especially noteworthy in terms of the legitimate use of coercive
measures:
On 20 June 2019, a large protest rally was held in front of the parliament in Tbilisi. Citizens protested
against the visit of Sergei Gavrilov, a member of the Duma of the Russian Federation, to the Georgian
Parliament, in particular, against the fact that Gavrilov took the seat of the President of the
Parliament of Georgia and opened the session in Russian. Late that night, police used tear gas and
rubber bullets to disperse protesters.
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The violent dispersal of the rally had serious consequences. According to official data, on 20-21 June,
there were 275 victims, among them, 187 civilians, 15 journalists,44 73 employees of the Ministry of
Internal Affairs who received health injuries of varying severity. Due to the injuries, 28 people
needed surgery; eight underwent ophthalmic surgery and four underwent neurosurgery. It has been
confirmed that two civilians lost an eye as a result of the injuries. 45 In a special report, the Public
Defender focuses on a number of cases where allegations of ill-treatment by law-enforcement
officers have been identified. In particular, "representatives of the Public Defender also visited 116
persons arrested in administrative proceedings. The Public Defender’s Office requested the
prosecutor’s office to follow up on the cases of seven arrested persons regarding their alleged illtreatment." 46
Despite the above consequences, the pending investigation is still considerably flawed. The Public
Defender's special report for 2020 maintains that the ongoing investigation into the events of 20-21
June by the prosecutor's office, despite numerous investigative actions, is still far from creating a
complete picture of the case. Despite the separation of three counts of charges, the indictment of
three persons and the recognition of eight persons as victims, at this stage the investigation is still
focused on ordinary police officers and is not aimed at revealing the alleged criminal actions of the
police chiefs.47 According to the statement of the Georgian Charter of Journalistic Ethics made on 20
June 2020, “to this day, the media representatives injured at the rally have not been granted the
status of a victim and the case has not been investigated. Because of this, three journalists appealed
to the Strasbourg Court of Human Rights, whose cases have already been registered.”48
Objective 3.2.2 Ensuring transparency of police actions – the Ministry of Internal Affairs – 50%

Indicator: Number of police stations, where surveillance cameras are installed/amount of installed
cameras
Assessment:
As of today, there are CCTV systems installed on each police building; however, the rules of their
functioning have not been determined to this day.
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Activity 3.2.2.1 Installing surveillance cameras at every police station and defining functioning rule
– 50%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs:
“In 2018, the CCTV systems of police departments and their structural units in Tbilisi, Shida Kartli,
Kvemo Kartli, Mtskheta-Mtianeti and Kakheti have been updated; in the first quarters of 2019,
updating and standardisation of the CCTV systems in the rest of the police departments and their
structural units were finalised.”
As of 2019, “video surveillance cameras are installed on the administrative buildings of Tbilisi,
Adjara, Mtskheta-Mtianeti, Shida Kartli, Kvemo Kartli, Kakheti, Samtskhe-Javakheti, Imereti,
Racha-Lechkhumi and Kvemo Svaneti, Guria, and Samegrelo-Zemo Svaneti police departments. "49
No activities in terms of determining the rules of functioning of CCTV systems were carried out in
the reporting period.
According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs,
In 2018, “the unit in charge of supervising personal data protection within the ministry’s
administration initiated the draft amendments to be moved into Order no. 53 of the Minister of
Internal Affairs of Georgia of 23 January 2015 on Determining the Terms of Storage of File Systems
of the Ministry of Internal Affairs and the Data Therein. The proposed amendments concern
determination of the terms of storing recordings obtained from video cameras installed on the
internal and outside premises of the ministry’s administrative buildings.” On 25 April 2019, by
ministerial order no. 1/198 amendments were made to Order no. 53 of the Minister of Internal Affairs
of Georgia of 23 January 2015 on Determining the Terms of Storage of File Systems of the Ministry
of Internal Affairs and the Data Therein. The amendments, taking into consideration the
recommendation of the Public Defender, determined 14 days as the minimum period for storing
video recordings on the inner and outer perimeters of the administrative buildings of the ministry.”
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The Public Defender of Georgia, in the 2019 Parliamentary Annual Report, welcomed the
implementation of the recommendation - setting a minimum period of 14 days for the storage of
video surveillance system records in police departments, divisions and units.
Despite these changes, in 2019, the Public Defender still considers the lack of surveillance cameras
in areas where police departments, detainees, witnesses, and volunteers have to be interviewed ais
problematic. The ombudsman calls on the Ministry of Internal Affairs, as in previous years, to
eliminate this problem.
The PDO sees the same problem in the 2020 Report and notes that “2020 was problematic in the
sense that video monitoring of internal and external perimeters of certain police buildings were not
available. Furthermore, personal offices of the police chiefs and their deputies were still used for
interviewing detainees and persons who were in the building under various statuses. There, video
monitoring is not available, which significantly increases the risk of ill-treatment.”50

Objective 3.2.3 Effective reaction and eradication to misdemeanours in law-enforcement bodies–
65%
2018-2019
Indicator: Interrelationship between complaints concerning misdemeanours committed by lawenforcement officers and reaction to them.
Assessment:
The 2018 statistics supplied by the Ministry of Internal Affairs of Georgia on disciplinary proceedings
instituted by the agency’s General Inspection is rather impressive. Furthermore, in most cases,
disciplinary proceedings have been instituted by the General Inspection on its own motion. In the
same period, the General Inspection of the ministry was restructured.
It is also noteworthy that the number of disciplinary sanctions imposed as a result of proactive
inspections during 2019-2020 is considerably reduced – 1,714 disciplinary sanctions were imposed
in 2018, and only 18 disciplinary sanctions in 2019, and only 27 in 2020, which is probably due to
the reduction in the number or the quality of internal inspections.
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Activity 3.2.3.1 Practical reveal of misdemeanour committed by law-enforcement officers – 60%

According to the Department of Monitoring Human Rights Protection and Quality of Investigation
of the Ministry of Internal Affairs:
“In 2018, the General Inspection of the Ministry of Internal Affairs of Georgia instituted disciplinary
proceedings in 13,842 cases; among them, 7,852 applications/complaints filed by citizens served as
the basis for instituting proceedings.
In 2018, 1,550 disciplinary penalties were imposed based on disciplinary proceedings conducted by
the General Inspection of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, in particular:
Dismissal - 151
Demotion - 8
Severe Reprimand - 384
Reprimand - 342
Reproach - 665
In 382 cases a recommendation card was issued.”51
According to the same agency, in 2019, the General Inspectorate of the Ministry of Internal Affairs
of Georgia received 6068 complaints /applications, including:
● In 3,946 cases - as a result of the official inspection, the incident of misconduct by the
ministry’s employee was not confirmed;
● In 109 cases - the service inspection initiated based on the complaint/application was
terminated due to insufficient evidence; and
● In 1,070 cases - the citizen did not file a claim and was provided with the requested
consultation. In total, 1,447 disciplinary sanctions were imposed during the aforementioned
period (as a result of official inspections based on complaints/applications, information
received from the ministry’s units).
Some notifications were forwarded according to jurisdiction.
As regards practical response to violations, “in 2018, the General Inspection conducted scheduled
and preventive inspections of the ministry’s units. As a result of conducting official inspections, in
2018, 1,714 penalties were imposed in accordance with the disciplinary and military statutes; in 374
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cases, a recommendation card was issued for less serious violations.”
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In 2019, as a result of

inspections carried out by the ministry’s units to reveal proactively financial violations, disciplinary
and other misconduct, the agency imposed 18 fines on the respective persons and issued 31 letters of
recommendation.
The information provided by the MIA regarding the 2020 data is more generalized, than in previous
years. In this period, 10133 internal probes were launched. According to these probes, in 6824 no
misdemeanors were found, 1672 notifications were submitted to respective agencies (Prosecutor,
State Inspector, respective MIA unit). As a result of inspections, 1637 findings were written; in 1092
cases, disciplinary reprimands were issued and in 284 cases - recommendation cards were handed
out. In the same period, proactive measures, carried out to identify disciplinary and other types of
misdemeanors, resulted in the issuance of 27 reprimands.
It is noteworthy that in 2019, compared to 2018, the number of responses to proactively detected
violations is considerably reduced.

Activity 3.2.3.2 Developing mechanism of reaction to misdemeanours committed by lawenforcement officers - 70%

AAs regards the internal control mechanisms, according to the Department of Monitoring Human
Rights Protection and Quality of Investigation of the Ministry of Internal Affairs:
“In 2018, within the reforms implemented in the Ministry of Internal Affairs of Georgia, reforms
were carried out in the General Inspection as well. As a result of the structural reform of the General
Inspection, the following activities were carried out:
● Bureaucratic hurdles reduced; terms of references among units clearly defined; the unit –
examining citizens’ complaints/applications and conducting official inspections on disciplinary
violations in each unit of the ministry – set up; the unit – inspecting the departments of Special
Tasks, Facility Protection, Strategic Pipelines Protection and other special units – set up. This
unit is in charge of inspecting the paramilitary-type units; analysing regulatory framework and
plans; monitoring the readiness, level of training and discipline; an additional unit in Western
Georgia set up. As a result of the changes, the General Inspection’s performance and response to
violations became more effective and flexible.
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Furthermore, activities have been conducted to research vocational development of the officers of
the General Inspection and relevant international practice.
● On 19-22 June 2018, the EU4Justice supported a visit of officials of the General Inspection to
Lithuania. During the visit, representatives of the General Inspection met with the General
Inspector of the Ministry of Internal Affairs of Lithuania; the heads of the monitoring bodies (the
Immunity Board) of the National Police, Border Police and the Financial Crime Fighting Unit.
During the meetings, the parties discussed the existing practice of supervising policing;
disciplinary proceedings, existing challenges, regulatory framework and the plans for future
bilateral cooperation; the importance of the public trust in policing for the successful activities
of the monitoring bodies and Lithuanian experience of cooperation with civil society.
● On 24 July 2018, officials of the General Inspection of the Ministry of Internal Affairs of Georgia
participated in the training session delivered by experts of an international organisation, Geneva
Centre for Security Sector Governance (DCAF). The activity was conducted with the support of
an NGO, the Civil Council on Defence and Security (CCDS). The training session covered the
following issues: principles of supervising policing; best international practices of monitoring
policing. Furthermore, the existing situation and challenges were discussed.”
According to the agency, in 2019, a working group was set up in the General Inspectorate to search
for and implement best practices in disciplinary proceedings. In February of the same year, a field
meeting was held with the involvement of foreign experts. The practice of disciplinary proceedings
on the example of European countries was discussed at the meeting.
In 2020, no additional activities were carried out. The Ministry states that it was due to the
pandemic.53

Objective 3.2.4 Strengthening human rights protection mechanism in MIA -100%

Indicator: Reports on conducted activity in terms of human rights protection
Assessment:
It is undoubtedly commendable that the Ministry of Internal Affairs of Georgia managed to set up
an institutional mechanism in the form of the Department of Monitoring Human Rights Protection
and Quality of Investigation. It is noteworthy that in 2019, the Department’s mandate was enhanced
and currently involves monitoring the quality of certain investigations. The plans communicated
by the ministry in response to our letter are to be positively mentioned. This concerns, in particular,
identifying shortcomings as a result of monitoring pending administrative procedure and
53
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investigation of the following categories of crimes: domestic violence, violence against women,
crimes committed based on discrimination grounds and hate crimes, human trafficking, and offences
committed by and against juveniles as well as developing corresponding recommendations to follow
up on these findings and implementing them. Such an approach will drastically improve the quality
of investigation and increase public trust in investigative authorities.

Activity 3.2.4.1. Creating human rights protection department in MIA - 100%

In January 2018, an institutional mechanism – the Department of Monitoring Human Rights
Protection and Quality of Investigation was set up within the Ministry of Internal Affairs. The
department carries out monitoring of administrative procedure and investigation of the following
categories of crimes: domestic violence, violence against women, crimes committed based on
discrimination grounds and hate crimes, human trafficking, and offences committed by and against
juveniles. The department also works towards identification of shortcomings as a result of
monitoring pending administrative procedure and investigation, development of corresponding
recommendations to follow up on these findings and their implementation.
In 2019, the mandate of the Department of Human Rights and the Quality of Investigation
Monitoring was expanded to include the monitoring of the quality of investigation of other crimes
against life and health as well as criminal policy priorities throughout Georgia.54

Chapter 4. Rights of accused persons, convicted defendants and former prisoners – 47%
Main Findings
Similar to the Action Plan for 2016-17, again the following goals are the priorities of Chapter 4:
protection of human rights in the penitentiary system in accordance with international standards
and best practices (Goal 4.1), improvement of the legal status of vulnerable groups (Goal 4.2),
promotion of resocialization and rehabilitation of remand and convicted prisoners (Goal 4.3) and
former offenders (Goal 4.4). Furthermore, the new Action Plan comprises the key component of
introduction of human rights based approaches in the management of the penitentiary system (Goal
4.5).
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By the end of 2020, the quality of fulfilment of the objectives sought and activities planned in terms
of improving the legal status of prisoners is not quite satisfactory. The introduction of human rights
based approaches in the management of the penitentiary system and developing the penitentiary
system operating in compliance with international standards remain prospects for the future because
of the following challenges: there is an informal prison rule based on the criminal underworld in the
penitentiary system (concerns about this phenomenon are shared by the CPT and the Public
Defender of Georgia) thus posing a serious challenge in terms of the security of prisoners and
personnel, non-discrimination and realisation of the equality principles; and activities of
resocialization and rehabilitation still are not tailored to the actual needs of offenders.
In the reporting period, there were no key legislative changes aimed at improving the legal status of
prisoners. Similar to the previous years, overcrowding remains to be a challenge in penitentiary
establishments. Apart from the problem regarding placing prisoners in penitentiary establishments
over the statutory limits, providing each prisoner with a minimum living space of 4 m 2 remains
problematic. This has been recommended by the CPT and the Public Defender of Georgia for years.
In the recent reports, the Public Defender still refers to the shortcomings of the parole mechanism.
The solution of this problem is related to the prevention of overcrowding.
Numerous infrastructural improvements in penitentiary establishments, including closing down the
buildings of penitentiary establishments nos. 7 and 12 notorious for their dire material conditions
are commendable. These establishments were relocated to other buildings, which comply with
established standards. In the reporting period, prisoners were provided with the appropriate
furniture and items of personal hygiene in practically all establishments. Nevertheless, it should be
pointed out that, according to the reports of the monitoring bodies, some penitentiary establishments
still fail to comply with the duty of ensuring adequate material conditions. Building small-sized
establishments, that will reduce the influence of criminal subculture and at the same time, would be
the best way to improve living conditions of the inmates, is still at the planning stage.
During the pandemic, it was expected that the penitentiary system would take adequate steps to
radically reduce the number of the inmates, however, it turns out that towards the end of the
reporting period, overpopulation still persists in a wealth of establishments, while early conditional
release, despite the 2020 pandemic, was enjoyed by a much less number of convicts, than during the
previous years. This is a clear testament of a non-systematic and ineffective management.
During 2018-2020, there were no considerable changes in terms of improving the provision of
medical services to remand and convicted prisoners, including the management, accessibility and
quality of mental and preventive healthcare services.
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Based on the reports presented by the monitoring bodies, in general, accessibility of healthcare
services is improved both within and outside penitentiary establishments. The positive trends in the
management and accessibility of hepatitis C and tuberculosis programmes are maintained in terms
of both prevention (screening) and therapeutic activities.
In the reporting period, the following issues remained to be challenging: anonymity/confidentiality
of medical services; waiting period for consultation services and treatment; and low awareness
among prisoners about preventive health care.
In the reporting period, there was an increase in the number of identified psychiatric and
behavioural disorders. The programmes existing in this regard are still unable to apply
biopsychological approaches, and ensure facilitating and improving prisoners’ mental health. The
increase of the number of suicides, and diagnosed number of psychiatric disorders is proof of that.
Due to the limited accessibility of information, we could notit was impossible to assess the
effectiveness of the suicide prevention programme. Despite the positive assessment of the content of
the existing suicide prevention programmes/activities, it is difficult to identify its impact on the
prisoners at risk of suicide. This is especially difficult now that the health statistics form no longer
includes data on suicidal attempts.
No changes have been made to improve the substitution treatment programmes for substancedependant prisoners. The existing services are insufficient and unable to provide psychorehabilitation services for prisoners.
In terms of improving the rights of vulnerable prisoners, there were no particular improvements
during 2018-2020. Firstly, it should be pointed out that the Action Plan itself is deficient in this
regard, as it only mentions women, juveniles and persons with disabilities in the category of
vulnerable prisoners. Therefore, there is no emphasis on important groups such as LGBTI+, religious
and ethnic minorities, etc.
As regards persons with disabilities (PWDs), there is no considerable improvement in this regard, in
the reporting period. The majority of penitentiary establishments are still not accommodated to the
needs of persons with disabilities. The statistical reports of the Special Penitentiary Service provide
no information about psychosocial programmes tailored to the needs of persons with disabilities.
In the reporting period, a number of activities were implemented in terms of prisoners’
resocialization and rehabilitation. Unfortunately, the present programmes remain unable to respond
to the existing needs and similar to the previous years, only a small part of the prison population is
involved in them.
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A rather high number of remand and convicted prisoners receiving higher education is
commendable. In this regard, the following activities are noteworthy: the concepts and study
programmes developed – with the participation of experts of the EU-funded Penitentiary and
Probation Support Project (EU4Justice) – in the fields of resocialization and rehabilitation and
modern methods of prison management and vocational retraining of senior and middle level officers,
social workers and psychologists of the penitentiary system. In case of adequate implementation of
these components and full use of the vocational potential of the retrained personnel, it will be
possible to solve the serious problems in terms of resocialization and rehabilitation in future years.

Recommendations

For the Ministry of Justice
Special Penitentiary Service
● In accordance with Georgian legislation, ensure timely and complete provision of
information to respective agencies and individuals. Also, review the policy of interacting with
the NGOs in terms of ensuring transparency of its activities;
● As in previous years, ensure that statistical data is proactively published on the websites of
the MoJ and the Special Penitentiary Service;
● In cooperation with respective agencies, PDO and CSOs, to urgently develop effective
strategy and action plan; and keep it in consideration, when taking effective measures to
reduce the influence of criminal subculture in the penitentiary;
● Adopt efficient measures to reduce the number of the convicts and to improve living
conditions, including, refine the early parole mechanism and build more small-scale
establishments;
● In order to provide effective and timely medical services, create human resource development
strategy, which defines the what number of services and what qualification should personnel
(doctors/nurses) posses;
● In order to achieve timely screening and treatment of most widespread diseases in the
penitentiary system, develop preventive/screening programmes, both against the STDs and
non-STDs;
● Develop and implement safe substitution programmes for drug-dependent persons;
● Develop and implement queue management and waiting - list management programmes that
are effective in providing timely medical services to the patients;
● Given the level of demand for psychiatric services, define the composition of
multidisciplinary teams, the function of each member, procedures for mobilising and
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providing psychiatric assistance and the adopt the optimal frequency of visitation of such
service providers in the establishments;
● Develop monitoring and evaluation mechanism for existing medical/rehabilitation programs;
● Take concrete steps to improve the conditions of vulnerable prisoners, including those with
disabilities: both, in terms of adapting infrastructure and in terms of offering tailored
rehabilitation-resocialization programs to them;
● Work out rehabilitation-resocialization programs tailored to the needs of the programs and a
corresponding strategy to increase participation of convicts in such programmes;
● Adopt adequate measures to reduce the drainage of qualified employees, including, by way
of improving their working conditions and introducing mechanisms for rewarding them.;
● Ensure the elaboration of individual prison term plans for all convicted persons, and with
their participation, and by considering their own needs;
● Continue efforts to keep training SPS medical personnel in accordance with the Istanbul
Protocol for the purposes of documenting injuries sustained by the inmates.

Goal 4.1 Protection of the rights of accused persons/convicted defendants in accordance with
international standards and the best practice - 45.6%
With a view to bringing the legal status of remand and convicted prisoners in compliance with
international standards and best practices, it is planned:
● To improve the legislation and practice pertaining to human rights;
● To prevent overcrowding;
● To improve material, sanitary and hygienic conditions;
● To improve medical services.
The objectives set for achieving this goal are adequate in terms of implementing international
standards and best practices in the penitentiary system of Georgia. However, as the quality of their
implementation shows, the introduction of an appropriate system still requires considerable effort.
In particular, in the reporting period, there were only insignificant improvements in terms of
material, sanitary and hygienic conditions of penitentiary establishments; no considerable steps were
made to identify the actual reasons of overcrowding and to eradicate them; and the legislative
changes made were only superficial by nature and had no effect on the legal status of
remand/convicted prisoners.
According to internal and external monitoring reports, the criminal underworld and the system of
informal hierarchy and rule are becoming stronger in the Georgian penitentiary system. Due to this,
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the problem of inter-prisoner violence is becoming more acute. The CPT report discusses in detail
the informal rule, “watchers” and injuries in penitentiary establishment no. 15 that were most
probably resulted from inter-prisoner violence.55 According to the report, the management of
establishment no. 15 acknowledged that it considered itself compelled to share a part of its
responsibility for order and security with “strong prisoners” (so-called “watchers”), thus exposing
weaker inmates to the risk of violence and intimidation.56
The information given in the National Preventive Mechanism’s 2019-2020 special reports is even
more

appalling:

“In the penitentiary establishment no. 2, members of the criminal underworld move freely within
the establishment, control prisoners, collect the so-called kitty, enter cells and physically assault
disobedient prisoners. Whoever disobeys their orders is marginalised and taken to another block.
They take away the clothes from prisoners that their families send. The so-called prison “watchers”
control the sums deposited on prisoners’ cards through prisoners employed in household services.
For this purpose, they have special books with prisoners’ name and surname, the time of verification
of the card and the amount of the sum deposited on the card at the time. The Special Preventive
Group members found such books in one of the wings of the prison.”57 Problems of the same kind
are discussed in the context of penitentiary establishment no. 15.58
To demonstrate that the criminal subculture’s influence has grown exceptionally, the 2020 National
Prevention Mechanism’s report focuses on the reduction of complaints sent to the PDO from the
inmates of semi-open establishments. According to the Report, out of the 1384 letters received by
the PDO, only 57 came from semi-open (N14, N15, N17) establishments. This is alarming, given the
fact that half the prison population serves time in these establishments. 59
The seriousness of the above problem is further confirmed by the Consolidated Monthly Statistics
on Criminal Law of the National Service of Statistics of Georgia. These reports cover crimes
committed within the penitentiary system regarding which investigation has been instituted. We
should not overlook the fact that, under strong informal rule, prisoners tend to shy away from
sending complaints, especially against other prisoners. Based on the above, we must assume that the
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information given in the official statistics reports covers only a part of the crimes. According to the
consolidated reports on criminal law statistics, out of the crimes determined in Chapter XX of the
Criminal Code of Georgia (crime against health), most of the crimes are committed under Article
120 (intentional minor injury to health) and Article 126 (violence).
In 2018, investigation under Article 126 of the Criminal Code of Georgia was instituted with regard
to 390 incidents and there were 285 incidents categorised under Article 120.60
In 2019, investigation was instituted under Article 126 with regard to 580 incidents and under 120
with regard to 294 incidents.61
In 2020, investigation under Article 126 of the Criminal Code of Georgia was instituted with regard
to 845 incidents and there were 109 incidents categorised under Article 120.62
As regards one of the objectives under Goal 4.1 that concerns the accessibility of medical care and
the improvement of its quality, it is commendable that the positive trend in terms of management of
infectious diseases and accessibility of respective medical services is maintained. Nevertheless, the
lack of services offered to patients with mental disorders and substance dependence problems
remains to be a serious challenge. This, in turn, undermines the smooth operation of the suicide
prevention programme. Furthermore, the medical confidentiality remains to be an unsolved problem
of the penitentiary health care, etc. considering all the above-mentioned, there was no particular
progress in terms of medical services in the reporting period.

Objective 4.1.1 Developing legislation and practice of human rights protection in penitentiary
system - 30%
Indicator: Planned and unplanned reports or/and suggestions, stated in conclusions, made by
internal and external monitoring bodies, national prevention group, as well as international
monitoring mechanism, is already taken into consideration in appropriate judicial changes;
Flaws revealed in practice by inner and external monitoring bodies, national prevention group, as
well as international monitoring mechanisms, are already eradicated;
Assessment:
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In 2018, no legislative amendments were made to improve the legal status of remand/convicted
prisoners.
On 5 July 2018, 60 changes were moved into the Imprisonment Code; however, these changes were
of technical nature and were caused by the abolition of the Ministry of Corrections and Probation,
the creation of new legal entities of public law and the changes made to the names of respective
agencies.
Among the legislative changes implemented in 2019, in terms of improving the rights of convicts, it
is important to note that the term of retaining the recording obtained as a result of electronic
surveillance was increased. Furthermore, female convicts were given an additional right to leave the
establishment for a short time.
As regards permanent analysis of the relevant legislation and practice with a view to drafting
appropriate legislative amendments, the Special Penitentiary Service has not supplied any
information in this regard. According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report, a
working group was set up to work in this regard.

To this day, a number of recommendations made by the monitoring bodies remain unfulfilled; among
them are the recommendations issued by the Public Defender of Georgia, e.g., in relation to
determining the minimum living space of 4 m2 for remand prisoners; amending the statute on
conditional early release, etc.

Activity 4.1.1.1 Preparing and initiating respective legislative amendments and internal regulations
based on the analysis and of the recent legislation and recommendations from international
organizations regarding the rights of convicted defendants -30%
The 2019 Monitoring Report of the Governmental Action Plan on Human Rights Protection presents
preparation of a strategy for the development of penitentiary and crime prevention systems and an
action plan for 2019-2020 as the results of activities 4.1.1.1 and 4.1.1.2. The strategy and action plan
were approved by the order of the Minister of Justice of Georgia on 22 February 2019.
The 2019 Monitoring Report of the Governmental Action Plan points out “in line with the measures
set out in the Strategy and Action Plan, a new wave of reform in penitentiary and crime prevention
systems has begun. The reform serves the existence of effective systems and their compliance with
European standards, both in terms of the execution of sentences as well as the fulfilment of
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obligations under alternative forms of punishment and at the same time the protection of the rights
of persons deprived of their liberty.”63
According to the same report, during 2019, with the active involvement of the Ministry of Justice
and its sub-departments, a new concept was developed in several areas:
● Concept of incentives for convicts and prevention of violence between convicts in a
penitentiary establishment, which aims to encourage constructive behaviour of convicts by
granting and depriving them of privileges;
● The concept of reducing the impact of organised crime in a penitentiary establishment; the
concept of preparing for the release of persons deprived of their liberty; and
●

Concept of further development of the parole mechanism.

According to the report of the government, legislative acts have been identified within these
concepts; although changes to them have not been made during the reporting period and they are
planned for the future.
The report also discusses the establishment of a working group composed of representatives of the
Ministry of Justice and the Special Penitentiary Service, which has not yet developed anything for
2019, but the report says the group will study international best practices in the future and make
future recommendations on international standards for convicts and defendants.
The report also mentions the setting up of a working group composed of representatives of the
Ministry of Justice of Georgia and the Special Penitentiary Service, which has not developed
anything during 2019. However, according to the report, in the future, the group will study
international best practices and prepare recommendations to bring the conditions of accused and
convicted persons in line with international standards.
On 31 December 2019, Order no. 492 of the Minister of Justice approved the Regulations of the LEPL
Centre for Vocational Training and Retraining of Convicted Persons. The centre aims at facilitating
resocialization and rehabilitation of offenders through their education, vocational training and
retraining, and employment. The order provides for vocational training and retraining of offenders
by the Centre for Vocational Training and Retraining of Convicted Persons from 1 January 2020.
The centre focuses on identifying the needs and capabilities of convicts, which is important in terms
of their education, as well as vocational training/retraining and employment.64
According to the same report, in addition to the above changes, the following legislative/internal
regulation changes were also made:
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● On 8 May 2019, the Minister of Justice of Georgia approved Order no. 395, determining the
procedure for determining the types of risk posed by a convict, criteria for risk assessment,
the procedure of risk assessment and reassessment, rules and conditions of transfer of a
convict to the same or another type of prison facility as well as activities and powers of the
convict risk assessment team. Based on this order, the risk assessment team assesses/reassesses
risks posed by a convicted person;
● Order no. 403 of the Minister of Justice of Georgia of 13 May 2019 amended Order no. 35 of
the Minister of Corrections and Probation of Georgia of 19 May 2015 on Determining the
Rules of Surveillance and Control through Visual and/or Electronic means as well as the
Storage, Deleting and Destroying of the Recordings. Under the order of the Minister of Justice
of 13 May 2019, the term for storing video surveillance recordings in penitentiary
establishments was set at 30 days. This order will come into force gradually covering the
period from 1 July 2020 to January 2021 after the above penitentiary establishments have
arranged the appropriate infrastructure; and
● On 31 December 2019, Order no. 116 of the Minister of Corrections and Probation of Georgia
of 27 August 2015 Approving the Statute of penitentiary establishment no. 5 of the Ministry
of Corrections and Probation of Georgia was amended. Under the change, convicted persons
placed in the women's special establishment will have the opportunity to enjoy an additional
short-term leave, upon the recommendation of the Director of the Special Penitentiary
Service, in the form of incentives, in case of exemplary behaviour and/or conscientious
attitude towards activities.
On 6 March 2019, Joint Order no. 388 – no. 01-18/N of the Minister of Justice of Georgia and the
Minister of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories of Georgia was adopted (date
of entry into force 1 April 2019). The joint order approved the nutrition and sanitation and hygiene
norms of the accused and convicted persons. This order governs the nutrition and sanitation and
hygiene norms in penitentiary establishments, the norms necessary for the implementation of a
uniform state policy in the field of providing a safe environment and the organisation of safe food.

Activity 4.1.1.2 Identifying respective gaps based on the analysis of the recent legislation and
recommendations from international organizations regarding the rights of the accused persons.
See the assessment of Activity 4.1.1.1.
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Objective 4.1.2 Prevention of congestion in the penitentiary facilities - 35%
Indicator: All convicted defendants are provided with the minimum living space according to the
international standards;
Maximally reduce amount of judgments made against council;
Assessment:
In the reporting period, overcrowding remained problematic in a number of penitentiary
establishments. This was highlighted in the 2018 reports of the Public Defender and the CPT.
We consider it to be imperative for the eradication of the problem of overcrowding and its
prevention in the future that the Special Penitentiary Service studied the reasons thereof and
improved the placement of offenders taking into account that some establishments are overcrowded
and at the same time other establishments of the same type are not housing offenders to their full
capacity.
Therefore, in the reporting period, objective 4.1.2 is partially fulfilled.

Activity 4.1.2.1 All convicted defendants are provided with the minimum living space of 4m2 at
multi-seated cells and with minimum of 6m2 living space at single-seated cells – 50%

As of 2019, not all offenders were still provided with the minimum living space recommended by
the local and international monitoring bodies.
According to the Public Defender’s 2018 report, “the following were problematic in 2018: …
minimum living space of 4 m2 as established by Article 15 of the Imprisonment Code for each
convicted person. Besides, the Public Defender’s recommendation made in the 2017 Parliamentary
report concerning ensuring accused persons with 4 m2 as the minimum living space has not been
fulfilled.”
According to the 2018 report of the National Preventive Mechanism, the minimum living space of 4
m2 as established by Article 15 of the Imprisonment Code for each convicted person remains
problematic in penitentiary establishments nos. 2, 8, 14, 15 and 17.
The Public Defender also discusses the problems of providing minimum living space for offenders in
the 2019 parliamentary report:
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“In 2019, the following remained problematic: sanitation and hygiene conditions in cells, ventilation
and light and provision of all convicted persons with a minimum living space of 4 2 metres.65 The
latter was problematic in establishments nos. 2, 8, 14, 15 and 17. Besides, barrack type dormitories
are still functioning in penitentiary establishment no. 17.66” It should be noted that the government
itself acknowledges problems in terms of providing housing in these establishments. The 2019 Action
Plan Monitoring Report states "penitentiary establishments nos. 2, 8, 14, 15 and 17 are a challenge
given the number of convicts/offenders."67
The Public Defender positively assesses the transfer of penitentiary establishment no. 12 to the new
building on 12 February 2019. Nevertheless, according to the Public Defender, the conditions in
several penitentiary establishments still need to be significantly improved in order to meet
international standards.
According to the CPT report about the visit to Georgia carried out in 2018, “overall, overcrowding
was no longer a problem in the prisons visited (notably, Georgia’s prison population had not
increased since the 2014 visit), with the exception of Prisons Nos. 8 and 15. That said, the CPT is
concerned that – unlike for sentenced prisoners (for whom the norm was 4 m² per person) – the
norm of living space per remand prisoner had remained unchanged (3 m²). The Committee reiterates
its recommendation that the Georgian authorities ensure that the minimum standard of 4 m² of living
space per prisoner in multi-occupancy cells (not counting the area taken up by any in-cell toilet
facility) is duly respected in all penitentiary establishments, for all categories of prisoners; for singleoccupancy cells, the standard should be at least 6 m². In newly-built prisons, the standards should
preferably be even higher.”
According to the statistics reports published by the Special Penitentiary Service, overcrowding was
a problem in penitentiary establishments nos. 2 (Kutaisi) and 15 (Ksani).
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, the Ministry of Justice considers the construction of new small facilities as a
way to solve the problem, based on which the design has started, but they were not built during the
reporting period. Information received from the Special penitentiary Service shows that the issue
hadn't advanced beyond planning and expertise stages.68
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The PDO is concerned in the 2020 Report on the issue of overcrowding of the penitentiary
establishments. The NPM Report reads that overcrowding is still a problem in N2, N8, N15
establishments. N17 still has a functioning “barrack” style dormitory. All of this is a great challenge
against the background of the pandemic. Recommendations of the PDO, issued in the previous years
to allocate 4 sq. m. space to each convict and defendant, is still not fulfilled.69

Activity 4.1.2.2 Effective functioning of the parole mechanism, including improving judgment
rationale, implementing individual approach and involving convicted defendants in the review
process - 20%
In the reporting period, no tangible changes were made to improve the parole mechanism. Order no.
320 of the Minister of Justice of Georgia of 7 August 2018, which governs the procedure for
examination of the issue of conditional early release and decision-making by the local councils of the
Special Penitentiary Service does not contain any changes in terms of reasoning of decisions,
involvement of offenders in the examination procedure or improving the individual approach. In
this regard, no changes were made in the legislation and/or secondary legislation in 2019 either.
According to the data received from the Special Penitentiary Service, “service provision departments
of local councils in 2019 continued effective and operational activities to streamline and improve the
mechanisms for the justification of the council's decisions, including the improvement of the
mechanism of the participation of inmates in the review process.”70 Furthermore, the MoJ has
created a working group, which includes the thematic representatives of other agencies as well:
Special Penitentiary Service, LEPL Crime Prevention Center, and the National Probation Agency.
The group prepared a concept for improving the early conditional release mechanism, which will be
reviewed and reflected in respective legislative changes.
In addition to this generalized information, the Penitentiary refuses to specify what exact evidence
proves these improvements. Furthermore, leaving the PDO and the civil society organizations from
the working group is immediately questionable in terms of transparency and effectiveness. The early
conditional release mechanism continues to function with the same shortcomings even after the
action plan has been completed, and the PDO annual reports demonstrate this as well.
The Public Defender of Georgia, in the 2018 Report on the Situation of Protection of Human Rights
and Freedoms observes, “The existing system of conditional early release should be also revised since
there are shortcomings in its implementation. It is still a major problem that decisions are not
69
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justified. Also, different approaches of local councils in different cases with identical circumstances
are identified, which is manifested by adopting different decisions in such cases.”71
The Public Defender in the 2019 Report on the State of Protection of Human Rights and Freedoms
noted in a positive context that there was a positive trend in the number of the councils’ positive
decisions, which was reflected in an approximately 6-8% increase in the number of positive decisions
in 2019, compared to 2018. However, the Public Defender pointed out that there were numerous
shortcomings identified in terms of the practical functioning of this mechanism.
In 2019, the Public Defender of Georgia developed the Special Report of the Public Defender of
Georgia on the Practice of Conditional Early Release and Commutation of Unserved Sentence with
a Lesser Penalty in Georgia. TIn the report , the Public Defender points out numerous legislative and
practical shortcomings:
“The analysis of decisions adopted by the local councils showed the problem related to the lack of
reasoning. In the opinion of the Public Defender of Georgia, the decisions adopted by the local
councils about rejecting motions for conditional early release are mostly worded stereotypically and
contain formulaic references to the criteria based on which the negative decisions were made in a
concrete case. The examination of the local council’s decisions revealed a trend of adopting different
approaches in identical cases. Furthermore, the councils often disregard statutory limitations for
disciplinary offences, their seriousness, the seriousness of imposed sanctions and positive changes in
an offender’s behaviour in the aftermath of the disciplinary offence. There are substantive
inaccuracies in the councils’ decisions, which in most cases serve as a precondition for adopting
negative decisions; the reasoning of decisions in favour of an oral hearing is not foreseeable; the
judicial practice is not uniform and sometimes it is confusing as well.”
The Public Defender considers it important that the Special Penitentiary Service agrees with the
recommendations discussed in the Special Report of the Public Defender.
The Special Penitentiary Service did not supply any information in response to our written enquiry
as to the number of applications lodged with the courts in 2018 that challenged decisions on
conditional early release adopted by the local councils and the similar statistics in 2016-2017. This
statistics is not available on the websites of other agencies either. While judgments adopted against
the local councils do not allow for analysing the effectiveness of the parole mechanism per se, the
annual dynamics of these statistics would show how actively offenders use the new complaint
mechanism and its effectiveness.
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However, the statistical information in the 2019 report of the Governmental Action Plan for Human
Rights Protection and the information provided by the Special Penitentiary Service with one year
delay is noteworthy. According to statistical data:
“In 2019, 571 convicts were heard by the local councils, of which 217 convicts were considered for
parole, and as for the issue of changing the sentence to a lighter sentence 354 convicts were
considered for conversion of the unserved sentence with a more lenient penalty (house arrest - 274;
community work - 80).”72
During 2019, 1,522 convicts left penitentiary establishments before the term. Of these, 1,286 convicts
were released on parole (including 1,246 male convicts, 40 female convicts and 8 juvenile males).
The unserved part of the sentence was converted into a more lenient sentence for 194 convicts, of
which 192 were adult male convicts and two were female convicts, while the unserved part of the
sentence was replaced with community service for 42 adult male convicts.73
With regard to the number of decisions issued against the council by the courts, it should be noted
that, in 2019, 114 decisions of the local council refusing to release a convict on parole or refusing to
convert the unserved part of the sentence with a more lenient sentence were appealed before the
court. The court fully granted 8 complaints (regarding dismissal), partially granted 35 complaints,
which were returned to the relevant local council for reconsideration, 35 decisions of the local
council remained unchanged and 15 out of 38 complaints were withdrawn. Proceedings were
discontinued in six cases and the respondent was not the competent authority in one case. Currently,
the court is considering 14 complaints on these issues, which were filed in 2019.74
As for the 2020 same data, the Special Penitentiary Service once again violated legally binding rules
for issuing public information and did not provide such data. The PDO notes that this is a serious
problem. According to PDO reports, inconsistency in the council decisions, quality of
argumentation, lack of motivation and other issues are still a problem. While the 2020 pandemic
helped speed up and simplify parole procedures, this rule has yet to be applied. Furthermore,
compared to the year 2019, when 1279 enjoyed conditional early release, in 2020 only 830 were able
to do so.75
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Objective 4.1.3 Improve living and sanitary-hygienic conditions - 75%
2018-2020
Indicator: Concrete infrastructural projects conducted in accordance with internal and external
monitoring mechanisms' suggestion;
Number of necessary inventory passed to the penitentiary establishments according to legislation;
All convicted defendants are provided with the necessary inventory foreseen by legislation;
Assessment:
With regard to this objective, the Action Plan refers to the recommendations made by the CPT in
its report about the visit to Georgia carried out in 2014 in terms of improving the living conditions
of penitentiary establishments,76 including the following:
● The CPT assessed the situation of the majority of offenders placed in establishments nos. 7
and 9 as inhuman and degrading treatment on account of the restriction of their contact with
the outside world to the maximum degree.
● In general, in the CPT’s view, it was necessary to review the rules and procedures related to
placement in solitary confinement; such placement could only be based on clear, transparent
written criteria and be effected with due respect for procedural safeguards in order to avoid
arbitrariness on the part of the administration.
● Any bans on access to information should be justified duly and in detail by exceptional
circumstances related to the interests of the investigation or the behaviour of the prisoner in
question, and be of a limited, clearly specified duration. Inmates should be informed of the
reason for the ban in writing, and of the right to appeal to a competent authority.
● Problems in terms of water supply were mentioned in the context of establishment no. 3
(Batumi).
● The CPT emphasised once again the shortage and inadequacy of outdoor exercise areas and
sports equipment in establishments nos. 3, 7, 8, and 9.
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To fulfil the same objective, the Action Plan also refers to the resolution of the Parliament of Georgia
regarding the 2016 report of the Public Defender77 regarding infrastructural improvements to be
carried out in a number of penitentiary establishments.
There were positive trends in terms of improvement of material conditions in the reporting period.
The buildings of the two problematic penitentiary establishments (nos. 7 and 12) were closed down;
several penitentiary establishments were renovated; prisoners are supplied with soft furniture and
hygiene items determined by law without considerable impediments. However, the reports of the
monitoring bodies still refer to serious problems in terms of material and hygienic conditions
(including lice and rodents). These problems should be tackled in the shortest period. The
infrastructure of a number of penitentiary establishments is also outdated and should be renovated.
Considering all the above-mentioned, objective 4.1.3 should be deemed as partially fulfilled.

Activity 4.1.3.1 Providing convicts in the penitentiary system with a soft inventory and with
necessary materials for personal hygiene - 100%

Based on the findings of the monitoring bodies, it can be concluded that in the reporting period, the
provision of prisoners with soft furniture and personal items of hygiene was satisfactory. According
to the CPT report about the visit to Georgia carried out in 2018, the furniture and equipment in the
cells of the penitentiary establishments visited were satisfactory; no problems have been identified
in terms of provision of bedding or personal items of hygiene either.78 Neither the Public Defender’s
report of 2018 refers to any problems in this regard. Accordingly, at this stage, the activity can be
deemed to be fulfilled.

Activity 4.1.3.2.Updating existing infrastructure and drafting new projects based on the needs - 50%

Despite serious infrastructural problems in a number of establishments, considering renovations
carried out in 2017-19, activity 4.1.3.2 was mostly fulfilled by the end of 2019.
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In 2018, in terms of infrastructural improvements, the relocation of establishment no. 7 to another
building is a positive development. The new building complies with standards, which is further
confirmed by the CPT report about the visit to Georgia carried out in 2018.79 The relocation of
establishment no. 12 in February 2019 is similarly commendable. The transferred offenders are
provided with material conditions compatible with the existing standards.80
The CPT also pointed out that cells had been refurbished and water supply problems had been solved
in establishment no. 3 (Batumi). In short, the CPT considered the material conditions as adequate.81
The Committee also considered the material conditions to be satisfactory in establishment no. 9 and
observed that there were renovations underway in a number of cells and some of them had already
been renovated.82
The Committee observed that only the juvenile unit had been renovated in establishment no. 8 and
the rest of the building remained in a dire situation and needed to be repaired. 83 Some cells in
establishments nos. 684 and 1585 also needed to be renovated.
According to the Public Defender’s 2018 report on the Situation of Protection of Human Rights and
Freedoms in Georgia, “despite the planned renovation works, similar to previous years, in 2018 too
sanitation and hygiene in cells were problematic in penitentiary establishments nos. 2, 8, 12, 14, 15,
17, 18 and 19. There are insect infestations in penitentiary establishments nos. 2, 8, 15, 16 and 17.
During visits, the monitoring group members saw cockroaches and bed bugs in psychologists’ offices,
living cells and solitary confinement cells. More than one prisoner showed insect bites to the group
members.”86
Among the infrastructural improvement measures implemented in 2019, special mention should be
made of the complete renovation of penitentiary establishment no. 11 for juveniles, where all cells,
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bathrooms, study rooms, medical rooms, canteens, etc., were repaired; a children's outdoor
playground was arranged in penitentiary establishment no. 5 for women; family visit rooms were
arranged in penitentiary establishments nos. 11 and 5.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in 2019, the following infrastructural activities were started and
implemented:
● In penitentiary establishment no. 14, reconstruction of barracks-type residential buildings
and their conversion into cell-type housing was completed;
● In penitentiary establishment no. 16, construction of a kitchen for 300 convicts; also, at this
stage, new infrastructure is being arranged on the premises of the establishment, which
includes the construction of new walking spaces, the arrangement of sports fields and
reconstruction of cells;
● Arranging solitary cells in penitentiary establishments;
● Renovation of medical rooms in penitentiary establishments;
● In penitentiary establishment no. 5 for women, an area equipped with modern technologies
for receiving parcels was arranged;
● In penitentiary establishment no. 2, medical rooms were completely renovated and new
short-term visit rooms were arranged;
● In penitentiary establishment no. 15, examination room was arranged and cell windows were
enlarged in 16 cells, thus significantly improving natural light and ventilation conditions
● In 2018-2019, penitentiary establishment no. 8 was equipped according to modern standards
to receive parcels and an above ground metal gallery for accessing long-term visits was
arranged. The establishment is currently undergoing major repairs of 37 shower rooms
located in the residential buildings;
● In penitentiary establishment no. 6, shower rooms were completely renovated, a space
equipped with modern standards for receiving parcels was arranged as well as the medical
room was renovated and infrastructure, with X-ray equipment corresponding to the modern
standards, was arranged. For the first time in penitentiary establishment no. 6, appropriate
infrastructure (6 rooms) for short-term family visits without a glass barrier was arranged and
equipped. In this period, cells and bathrooms were systematically repaired;
● In penitentiary establishment no. 3 medical rooms and a library were renovated and 4 deescalation cells arranged;
● In penitentiary establishment no. 9 the regime building was renovated; and
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● Shower rooms were renovated in penitentiary establishment nos. 2, 15, 6, 17 and 18
penitentiaries (adapted in penitentiary establishment no. 18).

In the 2019 report, the Public Defender discussed the failure to follow sanitation and hygiene norms
in de-escalation rooms. The same problem is discussed in terms of cells of internal classification: “the
conditions in internal classification cells cause discomfort to prisoners as they are damp and lack
sufficient ventilation, satisfactory hygiene and sanitation.”87 Sanitation, hygiene ventilation and light
were problematic in cells in 2019. This latter problem was identified by the National Preventive
Mechanism as a result of its visit to penitentiary establishments nos. 2, 8, 14 and 15.88
It is noteworthy that according to the action plan of the Strategy on the Development of the
Penitentiary and Crime Prevention Systems for 2019–2020, approved by the Minister of Justice, the
plan of construction of new establishments and expansion of the existing infrastructure should have
been finalised by the second half of 2019; similarly, by the end of 2019, the plan of closing down a
number of establishments should be completed (Activity A.1.1). Due to the absence of public
information, it is unknown as to what extent this activity has been fulfilled and at what stage the
infrastructure improvement projects outlined in the Action Plan are.
To alleviate the issue of overcrowding, both the PDO and the NPM in the 2020 reports list the smallsized establishments as the way out. Namely, “the PDO believes, that both in terms of security and
order, as well as controlling infection, given existing risks, large - scale penitentiary establishments
must be turned into small-sized establishments, with balanced infrastructure, as it was prescribed in
the strategy for the penitentiary and crime prevention system development and the 2019-2020 action
plan. Additionally, the PDO emphasizes, that to reduces overcrowding, it is important to increase
the staff numbers at the penitentiary and at the same time, reduce the number of inmates, via
application of the following mechanisms, among others: early release, non-custodial penalties and
non-custodial restrictive measures.”89 The PDO allso calls attention to the failed plan of separating
juveniles and absence of dedicated infrastructure for the juveniles in the establishments N2 and
N11.90
According to the information provided by the PDO, the CPT was given a promise during their
monitoring visit, that the N11 juvenile rehabilitation establishment a new part dedicated to the
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juvenile defendants would be constructed and inaugurated in 2020. Sadly, nothing has been done to
fulfill this promise.91

Objective 4.1.4. Improve healthcare of accused persons/convicted defendants, promote the
development of managing mental health and prevention-based medical service and providing drugaddicted accused persons/convicted defendants with appropriate service - 42.5%
Indicator:
Reduced indicator of spread illnesses compared with previous years (statistical data C hepatitis,
tuberculosis);
The interrelation between the number of persons with suicide risks and persons involved in the
programme;
Number of beneficiaries, involved in suicide programme, whose level of suicide risk has been
reduced according to internal monitoring;
Reduced percentage of suicide attempts in relation to the whole number of prisoners;
Replacing the treatment programme for opioid-addicted persons fully meets existing necessities
Assessment:
Reports of the international and local monitoring bodies published in 2018-2019 and the monthly
statistics tables published by the Special Penitentiary Service were used to assess the implementation
of the medical services provided to remand and convicted prisoners under objective 4.1.4 of the
Human Rights Action Plan for 2018-2020.
The assessment is based on the review of identified documents, their study and analysis. Fieldwork
has not been done for the assessment purposes that would enable us to study in detail the timeliness
and quality of medical services as well as the provision of preventive and mental healthcare services
determined by the Action Plan.
It is noteworthy that the Action Plan only determines one objective in terms of healthcare issues.
This does not cover the whole range of challenges existing in the penitentiary health care. This
objective is only focused on several components of healthcare services.
The indicators set for the objective are not comprehensive and therefore do not allow for full and
impartial assessment of the activities determined with regard to the objective at stake. For instance,
activity 4.1.4.1 that concerns equivalent care to be provided to remand and convicted prisoners
(which in turn, is such a broad field that it is already wrong to confine it to one activity) is assessed
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through the only indicator given under the objective – the indicator of the spread of hepatitis C and
tuberculosis; whereas services covered by the public healthcare programme includes a considerably
wider range of medical activities. Similarly, there is no indicator determined for one of the most
serious challenges of the penitentiary system that is related to mental healthcare issues.
Stemming from all the above-mentioned, we consider that the results achieved in terms of medical
services only partially fulfil the sought objectives.

Activity 4.1.4.1 Providing accused persons/convicted defendants with medical service equivalent to
civil healthcare - 60%

According to the general principles of the penitentiary health care,92 remanded and convicted
prisoners in the penitentiary system must be provided with the equivalent care available in the public
health care system.
According to the reports of the monitoring bodies, medical services provided in the penitentiary
system include the provision of these services in and outside penitentiary establishments. This is
further confirmed by the information given in Consolidated Monthly Statistics on Criminal Law
about medical services (statistics on emergency and planned inpatient and outpatient services or
targeted referrals).93 According to the Public Defender, it is possible to consult with doctors of various
specialisations apart from a doctor of primary health care, a nurse and a dentist, whereas referrals
are made to the medical establishments of the public sector.94
The health standard, which was developed and approved in 2019 for the individuals in the
penitentiary system, determined core principles for healthcare service provision and its quantity. It
includes a package of preventive measures, ambulatory and stationery services and takes local
establishment’s context and typology of the beneficiaries into consideration. To implement the
standard and evaluate its effectiveness is further complicated, since implementation and compliance
report/information is not accessible. It is important to create such a standard, since it aims to fully
meet the medical needs of the defendants and the convicts, determines specific activities and its
implementation standards.95
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The PDO’s 2020 NPM report notes that during 2019-2020 the medical department of the
penitentiary was reorganized and as a result, the number of staff was radically reduced, tuberculosis
treatment and rehabilitation establishment N19 was abolished and merged with N18.
Anesthesiology, reanimation and surgical divisions of the establishment N18 were abolished. No
medical vacancies were filled in 2020. Against the background of reduced medical personnel, timely
service delivery and the quality of the service suffered.96
Effectiveness of the basic medical services is still a challenge both in open and closed type
establishments. The 2020 PDO report notes that access to family doctor consultations is a problem.
Waiting times have increased. Due to pandemic, necessary referrals to specialist medical
professionals is even more difficult. However, it must be noted that the issue has been reported on
previously as well, as attested by the results of the 2019-2020 surveys. The survey was intended to
actually annule waiting lines for the medical services. It was discovered that there are still some
patients who are on waiting lists for medical referrals since 2018 and 2019. 97 As the government
action plan monitoring document of the Human Rights Secretariat indicated, at the beginning of
2019 there were 2382 inmates on the waiting list98 The same report notes that in December, 2019 a
total of 163 inmates received medical services99 which would make up only 8% of the total patients
waiting for medical services in the same period. 2020 data is not accessible, hence we are unable to
evaluate ongoing progress in this regard.
Due to the fact that the medical cards are inconsistently filled out or some fields are left blank,
evaluating the quality of medical services has become a greater challenge. The medical
documentation does not provide actual diagnosis for the patient, omits initial situation description
and does not talk about the progression of the treatment, making it much more difficult to assess the
adequacy of the medical treatment and its results. The same problem has been noted to exist for
ambulatory and stationary patient cards. Hence, pre and post treatment assessment is impossible.
The 2019 cost effectiveness evaluation of the treatment facility/medical department of the Special
Penitentiary Service of the MoJ notes that the percentage of services purchased from public health
care shows annual growth. Among others, this includes services, which are accessible in the
penitentiary or which can be produced locally and provided locally and it would be much more costeffective and cost-saving measure to do.100
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Confidentiality of medical service provision remains a challenge. The inmates keep reporting that
the penitentiary staff or other persons are present when they have to visit a doctor. Due to the
physical presence of third persons, they are unable to openly talk about their problems. Both the
CPT and the PDO reports talk about confidentiality issues, which is single handedly worsening the
quality of medical service and violates patient rights.
The indicator set up to measure planned activity (as compared to previous years, reduced number of
spreading of diseases in the penitentiary system - statistical data - Hep. C, tuberculosis) does not
allow for an equal comparison with the equivalent services received by the civilian population. This
is due to the fact that the indicator only covers two diseases.
In order to fight infectious diseases, the penitentiary carries out three programs - tuberculosis,
HIV/AIDS and Viral Hep. C. The tuberculosis program is integrated with the state tuberculosis
elimination program.
The joint annual summary of the crime data of the National Statistics Service reveals that during
2017-2019, the number of screening against Hep. B and Hep. C showed some growth - 5837
screenings in 2017, 5743 in 2018 and 8873 in 2019. However, in 2020 it was nearly cut in half - just
5079 screenings. This may be linked to restrictions imposed due to pandemic, which deteriorated
access to medical services. Some medical staff chose to move to the public sector, after the policy
was adopted, which prohibited dual working arrangement (ability to work both, in public sector
and in the penitentiary).101
The number of individuals in the Hep. C. elimination program is systematically decreasing as well:
1600 individuals in 2018, 1318 in 2019 and 1152 in 2020. Reduction in numbers may be linked to
the reduction of the infected population, which could have resulted from previously carried out
preventive programs and activities.
The same negative trend is seen in all screenings related to all forms of tuberculosis. 56300 screenings
in 2019 were already low, but in 2020 only 39822 were carried out.102
The analysis of the joint annual summary of the monthly crime data of the National Statistics Service
reveals that during 2018-2020, incidents of death in the penitentiary are often listed as somatic
(cardiovascular, respiratory and digestive system related causes of death), but in nearly half the cases,
the reason for death is not listed or detailed and insufficiently qualified as “sudden death.” This could
be linked to improper, delayed diagnostics and treatment. To eliminate this issue, preventive
prophylactic assessments have been carried out to identify and treat somatic diseases since April,
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2019 in every penitentiary establishment in Georgia. The inmates received consultations from
cardiologists, neurologists, otolaryngologists, urologists, rheumatologists, general surgeons, and
infectionists, and electrocardiography and ultrasonography screenings. A total of 4743
consultation/screening was held. Despite the fact that the similar activity was planned for 2020 as
well, information about preventive work that was carried out is not available. In general, an initiative
to launch such a mass scale screening is a welcome step, but the coverage needs to be improved. It is
important that we are unable to assess the quality of these screenings due to absence of public data
on this subject.
It must also be noted that the inmates are poorly informed about the availability of preventive
services and their importance. PDO report notes that in 2018 no concrete steps were taken in this
direction103. The Activity 4.1.4 defines how prevention-based service should be provided, which
should not be limited to managing only two transmittable diseases.
Given all of the above, despite some progress in the penitentiary healthcare, existing problems and
challenges do not allow us to declare that access to medical services and their quality is comparable
to public health care services. The CPT calls on Georgian authorities, once again, to plan specific
activities, indicating specific dates, when penitentiary healthcare services will be fully integrated in
the public health care system, which the Committee believes is required for the improvement of the
quality of the medical care.104

Activity 4.1.4.2 Elaborating and approving strategic document on mental health protection - 10%

The Consolidated Monthly Statistics on Criminal Law of the National Service of Statistics of Georgia
for 2018-2020 demonstrate that mental and behavioural disorders are the most common diseases in
the penitentiary system. Mental health problems have increased. The number of prisoners suffering
from mental health issues is increasing every year, which is testament that this target group has acute
mental health problems105
According to the information provided by the Special Penitentiary Services of MoJ, a mental health
service development strategic document was prepared with the Council of Europe’s local and
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international experts. Per same communication, they declare that the implementation plan of the
strategy and monitoring instrument are also included in the document. Based on the strategy, the
Penitentiary has started working on a mental health services action plan and has drafted an initial
version. The document has not been approved and is not yet publicly available, which does not allow
us to evaluate the content and the relevancy of the strategy. However, we could say that the activity
planned under this task is partially complete.106
According to the available data, the number of psychiatric consultations in 2020 have been radically
reduced (in 2019 - 12059 consultations, in 2020 - 5518), while the stationary psychiatric services
have been increased (in 2019 - 901, in 2020 - 1334). Furthermore, incidents of suicide have been
doubled (in 2020- 5, in 2019 -2)107 and compared to 2018, the number of diagnosed mental and
behavioral disorders have been relatively increased. In 2018, 1251 were diagnosed, while in 2019 1484. 2020 data is not available.
Deterioration results shown by the data and reduced hours of consultations could be related to the
restrictions imposed on mental health professionals, who could not enter the system due to
pandemic. It must be noted that on-site psychiatry is available only in the establishments N8 and
N18. Other establishments only provide on-call mental health services.108 Mobilization of mental
health services and its substance is still a challenge. The services are not based on bio-psycho-social
attitudes and are limited to one-time psychiatric consultation and medication treatment, often
accompanied by long-term hospital treatment.
Per 2019 annual report on the Monitoring of the Human Rights Action Plan notes, a draft of the
mental health project and mental health services development document109 were developed in the
penitentiary establishments, but they have yet to be approved and are not accessible. Mental health
services for prisoners are still limited; they are not aimed at prevention and timely diagnostics; the
available services are confined to psychiatric consultations and medication treatment; the need for
intervention is not timely identified and medical care is belated.110 Hence,we are unable to state that
the activity has been carried out.
In view of the above, in 2019, in cooperation with the Council of Europe project, a crisis management
framework document called Crisis Management in the Penitentiary System was developed and 40
staff members of the system were trained. In addition, a pilot programme was introduced in
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penitentiary establishment no. 8. This programme unites three mobile groups consisting of a clinical
psychiatrist, a psychologist and a nurse. This group works with about 70 patients with mental health
problems. Pilot programme results and evaluation are not available.
For ensuring mental health services, it is important to fully implement the package of mental health
services, which would include screening, inpatient and outpatient psychiatric care based on biopsycho-social approaches, with the inclusion of multidisciplinary teams composed of psychologists,
psychiatrists and social workers. We hope that the 2020 developed strategy document and the
service development action plan responds to and intends to fully meet the specific needs and
requirements of the prisoners.
Activity 4.1.4.3 Conducting actions foreseen by suicide prevention programme and action plan in
penitentiary establishments - 50%

The study of the suicide prevention programme is hampered due to the limited access to relevant
information. It was impossible to assess the activity determined by indicators as the data on
attempted suicide and self-harm have been removed from the tables of the official statistics of the
Special Penitentiary Service of the Ministry of Justice since 2018. This fact itself shows the attitude
of the agency towards the problem at stake.
The 2017 data shows a high rate of self-harm (1,088 incidents) and attempted suicide (46 incidents).
Due to the absence of the data for 2018-2019, it is impossible to conduct a comprehensive analysis.
In 2019, half the amount, only 123 individuals were involved in the suicide prevention programme.
In 2018, the program had 150 participants, while the 2020 data is not available.
As we’ve outlined, in 2020 the number of suicides have doubled (5 incidents), while in 2019 only 2
committed suicide.
In 2020, according to the data provided by the Special Penitentiary Service of the MoJ, a local expert
of Council of Europe conducted supervision of the suicide prevention program in the 2016-2017.
Currently, the search is ongoing to identify experts and find donors to fund the work with the goal
to conduct another supervision and evaluation. 111
The suicide prevention program evaluation document and improvement plan, based on the
document, is not accessible.

111

The MoJ SPS letter N236843/01 dated 29 September 2020.

64

In general, the Public Defender positively assesses the content of the suicide prevention
programme.112 According to the Public Defender’s special report, the services offered within the
programme – revision and assessment of risks by a psychologist/psychiatrist and determination of
the level of risk; development of an individual plan by a multidisciplinary group – have a positive
effect on prisoners’ mental health. However, the report also points out that each service needs to be
analysed for further improvement, which emphasises the incomprehensive and ineffective
implementation of the programme.
According to the programme, incidents of self-harm are not linked to suicide and the definition of
suicide is problematic. This certainly undermines the effectiveness of the programme as the
extension of the programme to prisoners prone to self-harm and accordingly assessment of risks on
time would reduce suicide risk.
As the Public Defender’s National Preventive Mechanism noted in its 2018 report, in general, the
incidents of death, inter alia, suicides are not individually studied or analysed. It is important that
the Medical Department analysed each death in order to plan appropriately the measures of
preventive health care and prevent complications of somatic health problems.113
In 2020, a renewed suicide prevention program was approved. 114 It’s aimed at identifying suicidal
prisoners/defendants, facilitating the provision of holistic services and reduction of suicidal death
rates. The document outlines the program boundaries and lists activities and the responsible parties.
The fact that such a document was created and that it introduces a specific standard and activities is
a positive step. Nevertheless, in the absence of information about the implementation of the program,
it's hard to evaluate the progress achieved.
Stemming from the all above-mentioned, also taking into account the ineffective management of
mental disorders as referred under Article 4.1.4.3, it can be said that the suicide prevention
programme is implemented in the right direction albeit with serious shortcomings which
considerably hampers achieving tangible and long-term outcomes.
Activity 4.1.4.4 Providing accused persons/convicted defendants in freedom suppression institutions
with service consistent with the rule of conducting replacement treatment programme - 50%
Joint Order no. 92 01-26/N of 14 July 2016 of the Minister of Corrections and Probation of Georgia
and the Minister of Labour, Health Care and Social Affairs of Georgia on “the procedures for
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substitution treatment in penitentiary establishments for opioid dependent persons” serves as the
basis for the replacement treatment programme. 115
The indicator determined under the objective aimed at assessing the fulfilment of the activity (the
programme of substitution treatment is fully tailored to the existing needs) is not specific and
measurable; it does not specify what kind of substitution treatment (short/long term) it is related to
and what the needs imply.
In 2019, the EU funded project “Action Against Drugs and Organized Crime” helped develop a
document, which included needs assessment and recommendations on substituting long-term
opioids with substitution therapy. The document describes the methadone substitution services
offered in the penitentiary system. According to the report, the penitentiary did not maintain the
substitution programme and has only kept the detox programme. It has been found that this is an
ineffective solution and is not sufficient to reduce psychological dependency. A short - term detox
substitution therapy is not enough to ensure full rehabilitation and does not provide required
assistance.116 Substitution therapy is accessible in penitentiary establishments nos. 2, 8, 5 and in the
no. 18 treatment facilities for prisoners and defendants.
In addition to the detox therapy, there are two more rehabilitation programmes at the penitentiary
- Atlantis, since 2015 and AP Rehabilitation since 2018, which is cannabidiol- based treatment. The
psychologists and social workers previously re-trained within the programme work with such
offenders. However, according to the Public Defender’s report, while the programme offers diverse
activities, the participation rate is very low.117

According to the 2019 Monitoring Report on the Governmental Action Plan on Human Rights, the
services of a psychiatrist-narcologist are available in the penitentiary system and the appropriate
medical treatment is recommended by a specialist. Furthermore, 728 accused persons were consulted
by a psychiatrist-narcologist during the year.118
However, in the general statistics form, which imparts information about the services provided, the
service is not mentioned and this form does not provide and does not represent quantitative statistics.
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Information on the delivery and implementation of detox programme services in penitentiary
establishments is not available. Therefore, it is difficult to assess the extent to which replacement
therapy is provided in accordance with the established procedure.
According to the CPT report about the visit to Georgia carried out in 2018, treatment options for
prisoners in withdrawal as well as opioid agonist maintenance should be available in prison to the
same extent as in the outside community.119 The same report notes that addiction to illicit drugs and
other intoxicating substances (such as alcohol) continues to be a problem affecting a significant
proportion of the prisoner population, which is a serious challenge of the penitentiary system.120 The
CPT called upon the Georgian authorities to develop and implement a comprehensive strategy for
the provision of assistance to prisoners with drug-related problems (as part of a wider national drugs
strategy). The recommendation is still relevant, since a specific strategy still has not been made
available and the ongoing services available in prison are not on par with the services available to
the outside community.

Goal 4.2 Ensuring protection of the rights of accused persons/convicted defendants of the special
categories in the penitentiary and probationary systems - 42%

The Action Plan determines rather narrow scopes for the category of (vulnerable) prisoners with
special needs. This factor is a significant shortcoming of the Action Plan. It does not imply
representatives of ethnic or religious minorities or LGBTQI community, or in general, those
individuals who in the Georgian prisons are subjected to everyday bullying and discrimination
against the background of the criminal underworld and informal rule becoming stronger.
We believe it to be imperative that, in future, when working on the issues of prisoners with special
needs and vulnerable prisoners, the penitentiary authorities took into account the situation of those
considered to be the “low-level” in the context of the criminal underworld and elaborate a specific
strategy to eradicate or neutralise this problem. This would be a significant step towards the
prevention of ill-treatment as well.
Determining activity C 2.1121 The Strategy on the Development of the Penitentiary and Crime
Prevention Systems and Action Plan for 2019–2020 (approved by the Minister of Justice of Georgia)
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can be considered as the first step in this direction. This activity implies the improvement of the
mechanism against inter-prisoner violence. However, to ensure the appropriate implementation of
this activity as well as draft legislative amendments concerning crime/organised crime committed in
penitentiary establishments (activity C2.3), it is necessary to conduct in-depth research on the root
causes of such crimes and inter-prisoner violence in general in the first place and to implement
effective measures for their eradication. This is not determined in any action plans.
According to the information published on the MoJ website122 On March 30, 2021, the Ministry
approved a 2021 action plan for the protection of the rights of disabled persons, which is a fulfillment
of the duty imposed upon the Ministry by the 2020 Law of Georgia on the Rights of Disabled Persons.
Among strategic aims listed in the action plan, is listed improved access to MoJ services for persons
with disabilities, adapting MoJ infrastructure and human rights protection of disabled prisoners and
defendants in the penitentiary establishment and consideration of their specific needs. We hope that
actually helpful steps will be taken within this plan to improve the state of affairs of disabled persons
in the penitentiary system.

Objective 4.2.1 Awareness raising of staff of penitentiary and probationary systems concerning
peculiarities of approach towards

convicted defendants with special necessities, equality and

tolerance - 76.25%

Indicator: Newly elaborated and/or renovated programmes/training are appropriate to existing
necessities and international standards
Increasing percentage indicator of retrained staff
Assessment:
With regard to the persons with special needs, the penitentiary personnel was sensitized mostly
during the 2018-2019. With the active support of the EU-funded Penitentiary and Probation
Support Project (EU4Justice), the modern methodology of teaching was updated and staff was trained
and re-trained. Due to the Covid-19 pandemic, the process saw significant delay during the 2020.
With the active support of the EU4Justice, the modern methodology of teaching was updated and
implemented for psychologists and social workers of the penitentiary system; ToTs were also
conducted (see objective 4.3.1). The study programmes include topics such as gender equality,
communication with vulnerable offenders, etc.
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Again, with the support of the EU4Justice, each officer of the probation system and regime officers
(as well as members of multidisciplinary groups) of penitentiary establishments nos. 2, 5, 8, 16, and
17 were retrained on the updated methodology of risk and needs assessment.
Regrettably, the progress is hampered to a certain degree by the problem of the high staff turnover
rate and in general, the lack of personnel working on psychosocial rehabilitation in the penitentiary
system. In conditions of the adequate management of human resources and stability, updated study
programmes and regular training sessions will be an effective means for achieving the sought
outcomes. In this regard, it will be important to carry out effectively activity G2.2 – determined by
the Strategy on the Development of the Penitentiary and Crime Prevention Systems and Action Plan
for 2019–2020 approved by the Minister of Justice of Georgia in 2019 – developing the strategy aimed
at recruiting, maintaining and engaging/motivating of personnel.123

Activity 4.2.1.1 Reviewing educational programmes and updating in case of need - 100%
With the efforts of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), in the
reporting period, the process of the revision and improvement of study programmes oriented towards
human rights and management of vulnerable offenders continued. Both local and European experts
were included in the process, which should guarantee the high quality of the revised programmes.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in 2019, all existing curricula were reviewed/updated where necessary and
a new curriculum –named Peculiarities of Treatment of Persons with Disabilities and other Special
Categories of Prisoners was developed. TOT was conducted and 31 employees were trained in total.124
Unfortunately, the content of the revised programmes is not publicly accessible, which makes it
impossible to carry out its in-depth analysis.

Activity 4.2.1.2 Retraining staff of

penitentiary system, who are in touch with accused

persons/convicted defendants of the special categories - 50%

According to the 2018 desk research on the Personnel of the Penitentiary System conducted by the
NGO Rehabilitation Initiative for Vulnerable Groups, as of June 2018, 14 officials of the penitentiary
system participated in a ToT on the specificity of working with PWDs and other prisoners of the
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special category; 60 officials were retrained on the specificity of working with PWDs and other
prisoners of the special category.
Per information received from the Penitentiary Service, during the 2018, based on the needs, all
existing learning programmes were revised/renewed and a new programme was prepared, titled Specificities of Working with Persons with Disabilities and Other Special Categories of Prisoners. A
ToT was conducted in accordance with the new programme and further training followed for the
penitentiary employees. 31 individuals were trained in 2019.125
The same source states that this very same subject is included in every major curriculum. Namely:
-

Introductory level preparatory course for individuals appointed on a trial basis in the Special
Penitentiary Service (35 individuals were trained);

-

Advanced level course for individuals appointed on a trial basis in the Special Penitentiary
Service (216 individuals were trained);

The German Legal Cooperation Foundation (IRZ) has supported the following training on working
with persons with disabilities and other special categories of prisoners:
-

ToT on specificities with working with prisoners with special needs and other special
categories (14 trainers trained);

-

Training on specificities with working with prisoners with special needs and other special
categories (60 employees trained).

With the support of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), in 2018
and the first half of 2019, senior managers of penitentiary establishments were retrained. The course,

inter alia, included the rights of vulnerable groups.

According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, under the auspices of the LEPL National Agency for Crime Prevention,
Execution of Non-Custodial Sentences, the National Agency of Probation and the Special
Penitentiary Service, with the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands and in
cooperation with the organisation Anti-Violence Network of Georgia, the following documents and
programmes were developed:
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● A questionnaire to identify physical, psychological, economic and sexual violence was
developed to facilitate the rehabilitation and resocialization of convicted women. 15 social
workers and psychologists were trained on this topic;
● A Rehabilitation Program for Women Convicts has been set up to rehabilitate and empower
women and to facilitate their reintegration into society after their release and to prevent
possible violence against them. 15 social workers and psychologists were trained on this topic.
In 2019 a programme was launched and is ongoing. It is aimed at training employees who work with
the accused/defendants who are vulnerable and have special needs.

Activity 4.2.1.3 Updating and improving appropriate educational programmes in collaboration with
international and local competent organisations/structures on the necessity of accused/convicted
juveniles - 100%

Within the framework of the monitoring of the Governmental Action Plan on Human Rights for
2016-2017, according to the information supplied by the PPTC in its letter no. MOC 9 17 00772750,
dated 03 October /2017, in 2015, within a joint project of UNICEF and the centre, a specialised study
course was developed, including Juvenile Justice, Psychology, and Methods of Interacting with the
Juveniles. The specialised course (24 academic hours) included the following mandatory modules
determined by Resolution no. 668 of the Government of Georgia of 30 December 2015 on Approving
Specialising Standards for Persons Administering Juvenile Justice and Those Involved in this Process:
Juvenile Justice Code;
International standards of juvenile justice;
Psychological aspects of antisocial behaviour;
Child abuse and its impact on child development;
Interrogation/questioning of a child victim and a child witness
According to the same source, in 2015-2017, each staff member of the penitentiary and probation
systems with official contacts with juvenile remand or convicted prisoners followed this programme.
According to the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), with the
project’s support, in 2018, updating study courses for the penitentiary personnel continued.
WIth UNICEF support, a team of experts developed a guideline for Juvenile Suicide Risk Assessment
Protocol (ASAP-20), a manual for using the guideline on ASAP-20 and a special manual on ASAP-
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20 for trainers. The same team created a special curriculum, and based on it, training was held for
those at the Penitentiary Service, who work with juvenile accused /defendants. All employees of
multidisciplinary teams of the establishment nos. 2, 5, 8, 11 and 18, who work with such juveniles
took part in the following sessions:
-

ToT on Juvenile Suicide Risk Assessment Protocol (10 trainers were trained);

-

Training for multidisciplinary team members who work with juveniles on Juvenile Suicide
Risk Assessment Protocol (59 employees were trained);

With the EU supported project on Supporting Penitentiary and Probation Systems, the following
trainings were held:
-

Assessment of Risks and Needs Among Juveniles (piloting a new questionnaire), which
trained 46 employees;

-

Juvenile Justice, Psychology, Methodology for Working with Juveniles - 18 employees were
trained.

In 2019, the Special Penitentiary Service and the LEPL - Training Center of Justice of Georgia jointly
developed the following learning programmes/modules:
Preparation of employees who work with juveniles - the module includes international standards of
juvenile justice, Georgian legislation on the same subject, general procedures, the aims of the Juvenile
Justice Code and its principles, and a review of antisocial behavior and its psychological aspects.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in November 2019, social workers and psychologists of penitentiary
establishments, the Convicted Persons’ Re-Socialisation and Rehabilitation Department were trained
(9 employees). The module covers international justice standards, juvenile justice legislation in
Georgia, an overview of general rules, goals and principles of the Juvenile Justice Code, antisocial
behaviour and psychological aspects.126
Additionally, please see the evaluation of the activity 4.2.1.3.

Activity 4.2.1.4 Preparing/enhancing qualification of penitentiary system's staff working with
juveniles concerning treating juveniles, their special necessities, age peculiarities – 50%

With the support of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice),
multidisciplinary groups of the penitentiary system, including those of establishment no. 11, were
retrained on the updated methodology of risk and needs assessment.
126
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There is no statistical data on retraining the personnel working with juveniles.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in November 2019, 10 employees of the Special Penitentiary Service were
trained in the training programme Specialisation in Juvenile Justice.127
Activity 4.2.1.5 Elaborating appropriate educational programmes and updating and improving
existing programmes on gender equality and domestic violence issues in collaboration with
international and local competent organisations/structures - 100%

Within the framework of the monitoring of the Governmental Action Plan on Human Rights for
2016-2017, according to the information supplied by the Penitentiary and Probation Training Centre
(PPTC), in 2017 (letter no. MOC 1 17 00773148, dated 3 October 2017) in cooperation with
contracted experts, the centre elaborated the first level and second level study courses for employees
appointed for a probationary period to the special penitentiary service. The study courses, among
other theoretical and practical issues, include human rights, gender equality and non-discrimination
topics: fundamental human rights and freedoms; equality and tolerance; gender equality; prevention
of violence, (inter alia, violence against women and domestic violence) and fighting discrimination;
vulnerable groups, (inter alia, women), their rights and specificity of working with them; prevention
of torture and other ill-treatment in the penitentiary system; effective communication; anger
management; management of violent behaviour; etc.
Later, the ministry, through electronic communication, specified that these topics had always been
integral to the study programmes designed for the training and retraining of penitentiary
personnel.128
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, based on the needs assessment conducted by the PPTC with
regard to study programmes by the end of 2017, the study activities were planned in 2018.
Furthermore, working groups started developing new study programmes and updating the existing
ones.129
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Activity 4.2.1.6 Include the above-mentioned topics in all the main curriculum programs in the
Training Centre - 100%

See the assessment of the fulfilment of activity 4.2.1.5.
Activity 4.2.1.7. Training staff of the penitentiary and probationary system on women's rights and
gender equality issues in accordance with international standards and suggestions, as well as local
legislation - 100%
As mentioned in terms of the assessment of the fulfilment of activity 4.2.1.5, according to the then
Ministry of Corrections and Probation, training sessions on the women’s rights and gender equality
are an integral part of the training and retraining study programmes of the personnel of the Special
Penitentiary Service.
Apart from the above-mentioned, with the joint efforts of the EU-funded Penitentiary and Probation
Support Project (EU4Justice), the UN Women and the NGO Anti-Violence Network of Georgia, the
special tool to identify women as victims of violence was developed as well the rehabilitation
programme tailored to women, incorporating in-depth activities with regard to female victims of
violence. Personnel of the penitentiary and probation systems were also re-trained within the
framework of this initiative.
According to the information published on the website of the UN Women, “On 4-8 September 2018,
the UN Women, jointly with the Ministry of Justice of Georgia, conducted a ToT for GPs employed
in the penitentiary system aimed at enhancing their capacities in terms of the rehabilitation
programme.”
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, escort officers employed in the penitentiary system undergo mandatory
training, namely, an orientation course for escort officers. From January to October 2019, all escort
officers (122 employees) appointed through the new competition procedure were retrained. The
orientation course covers essential legal acts, skills improvements, stress management, effective
communication and teamwork skills, and covers topics such as non-discrimination and the
prevention of violence against women and domestic violence. Regarding the existing programs, it is
noteworthy that, with the support of the National Violence Protection Network, a screening tool for
identifying domestic violence and violence against women and a group motivation programme for
women were developed for the penitentiary, crime prevention and probation systems.
● In December 2019, 15 employees of penitentiary, probation and crime prevention systems
were trained as facilitators according to the women motivation programme;
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● In 2017-2019, the programme Training on Violent Attitudes and Behaviour Change was
developed in the penitentiary and probation systems. The goal of the program is to raise
awareness and a sense of responsibility in those who abuse their partners; developing emotion
and empathy for women who are victims of violence; modifying attitudes and beliefs about
gender roles and resort to violence, and providing information on the concept of gender
equality. Within the framework of the development of the programme, multi-sectoral
workshops were held in 2019, in which psychologists and social workers of the resocialisation-rehabilitation departments of the probation and penitentiary service actively
participated (10-12 specialists);
● In 2019, with the support of the Bureau of International Narcotics and Law Enforcement
Affairs (INL) of the US Embassy in Tbilisi, penitentiary, probation and crime prevention staff
members went on a study visit to the United States, where they underwent training on sexual
assault behaviour correction (10 participants);
In 2019, the National Probation Agency signed a memorandum with the Polish Foundation Human
Doc. The memorandum envisages cooperation in providing psycho-social services to beneficiaries
and/or their family members and their involvement in programmes and projects of the Foundation's
partner organisations. In cooperation with the organisation, in 2019, a training session was
conducted for representatives of various sectors "working with those who commit domestic violence
and who cannot cope with aggression and cannot manage anger." Six employees of the National
Agency for Crime Prevention and Probation participated in the training.130

Activity 4.2.1.8 Arranging meetings and trainings to raise awareness on the rights of cellmates and
accused/convicted persons with disabilities - 10%

According to the Human Rights Secretariat's 2018 Monitoring Report, "2 meetings on the rights of
persons with disabilities and other vulnerable groups were held and 16 convicts participated in
them." 131
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report, the penitentiary system
introduced psychosocial training on Stigma and Discrimination. The programme is conducted for
130
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convicted persons by social workers linked to penitentiary establishments. The training programme
covers various vulnerable groups, including people with disabilities. In 2019, 62 convicts participated
in the training programme Stigma and Discrimination.132

Objective 4.2.2. Adapting living and other conditions in penitentiary establishments to accused
persons/convicted defendants special necessities - 50%

Indicator: Living conditions in penitentiary establishments are tailored to the special needs of the
accused/convicted persons
Assessment:
The activities planned under this objective concerned the improvement of the living and material
conditions of women and persons with disabilities placed in penitentiary establishments. In the
reporting period, no considerable progress has been identified in this regard.
Activity 4.2.2.1 Assessing and revealing special necessities of accused/convicted women - 70%
The joint 2018 report of the Public Defender and the Human Rights Centre on the Situation of
Female and Juvenile Prisoners in Georgia discusses a number of problems faced by the female
offenders placed in establishment no. 5.133
First, the practice of searching female prisoners remains problematic. In particular, upon admission
to and leaving the establishment, female prisoners are still subjected to a full body search, including
strip search, and required to squat even when they are menstruating. Due to this practice, prisoners
refuse to leave the penitentiary establishment to receive medical care outside it or to attend court
hearings.134
According to the same report, the method of strip search is also problematic. In particular, prisoners
are required to take off their clothes at once and not in two-steps. This practice is against the
established CPT standards.135

132

The Monitoring Report on the Governmental Action Plan on Human Rights, 2019, p. 48.
The Joint Report of the Public Defender of Georgia and the Human Rights Centre on the Situation of Female and Juvenile
Prisoners in Georgia, 2018.
134
Ibid., p. 23.
135
Report to the Czech Government on the visit to the Czech Republic carried out by the European Committee for the
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 1 to 10 April 2014, published in
2015, available at:
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168069568c.
133

76

The report also discusses search practice involving a scanner. Despite the wording of the statute of
establishment no. 5, the scanner is used together with strip search and not as an alternative means
of examination.136
The special report also discusses material conditions female prisoners are faced with in establishment
no. 5: absence of hot water, ventilation related problems, lack of exercise area in some wings, etc.137
According to the 2018 report of the National Preventive Mechanism, the situation of the female
prisoners placed in penitentiary establishment no. 2 is problematic, as they do not have access to
specific services.138
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, “in 2019, an assessment tool called the Initial Screening for Violence against
Women and Domestic Violence was introduced at penitentiary establishment no. 5 for women. The
tool was developed in cooperation with the National Network for Protection from Violence. The
results obtained according to the evaluation process are score-based and the beneficiary is referred
to the relevant service through special criteria.”139

Activity 4.2.2.2 Arranging appropriate infrastructure at compact placing locations by taking into
account the needs of the persons with disabilities - 30%
According to the information provided by the Special Penitentiary Service, during the 2018 the
following activities were carried out to adapt infrastructure for special needs of the PWDs:
-

N18 establishment for treating the accused and the defendants, PWD ramps and shower
rooms were arranged;

-

A cell dedicated for the PWDs was renovated in the establishment N6;

-

Two elevators were built for the PWDs in the establishment N14.
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According to the same source, in September 2019, the Minister of Justice handed the Special
Penitentiary Service escort vehicles, one of them being adapted to the needs of PWDs.140
According to the information published on the website of the Special Penitentiary Service, there are
two four-bed cells in establishment no. 12 that are adapted to the needs of PWDs.141
Objective 4.2.3 Providing persons with disabilities with the respective services - 0%

Indicator: Number of psycho-rehabilitation programs adapted to persons with disabilities
In the case of demand, number of accused persons/ convicted defendants with disabilities
Assessment:
Persons with disabilities remain the most vulnerable group in the penitentiary system. Despite the
gravity of their situation, no considerable steps have been made over the years to tackle the existing
problems. The system does not maintain any statistics regarding PWDs, the categories of disabilities
and problems related; there is no need for assessment of PWDs. The care for persons with disabilities
is confined to installing ramps in several penitentiary establishments and conducting various training
sessions for the personnel.

Activity 4.2.3.1 Implanting habilitation/rehabilitation programmes tailored to the needs of the
persons with disabilities through taking into account the rules existing in penitentiary
establishments - 0%

The reports of the Public Defender and the CPT do not discuss habilitation/rehabilitation
programmes tailored to the needs of persons with disabilities. Similarly, there is no information in
the statistical reports of the Special Penitentiary Service in this regard.
Goal 4.3 Promotion of resocialization-rehabilitation of accused persons /convicted defendants – 46%
Resocialization and rehabilitation have been a serious problem for a number of years. It was caused
by a shortage of rehabilitative and educational programmes and their sporadic nature as well as the
small number of prisoners participating in them.
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According to reports of the national and international monitoring mechanisms, the situation in terms
of resocialization and rehabilitation did not improve in 2018 either. In the report about the visit to
Georgia carried out in 2018, the CPT expresses its concern regarding the shortage of rehabilitation
programmes and activities;142 The report of the National Preventive Mechanism of the Public
Defender of Georgia discusses the fragmentary nature of the activities carried out in terms of
rehabilitation and resocialization and their failure to respond to the individual needs of offenders.143
Both monitoring bodies emphasise in particular the dire situation existing in the closed and specialrisk prison facilities in terms of rehabilitation and resocialization where offenders are still locked up
in their cells for minimum 23 hours a day.
In this regard it should be mentioned that in the recent years, due to the efforts of the EU-funded
Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), active works have been underway in the
penitentiary system in terms of offenders’ resocialization and rehabilitation: EU4Justice experts
developed and renewed the special methodology of risk and needs-assessment; the juvenile related
tool is also being developed; study programmes for social workers and psychologists employed in the
penitentiary system were developed and implemented; the framework of rehabilitation programmes
was developed into three clusters; the concept of preparation for early release has been drafted, etc.
In the case of adequate implementation of all these new components, it is possible to achieve serious
progress in terms of resocialization and rehabilitation of offenders in the coming years.
A positive development should be mentioned in this regard that took place in 2019, namely, in 2019.
The Department of Resocialization and Rehabilitation was set up within the Special Penitentiary
Service. The statute of the department was approved by Order no. 418 of the Minister of Justice of
Georgia of 10 June 2019. The social workers and psychologists of the penitentiary system work
within this department. According to the Special Penitentiary Service, “the centralised system offers
uniform approaches and effective rehabilitation services. Social workers are divided into two groups
according to their duties: case managers and case administrators. It is the duty of a case manager to
assess convicted persons, draft individual sentence plans and offer them rehabilitation activities. It is
the duty of a case administrator to administer a case. A case administrator assists a case manager and
ensures the communication of a convicted person with the outside world and advocates their
rights.”144 We hope that this change will have a positive impact on the quality of prisoners’
resocialization and rehabilitation activities.
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Objective 4.3.1 Improve psychosocial, educational, professional training and recreational programs
for convicted defendants/ accused persons - 42.5%

Indicator: Interrelationship between psychosocial training and rehabilitation programmes implanted
in penitentiary systems to existing necessities;
An increasing number of beneficiaries involved in professional educational programmes compared
with previous years;
Relevant convicted defendants with risks are provided with the opportunity of getting the highest
education
Assessment:
In terms of the fulfilment of objective 4.3.1, in the first place, the efforts of the EU-funded
Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice) should be positively mentioned. These
efforts have been aimed at introducing a uniform approach to rehabilitation and resocialization in
the penitentiary system of Georgia. In particular, in the reporting period, a uniform standard of
programmes was elaborated and is now deliberated upon; this standard establishes a revised approach
towards supporting reintegration of an offender; retraining on modern approaches and methodology
of psychologists and sociologists employed in the system is noteworthy.
The fact that an offender’s right to higher education is now stipulated in the legislation should also
be positively mentioned, though offenders placed in special-risk prison facilities will not be able to
benefit from this new statutory entitlement.
Unfortunately, the reporting period was not characterised with positive dynamics in terms of
vocational and education programmes. According to the NPM 2020 report, “Instead of new and
diverse rehabilitation activity planning in the establishments nos. 2, 3, 8, 14 and 15, due to the
adoption of special conditions, extreme restrictions were imposed on the resocializationrehabilitation activities and the existing conditions were further deteriorated.” 145
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Activity 4.3.1.1 Develop universal standard and create a package of programs according to special
groups (including Violence, Substance Dependence, Change of Thinking and Vision, Healthy Life,
Preparing for Release) - 40%

The activities featured in the Action Plan for 2017-2017 as well (activity 4.4.3.1). However, as we
know, no uniform standard has been developed in terms of rehabilitation programmes.
Experts of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice) elaborated the
framework of rehabilitation programmes, which is divided into three directions:
1

Rehabilitation programmes focused on crime;

2

Rehabilitation programmes focused on criminal behaviour;

3

Programmes focused on developing general socio-cognitive skills.

This programme is currently at the stage of interagency deliberation and has not been approved yet.
Furthermore, certain efforts have already been made in this regard, in particular:
Within the first component, a rehabilitation programme for persons convicted of domestic violence
and suffering from substance dependence was developed and it is now in the process of
implementation. Many important programmes are underway that will be focusing on the
resocialization and rehabilitation of sexual offenders.
Within the programmes of the second component, group and individual work with offenders will
be undertaken, where based on specific examples and incident study, the person’s criminal behaviour
will be corrected.
In the field of developing general socio-cognitive skills, work are conducted with offenders in terms
of anger management, communication skills, and positive thinking.
According to the Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action Plan, the Risk
and Needs Assessment Instrument (RNA) for Penitentiary and Probation Systems was reviewed and
improved during the reporting period. As a result of the information received with the help of this
instrument, there will be interventions tailored to the needs of convicts. At this stage, based on the
assessment tools available in the penitentiary and probation system, joint rehabilitation programs
have been developed for both agencies based on the identified needs:
● Group motivation programme for women; and
● Positive Thinking Skills Intervention Programme.
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Both programmes are piloted in the penitentiary and probation systems. In 2019, the TOT of 54
employees of the penitentiary and probation systems in the above-mentioned programs was
completed. In 2020, it is planned to create and renew 3 additional joint programs.”146 Data on the
rehabilitation programme implementation and revision in 2020 is not accessible.

Activity 4.3.1.2 Implanting higher education electronic programmes – 0%.
The electronic programme of higher education was not implemented in the reporting period.
As regards the right to higher education, under the amendment made to the Imprisonment Code on
1 June 2017, offenders have been entitled to higher education since January 2018. According to the
2018 statistics of the Special Penitentiary Service, in 2018, from 10 (October) to 36 (December)
prisoners exercised their right to higher education.
According to the Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action Plan for 2019,
“in 2019, 34 convicts were studying for a bachelor's degree and 3 for a master's degree. From all the
universities that offer digitised lectures, the material was delivered to the relevant penitentiary
establishments by family members. The introduction of e-learning programmes centrally is not
possible due to the lack of relevant services in higher educational establishments.”147
It is also noteworthy that the right to higher education still does not apply to the offenders placed in
special-risk prison facilities. Such an approach is discriminatory and does not comply with European
standards.

Activity 4.3.1.3 Increasing number of professional/educational programmes - 30%

According to the 2018 statistics report of the Special Penitentiary Service, the number of convicted
persons participating in educational and vocational training programmes in the year was between
0.89-5.9 per cent of the total number of the prison population. This data is practically the same as
the data of 2017 (6%) and less than that of 2016 (11%).
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, “in 2019, 10 vocational educational establishments were funded under the
Access to Vocational Education Access Programme for convicts and ex-prisoners, which
implemented 31 short-term vocational programs (training courses, modules) in various fields
(Information and Communication Technologies, Services, Agriculture, Business, Administration and
146
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Law, Interdisciplinary Fields and Science), among others in foreign languages (English, Georgian
(for non-Georgian speaking beneficiaries), and German). In 2019, 268,412.00 GEL was allocated from
the state budget for the implementation of vocational programs.” In 2019, 500 convicts (including 48
parolees)148 underwent training in short-term vocational programs, which is about 5% of the total
population.
According to data received from the Special Penitentiary Service on September 29, 2020, the
prisoners are provided with the correspondence method to receive higher education. In 2018, a total
of 15 convicted persons enjoyed this opportunity (4 in Establishment N8, 9 in - N16, 1 in - N5 and 1
in - N17).
In 2018, 16 convicts applied for National Entry and National Masters exams, and 8 of them passed
them successfully. 6 out of 8 (1 from N8, 4 from N16 and 1 from N17) became BA students in various
Georgian universities, while 2 (1 from N8 and 1 from N16) became students of various MA
programmes.149

Activity 4.3.1.4 Training and retraining of social workers and psychologists in the penitentiary
system in cooperation with international and local competent organisations/structures in the group
and individual workmanship techniques and rehabilitation programs - 100%

Within the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), in the first half of
2018, a special training course was elaborated for social workers employed in the penitentiary and
probation systems. In 2018, 94 social workers of the Special Penitentiary Service were retrained on
Introduction into Social Work.150
According to the project expert on resocialization and rehabilitation, Ms Salome Namitcheishvili,
social workers were retrained in three stages:
● At the first stage, within the 5-day training course, all social workers were retrained on the topics
of social work.
● At the second stage, through the internal interviews, 27 social workers were selected who
underwent a 6-day study course on the engagement skills: communication, empathy, and basic
skills to work with beneficiaries;
148
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● At the third stage, within the 4-day study course followed by the selected 27 social workers, the
following topics were covered: case management, the methodology of risk and needs-assessment.
Each study course was accompanied by pre and post evaluation feedback forms.
On 2 and 5 February 2019, with the support of EU4Justice), the Training Centre of the Ministry of
Justice organized professional supervision sessions for psychologists of the above services. The
sessions were aimed at discussing cases of practising psychologists and receiving feedback from the
project’s international expert Mr Danny Clark.151
On January 23-24, with the EU project support, MoJ Training Center hosted training on motivational
interviewing issues to enhance the skills of social workers and psychologists working in the
penitentiary and probation systems.152

Objective 4.3.2 Increasing employment opportunities for convicted defendants - 30%

Indicator: Creation of entrepreneurial zones and employment mini spots within the penitentiary
Increasing employment opportunities
Assessment:
No particular initiatives in terms of employment opportunities for convicts were implemented
during the reporting period. At the same time, the initiatives implemented at the end of 2019 should
be considered for future reference:
Order no. 492 of 31 December 2019 the Minister of Justice of Georgia approved the Statute of the
Legal Entity of Public Law - the Centre for Vocational Training and Retraining of Convicts, which
came into force on 1 January 2020. According to the statute, the centre aims to promote the resocialisation/rehabilitation of convicts by providing them with vocational education as well as their
vocational training/retraining and employment training.153 The tasks of the centre are diverse and
include both the vocational needs and opportunities of convicts as well as the study of the labour
market, cooperation with educational organisations and employers in terms of promoting the
employment of convicts. It also includes the development of vocational and educational programmes
for convicts, organisation of relevant training courses and training sessions, promotion of the
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functioning of enterprises on the premises of penitentiary establishments, etc. The staff of the centre
is authorised to participate in the work of the multidisciplinary teams of the establishments for the
individual planning of the execution of the sentence.
On 31 December 2019, the rules of vocational training and retraining of convicts were also
approved.154 They determine modalities for the development of programmes and training courses
based on the needs of convicts and the involvement of convicts.155
According to the information received from the Special Penitentiary Service, in 2019 a total of 868
convicts participated in the educational-professional programmes, 1446 in 2018, 1567 in 2017 and
1261 in 201.

Activity 4.3.2.1 Creation of entrepreneurial zones and employment mini spots within the
penitentiary - 30%
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, “862 offenders are involved in the employment programmes,
among them, 89 women. Offenders are employed in household services, beauty salons, small
employment hubs and industrial activities (sewing workshop and bakery); they also pursue
individual activities (production and sale of hand-made items).”156
According to the Public Defender’s 2018 report “out of 15 penitentiary establishments only in four
penitentiary establishments (nos. 5, 14, 15, and 16) a workshop is functioning. In a penitentiary
establishment, work is not perceived as a positive aspect of the prison regime. The prisoners doing
household services still have to do the jobs that are less likely to develop or maintain the skills that
would enable them to sustain themselves after release.”157
According to the 2019 report of the National Defender's National Prevention Mechanism, in 2019,
no significant changes were made in terms of rehabilitation and resocialization in penitentiary
establishments.
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, 938 convicts were involved in employment programmes, including 94 women. The
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convicts are employed in the agricultural service, beauty salons, kitchens, shops providing services
in penitentiary establishments, employment mini hubs and industrial activities (sewing and bread
baking) as well as individual activities (creation and sale of handicrafts).158
Nevertheless, according to the information received from the Special Penitentiary Service, 102
convicts were employed by the Penitentiary in 2019. We are unable to determine as to why there is
a significant discrepancy between the written data provided by the MoJ and by the Service.
Furthermore, we must note that according to the same letter, the number of the employed, compared
to previous years, has been significantly reduced: 102 employed in 2019, 862 in 2018, 850 in 2017
and 726 in 2016.

According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights:
● In 2019, a social enterprise was organised in penitentiary establishment no. 16, which will
fulfil various types of computer-electronic orders;
● The food company and shop providing services in the establishment started hiring and
employing convicts on the premises of the establishment;
● ● In 2019, 10 convicts were employed in the digitisation project of the LEPL - State Services
Development Agency;
● In 2019, the food company providing services in the establishment has a total of 24 convicts
in the shop, 43 convicts in the canteen;
● ● In 2019, 25 convicted women were employed in the sewing shop operating in the Women's
Penitentiary Establishment no. 5.159

Objective 4.3.3 Promotion of preparation for juvenile resocialization

Improvement/perfection of

transitional management - 70%

Indicator: Renewed transient management;
Permanent increase in the whole number of beneficiaries involved in the release preparation
programme
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Activity 4.3.3.1 Reviewing and reforming transitional management in case of necessity - 70%
With the help of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), the works
are underway to improve the transitional management system. According to the updated case
management concept, work will start towards resocialization and rehabilitation of an offender and
data will be transferred to the probation system after release.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in the reporting period, with the involvement of the penitentiary, probation
and crime prevention systems, the Action Plan for Creating a Family-Friendly and Supportive
Environment for Minors was developed and delivered to middle-level managers and practitioners to
implement a new approach and a smooth transition management system. The piloting of the
methodology began for juvenile offenders towards the end of 2019. The rules outlined and described
by the practitioners and their supervisors in the process will allow us to prepare relevant instructions
at the end of the 8-month piloting process.160 Information about the preparation of this document is
not accessible.
Objective 4.3.4. Improve rehabilitation of accused/convicted women - 100%

Indicator: The amount of special psychosocial programmes created by gender matter;
Increasing the number of convicted defendants with special necessities involved in programmes
Permanent increase in the whole number of women involved in programmes;
Changes made where necessary to the list of available items;
Report regarding the amendments made to the psychosocial programmes.
Assessment:
As per tradition, resocialization and rehabilitation of female remand and convicted prisoners is better
organised in comparison to male prisoners. In the reporting period, in addition to the existing small
employment hubs, two new small hubs became operational; with the support of the EU-funded
Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), the special tool to identify women as
victims of violence was developed as well the rehabilitation programme tailored to women. In 20182019, a rather large number of women were involved in the rehabilitation programmes.

Activity 4.3.4.1 Analysing opportunities for creating employment mini spots and elaborating
respective suggestions - 100%
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The study on the possibility of opening small employment hubs in the penitentiary system is not
available on the website of the Special Penitentiary System. Furthermore, According to the Human
Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action Plan on Human Rights, in
the second half of 2019, the infrastructural possibilities of penitentiary establishments located in
Eastern Georgia were studied in terms of training, employment and other activities, taking into
account the specifics of women convicts.161
It should also be pointed out that the penitentiary establishment for women always offered more
opportunities to offenders in terms of resocialization and rehabilitation, employment and
recreational programmes.
According to the report of the National Preventive Mechanism, in 2018, greenhouse farming and
cotton processing workshops with respective equipment were arranged in penitentiary
establishment no. 5.162
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, 86 women were involved in the employment programme. The
following served as employment hubs: household services, beauty salon, sewing workshop and
handicraft workshop.163
According to the 2019 report, 938 convicts are involved in employment programmes, including 94
women. The convicts are employed in the agricultural service, beauty salons, kitchens, shops
providing services in penitentiary establishments, employment mini hubs and industrial activities
(sewing and bread baking) as well as individual activities (creation and sale of handicrafts).164
Activity 4.3.4.2 Further improvement of gender-specific psycho-social rehabilitation approaches and
creation/implementation of relevant programs – 100%

With the joint efforts of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice),
the UN Women and the NGO Anti-Violence Network of Georgia, the special tool (screening
questionnaire) to identify women as victims of violence was developed as well the rehabilitation
programme tailored to women, incorporating in-depth activities with regard to female victims of
violence. Personnel of the penitentiary and probation systems were also restrained within the
framework of this initiative. According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report
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on the Governmental Action Plan on Human Rights, the tool was piloted in establishment no. 5 for
women and probation bureaus. The tool was introduced into the penitentiary system.165
According to the 2018 monthly statistics reports of the Special Penitentiary Service, in the reporting
period, psychosocial training sessions were followed by 175 female prisoners and 153 women were
involved in psychosocial therapy.
There are different data in the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the
Ministry of Justice of Georgia. According to the latter report, in 2018, 397 female offenders were
involved in psychosocial and rehabilitation training sessions. According to the same report for 2019,
there were 1,238 participants in psychosocial rehabilitation and psychosocial training, including 315
juveniles and 136 female convicts.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in 2018-2019, a joint Violence Behaviour Correction Programme was
renewed for the probation system and introduced for the penitentiary system. This programme is
based on the Spanish model and developed with the involvement of a Spanish expert, in collaboration
with the United Nations Women. In 2019, the program was successfully piloted in both systems. In
2019, 10 beneficiaries were involved in this programme in penitentiary establishments nos. 16 and
17.
In total, considering the data of both sources, it can be concluded that a considerable number of
female offenders benefited in one form or another from the programmes of psychosocial
rehabilitation. This, considering the specific nature of the penitentiary system of Georgia, can be
considered a positive indicator.

Activity 4.3.4.3 Further improvement of female convict oriented psychosocial rehabilitation
approaches and introduction of new programs -100%
See activity 4.3.4.2.

Activity 4.3.4.4 Review of the list of available items with consideration of gender specificity - 100%
In the reporting period, the list of available items with due respect for gender specificity was not
reviewed. The female offenders, upon their placement into a penitentiary establishment, are
provided with a certain number of items for personal use and personal hygiene. If desired, these

165

The 2019 Monitoring Report on the Governmental Action Plan on Human Rights, p. 56.

89

items can be purchased at the establishment’s shop, and some may be supplied to an
accused/convicted woman via parcels.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, in 2019, female offenders/convicts are provided with gender-specific items.

Goal 4.4. Resocialization-rehabilitation of former accused persons/convicted defendants – 75%
With the initiative of the Minister of Justice of Georgia, by the end of 2012, the programme of
rehabilitation and resocialization of former prisoners was launched. The programme is aimed at
facilitating the rehabilitation of persons released from penitentiary establishments, their return to
full members of the society and prevention of reoffending.166 The programme is targeted to all
convicted persons released from penitentiary establishments within the last 15 years. It is voluntary
for former prisoners to be involved in the programme.
On 26 November 2019, the Parliament of Georgia by the third hearing approved the Law of Georgia
on Prevention of Crime, Execution of Non-Custodial Sentences and Probation. The law envisaged
the merger of the Execution of Non-Custodial Sentences and National Agency of Probation and the
Crime Prevention Centre and establishment of the LEPL National Agency of Crime Prevention,
Execution of Non-Custodial Sentences and Probation. Under the same changes, the LEPL Training
Centre of Justice of the Ministry of Justice of Georgia assumed the functions of the training and
retraining of personnel of the penitentiary and probation systems; the LEPL Penitentiary and
Probation Training Centre (PPTC) was transformed into the Centre of Vocational Training and
Retraining of Offenders.
The Government of Georgia Order N681 (December 31, 2019) approved the Juvenile Transfer
Protocol. came into force as of 1 January 2020 and functions as the Juvenile Referral Centre. The
website of the Probation Agency states that the Centre aims to rehabilitate, resocialize and prevent
crime among juveniles between the ages 7-18 who have not reached the age of criminal liability,
have conflict with law and display difficult behaviour.167
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A pilot program, calld Re-Hub, was developed in 2020. It aims to support labor rehabilitation of
persons in conflict with law and thus prevent reoffending. The information can be found in the MoJ
budget report,168 but it is unknown how many individuals used this service and with what success.

Objective 4.4.1 Individual work with former prisoners for their effective resocialization -100%

Indicator: The number of beneficiaries receiving the service
The number of successful cases to be determined by the professional's assessment of the beneficiary
before and after the completion of the work

Activity 4.4.1.1 Social worker individually works with each beneficiary and evaluates them with the
special form, plan and implement rehabilitation and resocialization process – 100%

Within the concept of transitional management, individual work with a prisoner begins in the period
of his/her placement in the penitentiary system and continues outside it, in the probation system.
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, to introduce the programme of rehabilitation and resocialization of former prisoners,
social workers met with 1,031 prisoners in penitentiary establishments.169 According to the similar
report of 2019, the programme’s social workers met with 449 prisoners in penitentiary
establishments to introduce them to the rehabilitation and resocialization programme.170
According to letter no. 2/111173 of the LEPL Execution of Non-Custodial Sentences and National
Agency of Probation of the Ministry of Justice of Georgia, dated 4 December 2019, in 2018, the LEPL
Crime Prevention Centre received 538 requests regarding participation in the vocational retraining
course offered within the programme of rehabilitation and resocialization of former prisoners. For
better planning and implementing resocialization and rehabilitation, the programme’s social workers
assessed and included 332 individuals in the relevant services.
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in total, 500 beneficiaries were included in the programme by the end of the reporting
period.
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According to the 2019 Report of the Secretariat on Monitoring the Action Plan,171 from 1 January
2019 to 1 January 2020, 297 formerly convicted persons expressed their wish to participate in the
programme of rehabilitation and resocialization of former prisoners. The programme’s social workers
worked individually with 134 beneficiaries. Based on the assessment of the incident process, out of
them, 94 were successful.
According to letter no. 2/111173 of the National Agency of Probation, the registration of the number
of successful cases in the form of indicators was added to the Action Plan in 2019.

Objective 4.4.2 Psychological and therapeutic services for former prisoners – the LEPL Crime
Prevention Centre – 60%

Indicator: Number of service recipients
The number of successful cases to be determined by the professional's assessment of the beneficiary
before and after the completion of the work.
Assessment:
The number of former prisoners who benefited from the psychological and therapeutic services
offered by the Crime Prevention Centre is rather low (36 received psychiatric and psychological
services and 27 participated in art therapy). Considering the number of the applicants (538) and the
number of those involved in the programme (in 2018, 332 persons were involved in the programme,
by the end of 2018, 500 beneficiaries in total), the majority of the applicants, after the assessment by
social workers, were involved in various components of the programme. Against this background,
the low number of the beneficiaries of psychological and therapeutic services can be related to the
low number of applicants for these particular services. As regards, the number of successful cases,
similar to objective 4.4.2, statistics on such cases started to be maintained since 2019.
Activity 4.4.2.1 Psycho counselling - psychological counselling for beneficiaries involved in the
former prisoners’ rehabilitation and re-socialization program – 70%
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, 36 beneficiaries received consultation from psychologists and psychiatrists; among them,
21 beneficiaries received consultation from the project’s psychologist; nine beneficiaries received
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psychological services rendered by other partner organisations and six beneficiaries received
psychiatric care from other partner organisation.172
According to the 2019 Report of the Secretariat on Monitoring the Action Plan, from 1 January 2019
to 1 January 2020, 27 beneficiaries received a psychologist’s services. Based on the assessment of the
incident process, 18 were successful out of them.173
According to the MoJ, during 2020, 10 individuals received psychological consultations with the
support of the former prisoner resocialization-rehabilitation programme.174
Activity 4.4.2.2. ART Therapy - Offer an Art therapy module to beneficiaries involved in the former
prisoners’ rehabilitation and re-socialization program - 50%
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, 25 beneficiaries followed the Art Therapy courses.175
The same data for 2019-2020 is unavailable.
Objective 4.4.3 Professional retraining of former prisoners - the LEPL Crime Prevention Centre –
50%
Indicator: Number of retrained former prisoners

Activity 4.4.3.1. Involve in vocational training courses - vocational retraining of willing beneficiaries
- 50%
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, 134 beneficiaries participated in the training course organised by the LEPL Crime
Prevention Centre.176
According to letter no. 2/111173 of the LEPL Execution of Non-Custodial Sentences and National
Agency of Probation of the Ministry of Justice of Georgia, dated 4 December 2019, in 2018, 57
beneficiaries successfully followed the vocational retraining course within the programme of
rehabilitation and resocialization of former prisoners.
Objective 4.4.4 Promote integration of the former prisoners into the society - 100%
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Indicator: Strategy of integration of the former prisoners into society involves appropriate necessities
Assessment:
This objective implies the activities carried out for facilitating the employment of former prisoners.
Considering the scarcity of the Georgian labour market and the challenges related to employing
former prisoners and the stigma against them in the society, the number of prisoners trained and
employed with the centre’s help can be considered satisfactory.
According the 2020 M0J budget compliance report, in “2020, due to coronavirus, planned amount of
beneficiaries could not find employment, since group meetings were restricted and movement wasn’t
possible, which was intended to train beneficiaries and review their business proposals.”177

Activity 4.4.4.1. Conducting study regarding the needs of the employment market -100%

An annexe to letter no. 2/111173 of the LEPL Execution of Non-Custodial Sentences and National
Agency of Probation, dated 4 December 2019 contained the research carried out by the Crime
Prevention Centre, presumably, in the reporting period. The research included a review of similar
researches conducted in other countries and information about the situation of the Georgian labour
market, conditions hampering employment of former offenders and possible ways of their
eradication.

Activity 4.4.4.2. Promote retraining and employment process of former prisoners based on the results
of the study of the needs of the employment market – 100%

Similar to the assessment of 4.4.3.1 based on the information supplied by the National Agency of
Probation, in 2018, 57 beneficiaries successfully followed the vocational retraining course within the
programme of rehabilitation and resocialization of former prisoners.
According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, seven beneficiaries were employed; 37 beneficiaries were
employed independently after the completion of the rehabilitation course and with the support of
partner NGOs, 26 beneficiaries started small businesses.178
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According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, business ideas of 34 beneficiaries were funded in 2019 to promote
employment. This is not a relevant activity. Consequently, it can be said that no activities were
carried out in terms of retraining prisoners during 2019.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, training of beneficiaries based on the needs identified as a result of labour
market research is planned for the future.

Activity 4.4.4.3. Recruitment of the beneficiaries from the former prisoners' rehabilitation and
resocialization programs in the social enterprise - 100%

According to letter no. 2/111173 of the LEPL Execution of Non-Custodial Sentences and National
Agency of Probation, dated 4 December 2019, in the reporting period, four beneficiaries and family
members of four beneficiaries were employed in the social workshop Change the Scenario operating
under the auspices of the LEPL Crime Prevention Centre.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, from 1 January 2019 to 1 January 2020, 10 beneficiaries involved in the ExPrisoner Rehabilitation and resocialization Programme were employed. During the same period,
three beneficiaries were employed in the social enterprise Change Scenario, operating on the basis
of the LEPL Crime Prevention Centre.
During 2020, the programme helped 2 ex convicts to find employment.179

Activity 4.4.4.4. Funding business ideas of the beneficiaries from the former prisoners' rehabilitation
and resocialization programs – 100%

According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, with the support of partner NGOs, 26 beneficiaries started small businesses.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, for funding the business ideas of ex-prisoners, in 2018, the Ministry of Justice
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of Georgia announced a grant of 180,000 GEL, which in 2019 funded the business ideas of 34
beneficiaries, ranging from 500 to 5000 GEL individually.

During 2020, LEPL National Probation Agency utilised the services of partner NGOs and financed 3
business ideas of its beneficiaries.180

Goal 4.5 Governing penitentiary system with methods based on human Rights - 39%

The management of the penitentiary system with human rights-based approaches is the central
objective that practically encompasses all other components. The penitentiary system that operates
in compliance with international standards, offers effective resocialization and rehabilitation
activities and ensures prisoners protection from the personnel and third persons are inconceivable
in the system the management of which is not based on human rights.
Such management can be ensured by the appropriate number of personnel, which is familiar and
follows the principle of dynamic security. Dynamic security requires an alert staff who interacts with
prisoners in a positive manner and engages them in constructive activities, allowing the staff to
anticipate and prevent problems before they arise.
Against the background, where the resocialization and rehabilitation activities are scarce and there
is a powerful criminal underworld and deep-rooted forms of the informal rule, thus exposing weaker
prisoners to the risk of violence and intimidation, the use of disciplinary measures is not uniform
and adequate etc., it is difficult to discuss the human rights-based prison management
The first steps made since the previous years in this regard are undoubtedly commendable:
development of risk assessment and needs assessment mechanism; introduction of individual
sentence planning; the work towards the improvement of these mechanisms is to be mentioned
positively and the active assistance by the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project
(EU4Justice) to the penitentiary authorities of Georgia. We hope that with the involvement of
international experts the reform will have a tangible and practical outcome in future.
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Objective 4.5.1 Improvement of the process of classification of the convicted defendants, risk
assessment, individual planning of the execution of the sentence and transitional management (the
process of preparing for the release and referral mechanism) – 30%

Indicator: Every convicted defendant's risk is assessed and all convicted defendants are placed in
respective institutions;
Amendments to the behaviour-based risk assessment instrument are made based on the
classification/danger assessment instrument of objective mark summing system;
Piloting results are assessed and recommendations are taken into consideration in the
implementation process
Assessment:
The risk-assessment system was considered unsatisfactory by the CPT and the National Preventive
Mechanism of the Public Defender of Georgia. The problems and challenges remain the same – it is
still the security office of a penitentiary establishment that has a final say in the risk-assessment
procedure and the CPT’s view, the participation of social workers and psychologists remains to be
only formalistic. In the opinion of the Public Defender of Georgia, the number of prisoners
transferred to the closed-type prison facilities is problematic because the system does not have
conditions conducive to the risk reduction; prisoners have no information about the progress of the
proceedings or assessment criteria which makes it impossible to use legal safeguards.
As regards, the introduction of the mechanism of risk-assessment, needs-assessment, and based on
this assessment, the elaboration of individual sentence plans is clearly a step forward. However, in
the opinion of the CPT and the Public Defender, the functioning of this mechanism is still
punctuated with considerable shortcomings. For instance, the involvement of the offender in the
procedure is still not ensured. This already means that the determined risks and needs are not tailored
to the individual situation of the offender. Furthermore, individual sentence plans, in practice, are
mostly drafted for female and juvenile prisoners and the work on drawing up individual plans for
the remainder of male sentenced prisoner population is supposed to continue in the near future.
The active involvement of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice)
in the elaboration of risk and needs assessment mechanism is commendable. TheOrder no. 502 of
the Minister of Justice of Georgia of 12 March 2020 approved the procedure of risk assessment and
needs assessment for the re-socialization and rehabilitation of adult convicts and ex-prisoners as well
as the preparation, implementation and monitoring of an individual plan (case management rule).
The procedure is detailed and, if implemented appropriately in practice, it can become a serious step
forward in terms of the improvement of approaches towards resocialization and rehabilitation.
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Activity 4.5.1.1 Risk assessment by the multidisciplinary team and periodic review of the decision
regarding the placement of the convicted defendant in the respective facility according to the
priorities of different target groups to cover the whole population of convicts -30%

According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, on 8 May 2019, the Minister of Justice of Georgia approved Order no. 395
on the types of risk of the convict, criteria for risk assessment, procedures of risk assessment and
reassessment, procedures and conditions of transfer of the convict to the same or another type of
prison facility as well as the rules on activity and authority of the convict risk assessment team. This
order determines the procedures and criteria for risk assessment and reassessment. Following the
approval of this order, the procedures of forming the initial data processing team and the formation
of a convict risk assessment team were conducted and were completed on 22 May 2019, after which
the risk assessment and reassessment process for convicts was resumed and has been continued.
During 2019, the risk was estimated with regard to 2,530 convicts (initial assessment). Of these, 149
convicts were identified as low risk, 2,096 convicts as medium risk, 257 convicts as higher risk and
28 convicts as the highest risk; each convict was placed in the appropriate penitentiary
establishment.181
In the 2018 Report, the Public Defender’s National Preventive Mechanism deems the following to
be the serious challenges of the penitentiary system: the system of risk assessment of convicted
persons is a significant challenge of the penitentiary system. In this regard, the practice of
reassessment of convicted persons and their transfer from semi-open penitentiary establishments to
closed type penitentiary establishments is problematic; there are no approaches towards risk
reduction and no legal safeguards for convicted persons in the risk assessment process. It is
problematic in the context of legal safeguards of convicted persons in the risk assessment process
that the Georgian legislation does not lay down the obligation of penitentiary establishments to
inform a prisoner during his/her first placement in an establishment about the risk assessment
system.” 182
The National Prevention Mechanism of the Public Defender addresses the same problems. One of
the recommendations made in the 2019 report with regard to the Ministry of Justice of Georgia
concerned the assessment and classification of convicts' risks. In particular, according to the
assessment of the Special Prevention Group, it was advisable to make the following changes in the
risk assessment rule: determining the criteria and procedures for risk assessment by penitentiary
establishments; determining the duty to inform convicts upon accommodation in the facility and
181
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directly initiating the risk assessment process; determining the right of the convict to present his/her
position and opinion on the circumstances based on which their risks are determined during the risk
assessment process. Furthermore, determining the duty to reassess the risk of high-risk convicts at
least once every 6 months. This recommendation was accepted by the Parliament of Georgia and is
reflected in the resolution of the Parliament of Georgia. The recommendation was not fulfilled.
The CPT also recommended that the recently introduced individual risk assessment (for all
prisoners) and individual sentence plans (for sentenced inmates) be fully implemented in practice.
As regards prisoners classified as “high-risk”, there is an urgent need to completely rethink the
philosophy and the approach to them to ensure that any restrictions on organised activities,
association, privacy and contact with the outside world are only imposed based on a genuine and
frequently reviewed (at least every 6 months) individual risk and needs assessment.183

Activity 4.5.1.2 Risk assessment by the multidisciplinary team and periodic review of the decision
regarding the placement of the convicted defendant in the respective facility – 30%

The risk assessment system was not revised in the reporting period. Order no. 395 of the Minister of
Justice of Georgia of 8 May 2019 approved Types of a Convicted Person’s Risks, Risk Assessment
Criteria, Procedure for Risk Assessment and Risk Reassessment, Terms and Procedure for
Transferring A convicted Person to another Prison Facility of the Same or Other Type, Also the
Procedure for Determining Activity and Authority of the Risk Assessment Team. However, the
above order still does not offer new approaches in terms of offenders’ risk-assessment. The problems
existing in the reporting period (see the assessment of the fulfilment of activity 4.5.1.1) will not be
solved by the new order.

Activity 4.5.1.3 Working with case managing comprehensive method and implementing and
piloting risk and necessity assessment instrument in N16, N5 and N17 penitentiary establishments
-30%

The CPT, in its report about the visit to Georgia, carried out in 2018 points out that the introduction
of individual risk assessment (for all prisoners) and individual sentence plans (for sentenced inmates)
has been one of the positive legislative developments. However, the Committee stated that,
“unfortunately, both instruments were still far from being (properly) implemented in practice:
183
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although most of the inmates had had their first risk assessment done, it became clear in the prisons
visited that the vast majority were not aware of the fact and had not been in any way involved in
the process (there had been no hearing, inmates had in most cases not received written information
about the risk assessment decision and about the appeal procedure). More fundamentally, although
the procedure foresaw the involvement of a multidisciplinary team (operational, security, medical,
psychological, social), in practice the final say was always with the security department which
frequently overruled other professionals and whose recommendations, which were classified as
secret (and thus not communicated to other participants in the assessment process, including the
inmates and their lawyers), were almost invariably followed by the Prison Department. The
impression was of a rubber-stamp procedure and of a wasted effort by the socio-medicalpsychological teams. It was hardly surprising that for the vast majority of the inmates interviewed
by the delegation (especially those classified as “high-risk” and thus in most cases subjected to a very
restrictive regime, often amounting to solitary confinement), the new risk assessment procedure had
brought no practical change to their situation.``184
As for individual sentence plans, the Committee observed that, in practice, they had not yet been
drafted for most of the sentenced prisoners: all-female and juvenile inmates had them (the delegation
could read examples of those for the juveniles at Prison No. 11, which appeared to be detailed and
individualised). The Committee was informed that work on drawing up individual plans for the
remainder of the male sentenced prisoner population was supposed to continue in the near future.
The CPT recommended the Georgian authorities to implement fully in practice the new provisions
on individual risk assessment and individual sentence plans in all prisons and for all inmates. In this
context, particular attention should be paid to the procedural safeguards mentioned above and, in
the case of individual sentence plans, to involving (to the extent possible) prisoners in the drafting
and reviewing the plans, to secure their commitment to the implementation of the plans and their
social rehabilitation.
With the active assistance of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project
(EU4Justice), with the participation of the EU expert, Mr Danny Clark, in the reporting period, the

methodology of risk and needs assessment was updated. The qualitative indicator of the original
system was augmented by the quantitative indicator and an algorithm was created to measure the
risk of reoffending, as well as the possible harm to the society. As already mentioned, a specific tool
for juveniles is being developed.
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According to the updated methodology, a multidisciplinary group assesses risks and needs. The group
comprises a social worker and a security officer and if needs be, they are joined by a psychologist and
a doctor.
A screening tool has been developed to allow a social worker to conduct a risk assessment (low,
average, high risk) upon the very first placement of a person in a penitentiary establishment. In
parallel, the special registry unit of a respective establishment assesses statistical aspects (the crime
committed, criminal past, membership of a criminal group, etc.). As a result of cross-referencing
these two assessment reports, the offender’s risk group is determined. The methodology aims at
allowing the system to plan specific measures for preventing specific risks.
In the reporting period, the multidisciplinary groups of penitentiary establishments nos. 2, 5, 8, 11,
16, and 17 were retrained on the updated methodology.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, “In September 2019, incident management and updated assessment tools
were introduced in penitentiary establishments nos. 5 and 16 (the next stage of piloting). In
November 2019, penitentiary establishment no. 17 began piloting an updated risk and needs
assessment tool with convicts who have no more than 2 years and not less than 6 months left to
serve. The piloting process aims to determine the effectiveness of the updated form of
characterisation of a convict to be submitted to the local parole board. ”
On March 12, 2020, Order no. 502 of the Minister of Justice of Georgia of 12 March 2020 approved
the procedure of risk assessment and needs assessment for the re-socialization and rehabilitation of
adult convicts and ex-prisoners as well as the preparation, implementation and monitoring of an
individual plan (case management rule). Per document, initially the case management rule was going
to be applied to the convicts and those serving life imprisonment in the establishments nos. 5 and
16, while the rest of the prison population should be covered no later than December 31, 2023.
It is regrettable that the number of individual plans for serving the term are still rare - according to
the NPM 2020 report: “in 2020, only 58 plans were drafted in the penitentiary establishments.
Pandemics is not at fault here, since e.g. in 2019, even though there was no pandemic, only 84 such
plans were drafted.”185
Objective 4.5.2 Raising Awareness of accused persons/convicted defendants regarding complaints for
protection of their rights and disciplinary and administrative procedures – 35%

Indicator:
185
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Leaflets regarding the rights and obligations of accused persons and convicted defendants, translated
into different languages, are available and produced in penitentiary facilities;
Reduced number of appropriate complaints;
Assessment:
The Special Penitentiary Service has not supplied any information about the activities carried out in
terms of raising awareness among prisoners. Certain information in this regard is available in the
Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice of Georgia.
According to this report, in the reporting period, offenders underwent training on prisoners’ rights;
furthermore, text video clips were developed and made available on one of the TV channels.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, updated brochures on the rights of accused/convicted persons were prepared
with the support of the EU Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice). Brochures are
translated according to the linguistic needs of the population of penitentiary establishments.”186
The above measures are commendable. However, according to the Secretariat's 2019 Monitoring
Report, it is unknown, in particular, in which languages the brochures were prepared and how many
were handed over to convicted persons.

Activity 4.5.2.1 Distribution of informational leaflets regarding the rights of accused
persons/convicted defendants, including distribution within the penitentiary facilities (in
Azerbaijani, Turkish, Armenian, Arabic, Russian, English and Persian languages) – 30%

According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, text video clips were produced which contained updated
information on prisoners’ rights. The text video clips are available on one TV channel for remand
and convicted prisoners of each penitentiary establishment. Despite the novelty of such an approach,
text video clips cannot replace the informative brochures and banners, considering their limited
accessibility. Furthermore, only prisoners with the command of the Georgian language can
understand text video clips.
According to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the Governmental Action
Plan on Human Rights, with the support of the EU project Supporting Penitentiary and Probation
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Systems, (EU4Justice) updated brochures on the rights of accused/convicts have been prepared and
translated according to the linguistic needs of the penitentiary population.
The above wording suggests that no updated brochures were translated during the reporting period.

Activity 4.5.2.2 Conducting educational consultations or/and group meetings for accused
persons/convicted defendants including persons with disabilities to raise awareness regarding their
rights – 40%

According to the Review of the Annual Implementation of the 2018 Budget of the Ministry of Justice
of Georgia, in the reporting period, 777 offenders followed training programmes on prisoners’ rights;
among them, juvenile remand and convicted prisoners, including the Juvenile Justice Code and
female prisoners – including the Bangkok rules.

On the other hand, according to the 2019 data, which are reflected in the 2019 report of the Human
Rights Secretariat, training sessions on the rights of the accused/convicted persons have been
organised. 323 prisoners participated in these training sessions.187

Objective 4.5.3. Ensuring protection of the rights of foreign accused persons/convicted defendants –
50%

Indicator: Reports made by national and international monitoring mechanisms/organisations

Activity 4.5.3.1 Providing foreign accused persons/convicted defendants with the interpretation in
the languages which they understand regarding their rights/responsibilities, conditions in prison,
legal consultation and help - 50%

The Public Defender’s National Preventive Mechanism, in its 2018 report, still discusses the problem
of limited accessibility of services for foreign prisoners due to linguistic barriers. 188
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The 2018 report jointly prepared by the Public Defender of Georgia and the Human Rights Centre
on the Situation of Female and Juvenile Prisoners in Georgia, points out that under the Nelson
Mandela Rules, the information on complaints mechanism shall be available in the most commonly
used languages in accordance with the needs of the prison population. If a prisoner does not
understand any of those languages, interpretation assistance should be provided. This includes, inter

alia, information about prison law and applicable prison regulations; prisoners’ rights and obligations;
and all other matters necessary to enable prisoners to adapt themselves to the life of the prison. Apart
from the above-mentioned problems, foreign prisoners are not duly informed about their rights.189
The 2019 report of the National Prevention Mechanism also discusses the serious problem of the
language barrier: “The problem of the language barrier is acute in the establishments, both among
foreign citizens and among Georgian citizens. Respondents had a lack of communication, their
emotional state was changeable during the interview, and some even cried.190 Prisoners are deprived
of the opportunity to exercise their rights.”
Nevertheless, according to the Human Rights Secretariat's 2019 Monitoring Report on the
Governmental Action Plan on Human Rights in 2019, in 2019 too, all accused/convicted persons
upon admission to the facility are informed of their rights and this includes representatives of ethnic
minorities. If necessary, convicts from ethnic minorities are provided with both written and oral
services of an interpreter.191
According to the 2020 NPM report, “language barrier is still a significant challenge for alien
prisoners, and the information they received about existing services and regulations was not
comprehensible for them. ”192
Objective 4.5.4 Improvement of availability of procedures of appeal according to the Code of
Imprisonment – 0%

Indicator: Number of complaints according to international monitoring reports;
Changes made according to periodic analysis about flaws revealed in existing appeal mechanisms
Assessment:
The accessibility of the complaint mechanism in the penitentiary system is one of the issues that
remain to be problematic for years.
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The 2015 special report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of Georgia on
the Requests/Complaints Mechanism in the Penitentiary System of Georgia identified the following
major problems related to this mechanism:
● The low awareness among prisoners about their rights and procedures related to submitting
and examining requests/complaints;
● Breach of complaint confidentiality, which not only reduces the effectiveness of the
complaint mechanism but also endangers the psychical security of the author of a complaint.
In particular, authors of confidential complaints are notified in a cell about the registration
number, which allows for the identification of the complaints. There have been cases, where
a confidential complaint was sent to the person against whom the complaint had been filed.
In a number of penitentiary establishments, the complaint boxes are within the area subject
to video recording; when requesting a complaint form, a prison officer records the envelope
number and the prisoner’s name and surname, etc.
● Self-censorship – refraining from filing a complaint as a result of the pressure on the part of
the administration or other prisoners and in general, fearing the deterioration in his/her
situation;
● Absence of the timeframes within which the General Inspection must examine a complaint
and in general, the failure to comply with the requirements of reasonable time.
● Shortcomings in the performance of the General Inspection: the procedure set for the
examination of complaints is vague and partial; the number of granting complaints is low; the
decisions are not reasoned;
● The general ineffectiveness of the complaint procedure – only 52 per cent of non-confidential
complaints have been granted as a result of decisions adopted by the General Inspection and
this indicator is even lower in terms of confidential complaints (37 per cent);
● The failure to hand decisions to prisoners;
● The mechanism for challenging the decision is not indicated therein.
The shortcomings identified in the above research are not redeemed even after five years.
In November 2019, the Public Defender of Georgia published another special report - the Practice
of Disciplinary Proceedings Against Prisoners in Georgia. The report contains significant
information also for the penitentiary authorities as well as important recommendations regarding
shortcomings of the complaint mechanism.
In particular, the special report identifies problems punctuating disciplinary proceedings such as
unlawful use of disciplinary measures, the lack of uniformity of the practice, the lack of involvement
of prisoners in disciplinary proceedings, etc. According to the report, in 2018, 307 disciplinary
measures were applied in total and only 24 out of them were challenged. In the Public Defender’s
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opinion, this data gives rise to misgivings that prisoners were probably not given the decisions and
therefore they could not even be aware of a disciplinary sanction imposed on them. Prisoners were
only informed about such measures when their requests for conditional early release were
examined.193
In the reporting period, no changes were made to the legislative provisions governing complaint
mechanisms. As regards numerous practical shortcomings, the reports of the monitoring mechanisms
contain no information about their eradication.

Activity 4.5.4.1 Periodic exploration of recent appeal mechanism's flaws - 0%

Please consult the evaluation of Activity 4.5.4.2

Activity 4.5.4.2 After analysing the recent mechanism of appeal, appropriate changes should be made
- 0%

With regard to Activities 4.5.4.1. and 4.5.4.2, the information provided by the Special Penitentiary
Service is blank. This is the comment about the issue:
“Changes made to the Imprisonment Code refine procedures of the confidentiality of appeal
mechanisms enjoyed by the accused and the convicted. Namely, in addition to guaranteeing the
confidentiality of the appeal on behalf of the penitentiary establishment, if the sender fails to write
the name of the addressee of the letter, or if the addressee is unidentifiable, the penitentiary
establishment will publish the serial number of the envelop and list the reasons for not sending it
and the information will be posted next to the complaints box, in a visible place.

The

accused/convicted person has the right to reclaim the confidential appeal letter. The penitentiary
establishment must not keep the letter for longer than 10 days and must destroy it afterwards. The
amendments to the Code further refine existing appeal mechanisms. Namely, the mechanism to
appeal local council decisions became even more effective and the courts were allowed to adjudicate
in one of the following manner:
1. Uphold the decision of the local council of the penitentiary;
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2. Annule the local council of the penitentiary’s decision without adjudicating on the issue at
stake and to order the same council to reevaluate respective conditions and reissue another
act after careful reexamination of the matter;
3. Completely annule the decision of the same council and order it to replace the remaining
prison term with a less restrictive measure of restraint or issue an early parole. The idea of
replacing existing terms with lighter measures is a novelty. This decision of the court must be
executed the moment it comes into force, according to dates listed in the final decision of the
court.
In 2018, Tbilisi City Court reviewed 144 decisions adopted by local councils. Out of these:
● 4 appeals were fully accepted (regarding the release of the prisoners);
● 38 were partially satisfied (reconsideration of the appeal);
● 74 were rejected;
● 11 were recalled;
● 5 proceedings were stopped;
● 1 was left without hearing;
● 11 are being reviewed.
In 2019, Tbilisi City Court reviewed 114 decisions adopted by local councils. Out of these:
● 8 appeals were fully accepted (regarding the release of the prisoners);
● 35 were partially satisfied (reconsideration of the appeal);
● 35 were rejected;
● 15 were recalled;
● 5 proceedings were stopped;
● 6 were left without hearing;
● 14 are being reviewed.

Objective 4.5.5 Ensure personal data protection for accused persons/convicted defendants in
accordance with the Georgian ''law on Personal Data Protection'' and international obligations - 60%

Indicator: Reduced number of complaints concerning the probable violation of the rights of private
life;
Documents of every penitentiary facilities are archived
Assessment:
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This objective is worded in rather broad terms and it is less likely that the planned activities will
ensure its fulfilment on their own.
Under Article 2.b) of the Law of Georgia on Personal Data Protection, special categories of data are,

inter alia, the data related to a person’s “criminal record, administrative detention, preventive
measures, plea bargains, diversion, recognition as a victim of a crime or as a person affected, as well
as biometric and genetic data that allow for the identification of a natural person by the above
features.” Under Article 6.2 of the law, processing of this data shall be impermissible unless with the
written consent of a data subject or when data are processed to consider the issues related to the
maintenance of personal files and registries of the accused/convicted persons; the individual sentence
planning of a convicted person, conditional early release of a convicted person; and commutation of
unserved sentence with a lesser penalty.” However, in these cases too, it is permissible only to process
the data but it is necessary to obtain the data subject’s consent for making the data publicly available
or their disclosure to third parties.194
The exceptions stipulated in Article 6.3 of the above-mentioned law, which make it legal to process
personal data of accused/convicted prisoners, refer to a rather broad group of persons both within
and outside the system (for instance, the members of local councils examining requests for
conditional early release). These persons have access to prisoners’ personal data. Accordingly, it is
necessary to involve the efforts of not only the Special Penitentiary Service but also that of the State
Inspector to cover these issues comprehensively. The State Inspector, apart from examining citizens’
applications alleging violations in penitentiary establishments, should pay particular attention to the
respect for the confidentiality of accessible information by those officials.
Apart from the above-mentioned, Order no. 90 of the Minister of Corrections, Probation and Legal
Aid Issues of Georgia issued on 25 May 2011 remains to be problematic. The order approves the list
of personnel specially authorised to have access to the personal files of accused/convicted persons.
Furthermore, Order no. 82 of the Minister of Corrections, Probation and Legal Aid Issues of Georgia
issued on 25 May 2011 – Approving the Procedure of Maintaining Registries and Personal Cases of
Accused/Convicted Persons – is problematic as well. These orders were also discussed in the
assessment of the fulfilment of the Governmental Action Plan for 2016-2017.195
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Activity 4.5.5.1 Rising awareness of the persons who are responsible for the publication of private
information – 20%
At this stage, it is unknown whether there were any activities aimed at raising awareness among
officials in charge of disclosure of personal information. It can be assumed that the retraining
programme for multidisciplinary teams (see, the assessment of the fulfilment of objective 4.2.1)
included also the issues of personal data protection. However, as already mentioned, practically each
staff member of the penitentiary system has access to various types of this data more or less.
Accordingly, it is impossible to discuss whether there were active steps made in terms of raising
awareness for each of them based on one type of training session only.
According to the 2018 Report of the Office of the Personal Data Protection Inspector of Georgia on
the Situation of the Personal Data Protection and the Inspector’s Activities, in the reporting period,
the State Inspector examined up to 70 cases involving processing of personal data by law enforcement
authorities. Out of this, 10 concerned the Special Penitentiary Service of the Ministry of Corrections
and Probation/the Ministry of Justice. In 5 out of 10 cases, a fine was imposed for the violation.196
According to the same report, “compared to the previous years, in 2018, there was a significant
decrease in the number of violations identified in the law-enforcement sector and the number of
applications filed by prisoners with the inspector regarding processing personal data during video
recordings and exercise of the right to telephone calls. This, in turn, indicates the positive effect of
the legislative changes in the field and the measures taken by the Ministry of Corrections and
Probation of Georgia.”197
It is noteworthy that the 2017 Report on the Situation of the Personal Data Protection and the
Inspector’s Activities also mentions a decrease in the number of prisoners’ applications filed with the
inspector regarding processing personal data during video recordings and exercise of the right to
telephone calls. This, in the inspector’s view “indicates the positive effect of the legislative changes
in the field and the measures taken by the Ministry of Corrections and Probation of Georgia.”198
The same report points out the following problems in the penitentiary system:
● Offenders are not informed about the video recording;199
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● Problems related to the use of a telephone. 200
Unfortunately, the 2018 Report of the Office of the Personal Data Protection Inspector of Georgia
on the Situation of the Personal Data Protection and the Inspector’s Activities does not mention
anything about the solution of the problems mentioned in the 2017 Report. However, as made clear
by the 2018 report of the National Preventive Mechanism, the
problems related to prisoners’ personal data protection in the penitentiary system remain the same.201
It is further confirmed by the State Inspector’s 2019 Report that the problems are not dealt with.
The report discusses several cases where the State Inspector found a violation on the part of the
Special Penitentiary Service in terms of processing personal data:
● The State Inspector’s Service, on its own motion, inspected the Special Penitentiary Service
which published convicted persons’ personal data, including data of special category in social
media. As a result of the inspection, it was established that the Special Penitentiary Service
had not had any legal basis to process the personal data. Therefore, the official who processed
the data was held responsible in administrative proceedings and was ordered to delete the
published information or depersonalise it.
One of the cases examined by the State Inspector’s Service concerned the dissemination by media
outlets of complaints of several convicted persons placed in penitentiary establishments. These
complaints, among others, concerned problems related to the accessibility of medical services. The
state agency within the Ministry of Justice of Georgia, the Special Penitentiary Service, responded
to the complaints and events that evolved around them. The Special Penitentiary Service published
information in the social network where, among other information, made the information about the
prisoners’ health publicly available. A violation was found, as personal data of a special category had
been made public. Furthermore, the Special Penitentiary Service was ordered to delete or
depersonalise the information concerned.

Activity 4.5.5.2 Archived documents of penitentiary facilities are step by step transferred to the
central archive within the framework of the centralization (the process of centralization has been
started) – 100%

According to the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), with the
involvement of the EU social expert, the consolidated penitentiary and probation database is being
200
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developed within which the data of remand and convicted prisoners as well as former prisoners will
be archived and serve as an element for implementing transitional management.
According to the 2019 Report on Monitoring the Governmental Action Plan on Human Rights, the
documentation stored in the official archive of the Special Penitentiary Service dated from 1930 to
1945 was handed over to the LEPL National Archive of Georgia to be stored, protected and used.202
Objective 4.5.6 Implement human rights-based approach in penitentiary establishments – 60%

Assessment:
This objective and the only activity determined for its fulfilment is a clear example of the deficient
nature of the Action Plan. On the one hand, there is an objective, the fulfilment of which implies
that human rights-based approach is/being implemented in penitentiary establishments, which
seems rather unrealistic not only in the reporting period but even in the close future (see below). On
the other hand, there is the only activity determined with a view to implementing the above
objective, which was fulfilled rather successfully in the reporting period.
The CPT report about the visit to Georgia carried out in 2018 contains rather alarming information
concerning the management methods of penitentiary establishments. The situation in penitentiary
establishment no. 15 is particularly noteworthy, where, according to the Committee, the “pernicious
influence of the informal prisoner hierarchy” was an important factor.203 What is even more
alarming, the management of penitentiary establishment no. 15 acknowledged that it considered
itself compelled to share a part of its responsibility for order and security with “strong prisoners”.
The above-mentioned is rather distanced from the human rights-based approach, as the informal
rule, being the problem of not only penitentiary establishment no. 15, is the direct indicator of interprisoner physical and psychological violence. The presence of such rule undoubtedly signals the
serious problems in terms of prison management, which is unequivocally indicated also in the CPT
report about the visit to Georgia carried out in 2018.204
All the above-mentioned issues, including ineffective management of human resources, which is
manifested in a high staff turnover rate and losing trained personnel, undermine those positive
measures that were conducted in the reporting period. In particular, with the support of the EUfunded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice), The Handbook on International
202
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Standards of Imprisonment was developed. Senior managers of all penitentiary establishments were
retrained on the relevant issues of modern methods of prison management and prisoners’ rights.

Activity 4.5.6.1.Retraining middle and high-level managers through human rights-based approach 60%

With the active support of the EU-funded Penitentiary and Probation Support Project (EU4Justice)
directors, deputy directors and regime officers were retrained on human rights, modern methods of
prison management and dynamic security principles. According to the project’s Facebook page, the
above training programme was conducted in 2018-2019 and 82 managers of 15 penitentiary
establishments participated in it.205
However, it should be also pointed out that according to the information at our disposal, out of
15retraomed directors of penitentiary establishments who had followed the training programme 7
already left their positions. This fact itself undermines the effectiveness of the activity.
The same project organized a 4 day training in the MoJ Training Centre on December 18-19 and
January 23-24, 2020: Modern Methodology for Prison Management. Newly appointed managerial
staff were trained - directors and their deputies. We believe it is important to devise a strategy to
reduce draining of trained individuals from the system.

Chapter Five. Fight Against Torture and Other Forms of Ill-Treatment - 41.87%
Main Findings
Chapter Five of the Governmental Action Plan on Human Rights provides for the creation and
proper functioning of the mechanisms necessary for the elimination of torture and other forms of
ill-treatment. The activities determined under this chapter include the measures aimed at
strengthening the systems and mechanisms as well as strengthening, informing and retraining
particular agencies or executive personnel (for instance providers of medical services).
Like the Governmental Action Plan for 2016-17, Chapter Five of the Governmental Action Plan for
2018-20 also fails to include a number of important goals and objectives for the elimination of illtreatment. Thus, creation of the public monitoring mechanism, provided for by National Strategy on
205
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Human Rights Protection of Georgia for 2014-2020, is not envisaged in any of the aforementioned
Action Plans. The same applies to the measures against the criminal underworld and eradication of
its influence.
Some key issues are listed, although not comprehensively, in Chapter Five of the Action Plan. For
instance, by the end of the implementation of the Action Plan for 2016-17, the state programme for
the rehabilitation of torture victims was still not developed. Despite this, the objective of
compensating and rehabilitating victims as provided for by the Action Plan for 2018-20 incorporated
only the activities aimed at extending the mandate of the Legal Aid Service (Objective 5.1.4).
To further highlight the shortcomings of the plan, it should be noted that the objective indicators
are sometimes incomplete and do not allow for a proper and objective assessment of the activities
under the respective objective. For example, the indicator of Activity 5.2.1 - Improvement of Health
Services - is determined as treatment services in psychiatric facilities have improved. This indicator
fails to provide an assessment of the activities determined under the respective objective. The phrase,
treatment services, is general and the criteria are vague; what is meant by improving treatment
services specifically, in what direction, and how we measure the improvement are not clear.
One of the institutional mechanisms for fighting torture and other forms of ill-treatment is the
assignment of the functions of an independent investigative mechanism to the State Inspector’s
Service. However, it should also be noted that the full and effective functioning of the mechanism
has been questioned from the outset, considering a number of factors.
At this stage, serious problems remain in terms of investigating new incidents of ill-treatment. As
the CPT observed, in its report on the visit to Georgia in 2018, “the delegation’s attention was also
drawn to the fact that, despite reports about possible cases of ill-treatment being regularly submitted
to the Prosecutor’s Office by the Public Defender and NGOs, there were relatively few investigations
(alleged ill-treatment said to have occurred after October 2012) and virtually no sanctions vis-à-vis
police and prison officers).206 This notably included the investigation of the incident that occurred at
Gldani Prison on 12 November 2014, described in detail in paragraphs 17 and 51 of the report on the
2014 visit.”207
An important legislative measure in terms of revealing incidents of ill-treatment is the authority
given to a judge under Article 1911 of the Criminal Procedure Code. It implies applying to the
relevant investigative agency at any stage of the criminal proceedings, in case of suspicion of illtreatment or based on the application of the accused/convict. This authority also implies giving
206
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instructions to the Director General of the Special Penitentiary Service to respond appropriately for
the protection of the accused/convict. We hope that, in future, all judges will actively use this power,
which will be an important step forward in terms of fighting ill-treatment.
In 2016, with the assistance of an expert contracted under the European Union and the Council of
Europe Joint Program on Human Rights in Prisons and Other Closed Establishments, forms for
documenting torture and other ill-treatment in accordance with the Istanbul Protocol were
developed for both temporary detention isolators and penitentiary establishments. These forms were
approved by Order no. 691 of 8 December 2016 of the Minister of Internal Affairs and Order no. 131
of 26 October 2016 of the Minister of Corrections and Probation respectively. Following this, the
medical staff of both agencies have undergone extensive training and retraining in the use of injury
registration forms. However, serious shortcomings identified by the National Preventive Mechanism
indicate that proper documentation and reporting of cases of ill-treatment remain serious challenges
for these systems. This problem in the penitentiary system may be exacerbated by the fact that,
according to our information, in the spring of 2020 some of the medical staff of penitentiary
institutions were dismissed in the process of reorganisation.
During the reporting period, a number of activities envisaged by the Action Plan were not carried
out. The Ministry of Internally Displaced Persons from the Occupied Territories, Labour, Health and
Social Affairs of Georgia was responsible for these activities.
In terms of improving the treatment services for patients in psychiatric establishments, the strategy
of the ministry and the activities it has carried out to achieve this are unclear.
There is still no document available in the reporting period that would determine the rules and
procedures for the use of the methods of physical and chemical restraint against patients with mental
health problems and held in psychiatric establishments.
Recommendations

To the Parliament of Georgia
Ensure adoption of legislative amendments to allow institutional empowerment and effective
functioning of the State Inspector Service, including, among others, to eliminate the issues listed in
the Inspector’s 2020 report;
In order to further refine the monitoring mechanism for the rights of the psychiatric patients,
elaborate amendments, including the introduction of the procedures to review appeals from
psychiatric patients and other stakeholders;
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To the Ministry of Labor, Health and Social Defence of Georgia
Carry out clinical audit of medical and treatment activities of psychiatric establishments.
Elaborate a programme that ensures that the patients placed in the psychiatric ward have their
somatic health issues identified in a timely manner and have received adequate referral and
treatment.
Implement the principle of multidisciplinary evaluation of psychiatric patients and make sure that
treatment and rehabilitation is carried out in multidisciplinary teams.
In order to protect the patients from violence and ensure their safety, elaborate and implement a
pre-evaluation system for identifying risks coming from the patients.

Goal 5.1. Strengthening Efforts to Ensure Effective Fight Against Torture, Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment - 43.75%
During the reporting period, a number of measures were taken to fight ill-treatment: judges’ powers
in cases of ill-treatment were increased; the State Inspector's Service became operational as an
independent investigative mechanism, and measures were taken to raise the qualification of the
medical staff of closed establishments in terms of documenting incidents of ill-treatment. It is also
noteworthy that the Law of Georgia on Mental Health was amended in July 2020 to create an internal
monitoring mechanism for psychiatric establishments.
While it is true that the State Inspector’s Service is a relatively newly created institution,
nevertheless, the analysis of existing data on the results achieved is a clear demonstration that
numerous gaps are present in this regard, including problems that were obvious to predict from the
very start of this process. The Inspector’s own reports take a welcome and a sober look on the
problems and challenges related to full and complete realization of their mandate. The Inspector’s
reports are noteworthy in several ways. In addition to revealing that initiating investigations under
special articles are minimal in quantity, the 2020 report also makes it obvious that its independent
investigative powers are clearly and significantly dampened by the Prosecutor General’s Office, since
it is the prosecutor’s office that is overseeing the investigative process. This is regrettable and
significantly harms the idea of the State Inspector, as an independent investigative body. Against this
background, it must be noted that the Inspector is trying her best to remain open to the public, a feat
best attested by the way the 2020 report was published and what information it provides.
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Proper documentation of ill-treatment incidents remains a problem. Despite training and retraining,
doctors in closed establishments still fail to fulfil this obligation. It is noteworthy regarding the
penitentiary system that the mechanism of reporting incidents of alleged ill-treatment by the
medical staff needs to be further improved.
The effort of the Ministry of Interior to collect data and proactively publish it is a welcome step.
Nevertheless, the transparency of ill-treatment cases and their trustworthiness necessitates the
collection of much granular and inclusive data, a task best served by the efforts of multiple agencies
instead of just MIA.

Objective 5.1.1. Strengthening Legal, Procedural and Institutional Mechanisms to Fight IllTreatment - 65%
Indicator:
● Relevant legislative and secondary legislative acts have been analysed and, where necessary,
improved in accordance with international standards;
● Institutional structure of the relevant agencies;
● Relevant changes to normative acts are made; and
● A new legislative act has been developed.

Assessment:
An important innovation in terms of strengthening the legal and procedural mechanisms for fighting
ill-treatment is to increase the role of judges in detecting incidents of ill-treatment. We hope that
this mechanism will be used more regularly in practice in future.
As for the internal monitoring system of psychiatric establishments, this mechanism did not function
during the reporting period. With the amendments made on 23 June 2020, Chapter VII 1 was added
to the Law of Georgia on Mental Health (measures to protect the rights of patients/recipients of
psychiatric care and to ensure the quality of services provided for them). This amendment includes
assessing through monitoring the protection of patients' rights and the quality of services in
psychiatric establishments and community mental health services.
Furthermore, it is important to determine the quality standard of services provided in psychiatric
establishments and relevant indicators of both quantitative and qualitative assessment. Only this can
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ensure an effectively planned monitoring and evaluation, which will directly ensure the quality of
services.

Activity 5.1.1.1. Analysing the legal framework on fighting ill-treatment and, if necessary, initiating
legislative amendments to bring it in line with international standards to increase the role of judges
and prosecutors when responding to allegations of ill-treatment and revealed incidents of illtreatment in the process of the administration of justice - 80%
On 21 July 2018, the Parliament of Georgia adopted an amendment to the Criminal Procedure Code,
which expanded the powers of judges to respond to allegations of torture, degrading and/or inhuman
treatment. In particular, Article 1911 was added to the Criminal Procedure Code. Under the
amendment, if at any stage of the criminal proceedings, a judge suspects that the accused/convict
had been subjected to torture, degrading or inhuman treatment or if the accused/convict him/herself
alleged this before the court, the judge must apply to the relevant investigative authority for a
response. The judge, furthermore, can order the Director General of the Special Penitentiary Service
to take special measures to ensure the safety of the accused/convict. This amendment came into force
on 1 July 2019.
It is noted in the 2019 report of the Public Defender of Georgia that “according to the information
supplied by the Supreme Court of Georgia, in 2019, judges of district (city) courts of Georgia applied
to investigative authorities based on Article 1911 of the Criminal Procedure Code of Georgia in 25
cases (this included the stages of examination of merits as well as the first appearance of an accused
person before the court).”208 The Public Defender’s same report notes the problems in the exercise of
this power, notably, “according to lawyers specialised in criminal law, there are cases where a judge
does not examine incidents of alleged ill-treatment by police officers.”209 According to the report,
“some accused persons interviewed by the Special Preventive Group stated that they had visible
multiple injuries (including in the facial area) and a judge had failed to pay attention to this issue.”210
Activity 5.1.1.2. Developing an internal monitoring mechanism for psychiatric establishments under
the Ministry of Labour, Health Care and Social Affairs - 50%
The LEPL State Regulation Agency for Medical Activities and the LEPL Social Service Agency do
not carry out regular, systematic or proactive monitoring in the psychiatric establishments.211 The
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Public Defender also recommends the creation and implementation of such a mechanism. 212 This
recommendation is shared and reflected in the resolution of the Parliament of Georgia.213
According to the 2019 report of the National Preventive Mechanism of the Public Defender of
Georgia, the Ministry of Healthcare considers that the Audit Department within its system is not
authorised to carry out inspections of privately managed psychiatric establishments.214 The same
report states that, in 6 out of the 11 psychiatric establishments implementing the state healthcare
program, the state owns 100% of the establishments. However, information is unavailable on the
monitoring of state-owned establishments. 215
The 2019 Report of the Secretariat on Monitoring the Action Plan states that 12 inpatient mental
health establishments were assessed in accordance with the World Health Organisation Quality
Rights Tool Kit.216 A document reflecting the results of the assessment is not available. Therefore, it
is difficult to determine the results and control mechanisms. In view of the above, the activity cannot
be considered implemented.
Amendments made to the Law on Psychiatric Health in 2020 received positive assessment of the
PDO that introduced, at the legislative level, a mechanism for monitoring the quality of the service
and protection of the rights of the patients receiving psychiatric assistance.217 However, the PDO
notes that this recommendation was only partially implemented. Until now, the monitoring
mechanism does not include a way for the patients and other stakeholders to accept
confidential/open appeals. Furthermore, the Ministry was supposed to determine the grounds for
monitoring, which has not been fulfilled as of this moment.218
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Objective 5.1.2. Documenting incidents of torture and other forms of ill-treatment in accordance
with the Istanbul Protocol - 55%
Indicator: Training sessions for medical staff on forms of torture and other ill-treatment have been
conducted; reports are developed based on supervision.
Assessment:
In accordance with the 23rd General Report of the CPT, medical personnel should be obliged to report
automatically to an independent investigative agency about any injury of a patient, irrespective of
the latter’s consent (however dully informing him/her), where it is evident that the injury has been
inflicted as a result of ill-treatment. The report might be transmitted through the hierarchy of the
health-care professional or the management of the detention facility.219
The committee also indicates in detail the kind of information that should be contained in the
document drawn up by the doctor after the medical examination.220
Order no. 131 of 26 October 2016 adopted by the Minister of Corrections and Probation of Georgia
on Approving the Procedure for Documenting Injuries of Accused and Convicted Persons Sustained
as a Result of Alleged Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment approved the
forms for documenting injuries. These forms are developed in accordance with the Istanbul Protocol
and, therefore, are compatible with international standards. According to the order, a doctor of the
penitentiary establishment must immediately notify the MoJ General Inspection, and the
investigative unit must immediately launch a probe, should there be a sign of crime. In this process,
the doctor makes sure that the filled injury description form and the photos are presented to the
investigative bodies. According to the information provided by the MoJ, the SPS medical personnel
is trained in documenting injuries sustained by the accused/defendants as a result of a dehumanizing
and degrading treatment. Hence, they possess all necessary skills to carry out procedures as
required.221
The same can be said about Order no. 691 of 8 December 2016 adopted by the Minister of Internal
Affairs Approving Instructions on Medical Services of Persons Placed in Temporary Detention
Isolators of the Ministry of Internal Affairs of Georgia. These instructions have also been developed
based on the requirements of the Istanbul Protocol.
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A monitoring of the review forms and its supervision has not yet been conducted and no timeline
has been indicated as to when such an activity takes place. Unfortunately, the shortcomings that
were identified show that none of the agencies use the above forms properly in practice.
The issue of transmitting to the relevant authorities of the information obtained on alleged illtreatment in the penitentiary system also needs to be reviewed.

Activity 5.1.2.1. Raising the qualification of medical staff on forms of torture and other ill-treatment
- 60%
According to the 2019 report of the monitoring of the Governmental Action Plan on Human Rights,
“in 2019, within the framework of the Council of Europe project, 20 doctors were trained in properly
documenting bodily injuries of persons placed in a temporary detention isolator. Furthermore, in the
same year, in cooperation with the Council of Europe, a new project was launched, under which
medical staff were trained in two phases to create a roster for the training of future and current
doctors. As a result of these measures, 9 doctors were selected who completed the training process
in early 2020.”222
According to the information supplied by the Human Rights Protection and Investigation Quality
Monitoring Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, “in 2019, within the
framework of the Council of Europe project, two training sessions were held which covered the
issues of photographing detainees’ bodily injuries. 30 doctors were trained within the framework of
the training programme. During 2020, trained trainers will undergo recurrent training on how to
take photos and retain photos in accordance with the approved instructions. Within the framework
of the Council of Europe project, in 2020, all doctors working in isolators will be trained on health
management and communication with alleged crime victims.”223
The report of the Council of Europe Committee for the Prevention of Torture (CPT), on the
delegation’s visit to Georgia in 2018, positively assesses the importance of training underwent by the
doctors of temporary detention isolators in documenting injuries under the Istanbul Protocol and
highlights the high quality of records prepared by the medical staff of TDIs in Tbilisi and Rustavi.224
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Despite the above, the 2018 and 2019 Parliamentary Reports of the Public Defender of Georgia still
address a number of serious problems in documenting ill-treatment incidents in accordance with the
Istanbul Protocol.
The 2018 report of the Public Defender states that, similar to the previous years, photographing
bodily injuries remains problematic as well as the practice of establishing a link between bodily
injuries found on the body of the detainee and the method of inflicting injuries as recounted by the
detainee.225
According to the same report, “similar to the previous years, TDI doctors document bodily injuries
in a faulty manner. In particular, these are the following shortcomings found in the forms filled out
based on medical examination (the form is approved by Order no. 691 of 8 December 2016 of the
Ministry of Internal Affairs of Georgia in accordance with the Istanbul Protocol): in some cases,
alleged violence is not assessed despite injuries found on the body; the respective column is left
empty; there are also occasions, when there are no entries regarding the origin of an injury and a
doctor makes a note about the consistency of an injury with its origin, etc.”226
The Public Defender also discusses similar problems in the 2019 report:
“Based on the analysis of the processed information, it can be said that, in most cases, circumstances
about sustaining injuries (the situation and the method) is described in an incomplete manner or not
described at all.227 It is noteworthy that a doctor sometimes establishes consistency between the
actual injury and the circumstance in which it was inflicted so that the circumstances are not fully
described or not described at all.”228&229
“As regards photographing injuries, out of 351 cases of documenting injuries in accordance with the
Istanbul Protocol, which were examined by the Special Preventive Group, photographs are taken in
56 cases. The Special Preventive Group examined 40 cases; photographs were of unsatisfactory
quality in 36 cases. It is also noteworthy that the TDIs visited by the Special Preventive Group did
not have a uniform procedure for storing photographs.”230
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Information on the measures taken by the Special Penitentiary Service to improve the qualification
of medical staff is not available. There is no such information available either in the 2019 report of
the Human Rights Secretariat. However, the shortcomings identified by the Public Defender's
National Prevention Mechanism concerning documenting injuries by doctors in penitentiary
establishments demonstrate that the agency has to make greater efforts to address this issue. Apart
from the low qualifications of doctors and the lack of conditions for meeting with prisoners in a
confidential environment, the report of the National Preventive Mechanism identifies a number of
issues that are complicated by bureaucratic internal structural mechanisms. For instance, under
Article 6.1 of Order no. 131 of the Minister of Corrections and Probation of Georgia, in case of
suspicion of torture or other ill-treatment, the doctor notifies the Investigation Department of the
Ministry of Justice. This procedure is less objective if the perpetrator of torture or other ill-treatment
is an official of the Ministry of Internal Affairs, penitentiary establishment, escort group or other
investigative body.
The monitoring conducted by the Public Defender in penitentiary establishments in 2019 showed
that doctors in semi-open prison facilities do not document suspicious injuries in accordance with
the procedure approved by Order no. 131. As of 11 months of 2019, there were 316 incidents of
inflicting bodily injuries to prisoners by another person. In all these cases, it was evident that
prisoners had been subjected to violence. Despite this, the registration form for injuries approved by
Order no. 131 are not filled out in any of these cases.231
In 2020, documenting ill-treatment in accordance with the Istanbul Protocol continued to be a
problem. Namely, the PDO notes, that much like during previous years, doctors at the temporary
detention facilities kept the practice of erroneous documentation of bodily injuries of the
detainees.232
In view of all the above, the activities in terms of ensuring registering incidents of ill-treatment in
both agencies are incomplete and cannot be considered comprehensive. The number of trained
doctors and the lack of evaluation of their practical work do not provide sound evidence for us to
establish that qualifications of medical personnel are improved and documentation is maintained
properly.
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Activity 5.1.2.2. Establishing an internal monitoring mechanism to eradicate torture and other forms
of ill-treatment - 50%
According to the information supplied by the Human Rights Protection and Investigation Quality
Monitoring Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, “in order to eliminate the
shortcomings in the field of medical examination and to introduce uniform standards, in 2019, the
Department of Temporary Detention of the Ministry of Internal Affairs drafted detailed instructions
for conducting medical examination. This document is a guide for doctors working in TDIs to ensure
that the detainee receives comprehensive information about his/her health condition and existing
complaints with maximum accuracy; to ensure maintaining detailed documentation of bodily
injuries in accordance with the Istanbul Protocol, detecting violence against the detainee and, if
necessary, notifying the State Inspector of Georgia about the alleged incident.”233 The instruction has
not been approved nor is it publicly available.
As it is noted in the assessment of Activity 5.1.2.1, under Order no. 131 of the Minister of
Corrections, the doctor must report alleged ill-treatment to the Investigation Department of the
ministry. However, there is no information, on the one hand, how many such incidents were
reported to the Investigation Department during the reporting period and, on the other hand, how
the incidents were followed up, in particular, about how many incidents the investigation authorities
were notified.
Thus, during the reporting period, the respective recommendation of the European Committee for
the Prevention of Torture (CPT) and the Public Defender was not fulfilled. Notably, there is no
secondary legislative act determining the duties of the doctor to fill out the form, to take a photo of
injuries and notify the independent investigative bodies in all those cases where the doctor suspects
that a prisoner could have been subjected to torture or other form of ill-treatment, irrespective of
the informed consent of a prisoner.234

Objective 5.1.3. Promoting the independence, efficiency and transparency of the investigation - 55%
Indicator: For creating a comprehensive, independent and effective mechanism of investigation, a
legal framework has been developed that is in line with international recommendations.
233
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Activity 5.1.3.1. Developing a legal framework to establish a comprehensive, independent and
effective mechanism for investigating allegations of torture and other ill-treatment in the
penitentiary system, police agencies and other closed establishments - 60%
The State Inspector’s Service has been operational since 1 November 2019. The service was set up on
the basis of the Personal Data Protection Inspector’s Service and vested with investigative powers.
The State Inspector's Service is now tasked with conducting impartial and effective investigations
into official misconduct, especially those committed by a law-enforcement officer, an official or an
individual with an equivalent status, with violence or diminishing a victim's personal dignity,
thereby infringing human rights and freedoms.
The creation of an independent investigatory agency has become a priority since the 2012 elections.
This agency would be in charge of investigations into ill-treatment committed by public officials. On
numerous occasions, various international organisations and experts highlighted the necessity of the
creation of this agency.235 In 2015, through the efforts of the Open Society Foundation and the Office
of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Georgia, a draft law on the
independent investigative agency was prepared. It included the investigation and prosecution of
alleged incidents of ill-treatment by public officials. The draft was prepared with the participation
and full support of civil society. The draft was also welcomed by the government. Nevertheless, work
on the independent investigative agency was suspended for another three years. Finally, in 2018, at
the initiative of the Government of Georgia, the parliament adopted a model which was
fundamentally different from the one supported by civil society. The independent investigative
agency’s mandate was given to the Service of the Personal Data Protection Inspector, which was
renamed as the State Inspector’s Service.236
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This new development has been the subject of serious criticism from both the Public Defender237 and
the Coalition for Independent and Transparent Justice238. The coalition focused on the following
issues:
● The rationale for merging two completely different, but equally important, powers - the
protection of personal data on the one hand and the investigation of ill-treatment on the other
hand - under the mandate of the State Inspector is unclear;
● Article 3.h) of the Law of Georgia on the State Inspector’s Service excludes the inspector's
jurisdiction over crimes committed by the Chief Prosecutor, the Minister of Internal Affairs
and the Head of the State Security Service. The coalition found it unreasonable to exclude
from the Inspector's mandate those officials who posed a particularly high risk of abuse of
office;
● An exhaustive list of articles of the Criminal Code to which the inspector's authority extends
is also problematic. Thus, the inspector's investigative powers will be carried out based on the
categorisation of incidents, which has always been problematic in cases of ill-treatment;239
● No relevant changes have been made to the Criminal Procedure Code in view of the mandate
of the new investigative mechanism. Thus, maintaining the oversight power of the
investigation for the prosecution and its mandatory instructions threatens the effectiveness
of the inspector's mandate; and
● Under the current wording, the Chief Prosecutor has retained the power to remove a case
from one investigation agency and transfer it to another, regardless of its subject matter. This
authority still gives rise to a risk of a case being investigated by the agency whose employee
committed the alleged crime.
The CPT has expressed the same concerns similar to the Public Defender of Georgia concerning the
above legislative problems.240
As of today, none of the coalition’s recommendations has been implemented.
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The provisions of the Law of Georgia on the State Inspector’s Service concerning its investigative
powers came into force only on 1 November 2019.241

Activity 5.1.3.2. Providing proactive access to investigation-related statistics to the public - 50%
According to the information supplied by the Human Rights Protection and Investigation Quality
Monitoring Department of the Ministry of Internal Affairs of Georgia, “statistics of registered crime
are published annually on the official website of the Ministry of Internal Affairs according to separate
articles of the Criminal Code of Georgia. In addition, registered crime statistics are also published
proactively on a monthly basis.”
According to the information supplied by the Chief Prosecutor's Office of Georgia, in 2018, the
implementation of the recommendation on the categorisation of incidents of ill-treatment
committed by an official or a person with an equal status was monitored. The reporting period
included 10 months of 2017 and 11 months of 2018.
In 2018, criminal proceedings with regard to alleged torture and other ill-treatment of prisoners
were launched under Article 25.1443 of the Criminal Code of Georgia against three employees of a
penitentiary establishment.
In the same period, 12 individuals were prosecuted under Article 333 of the Criminal Code of Georgia
for torture and other ill-treatment allegedly committed by police officers.
In 2019, the rate of instituting criminal proceedings regarding incidents of torture and other illtreatment of prisoners in penitentiary establishments was not recorded. Criminal proceedings
regarding torture and other ill-treatment committed by police officers was initiated against four
persons. Out of this, Article 333 was applied against three persons and Article 144 3 against one
person.
From January, 01 to December, 31, 2020, the investigative department of the State Inspector
launched following probes against the representatives of law enforcement, official or a person equal
to an official under the suspicion of potential ill-treatment: 214 cases under CCG Article 333, 26
cases under Article 1443 and 18 cases under article 3421
According to the information supplied by the Chief Prosecutor's Office of Georgia, State inspector
Service Department for Investigation Processual Management, launched criminal proceedings
against 5 persons employed by the MIA system. In the reporting period, 4 out of the 5 cases were
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under Article CCG 333.3 .b. One person had commited crime under Article 126 1 of the Criminal
Code of Georgia.242
While the Ministry of Internal Affairs published statistical information on registered crimes, the
established form of maintaining statistics is not sufficiently informative and reflects only the
numerical and percentage rates of registered and reported crimes/criminals. Based on the analysis of
this data, it is impossible to find out how the investigation of a case mentioned in the statistics
progressed (terminated, terminated by plea agreement, completed and handed over to the court,
ongoing, etc.), how many persons were prosecuted, etc. Publication of statistics in the abovementioned manner does not ensure the adequate implementation of the activities envisaged in the
Action Plan.
Furthermore, the Action Plan did not fully determine the list of responsible agencies from the outset.
The Ministry of Internal Affairs alone cannot ensure maintaining full statistics and its proactive
delivery to the public at all stages of proceedings regarding allegations of ill-treatment. To ensure
more transparency, it would be important to ensure maintaining uniform statistics by the Ministry
of Internal Affairs, prosecutor’s office, the State Inspector’s Service, courts of common jurisdiction
and all those agencies detailing the statistics on initiated, terminated, ongoing and terminated cases,
reclassified cases on the incidents of ill-treatment as well as information on convictions or acquittals
adopted by the courts.
With regard to the cases of ill-treatment, it would also be important to create a database in which it
would be possible, with due regard for confidentiality, to follow a particular case or obtain
information about it at all stages.
The above statistics would cover all the information needed to assess the degree of independence,
efficiency and transparency of the investigation as well as clearly demonstrate the state's efforts to
eradicate torture, inhuman and/or degrading treatment.

Objective 5.1.4. Promoting the protection, compensation and rehabilitation of victims of illtreatment - 0%
Indicator:
● The capacities of the Legal Aid Service have been studied;
● The cooperation with NGOs to develop a state programme for victim rehabilitation increased;
and
● The results of the research and the package of recommendations presented;
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Activity 5.1.4.1. Studying the potential of the Legal Aid Service and analysis of the existing legal aid
legislation - 0%
According to the 2018 Interim Report on the Implementation of the Governmental Action Plan on
Human Rights, the LEPL Legal Aid Service actively cooperates with the Interagency Coordinating
Council for Carrying Out Measures Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment. In 2018, the coordination council, with the active involvement of the
Legal Aid Service, carried out an analysis of the current legislation governing the provision of
effective legal aid and legal protection for victims of ill-treatment and also conducted a comparative
study of the legislation and international standards.
This document is not available on the website of the Legal Aid Service. The list of researches only
includes the capacity and needs assessment of the Legal Aid Service conducted in 2011.243
Goal 5.2. Protecting the right to health of persons in psychiatric establishments - 40%
During the reporting period, no significant changes were made in terms of improving the protection
of the right to health in psychiatric establishments. The activities under Goal 5.2 were carried out
partially. Mental or somatic medical services and their utilisation are limited in psychiatric
establishments. Individual approaches to rehabilitation and recovery and planning and
implementation based on patient’s needs assessment are not practised to this day. Adequate
management of psychiatric incidents remains a challenge. No amendments to the Law of Georgia on
Psychiatric care have been made.

Objective 5.2.1. Improving Healthcare Services - 30%
Indicator: Treatment services in psychiatric establishments have been improved

Activity 5.2.1.1. Providing persons in psychiatric establishments (including psychiatric wards of
medical establishments of the penitentiary system) with modern mental and somatic health services,
including outpatient services - 30%
According to the 2019 Monitoring Report of the Governmental Action Plan on Human Rights, “all
patients receiving involuntary psychiatric inpatient treatment, who are beneficiaries of the state
programme of universal health-care and other state programmes, are entitled to use these
243
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programmes for the treatment of somatic diseases. Under the referral programme, it is possible to
consider funding the service, regardless of the patient's citizenship, which is not covered by the
above state programmes or insurance, if there is any. In 2019, the patients placed in the psychiatric
ward of Medical Establishment no. 18 for Accused and Convicted Persons are provided with both
mental and, if necessary, somatic medical services.”244
In contrast to the secretariat’s report, the 2019 and 2020 reports of the National Preventive
Mechanism, both highlight a number of problems regarding the availability and quality of medical
services in psychiatric establishments. According to the report, there is no practice of developing and
implementing individual plans for rehabilitation and recovery based on a multidisciplinary approach
and study of patients' needs in psychiatric establishments. Due to the scarcity of logistical and human
resources, rehabilitation activities are not carried out at all.245
In-patient psychiatric treatment does not have bio-psycho-social character and is reduced to drug
treatment. The patients are not informed about the type of treatment they are undergoing or what
they should expect as a result of the treatment. The PDO report notes that as a result of studying
medical cards, 2020 was still problematic as the instances of simultaneously prescribing several anti
psychosis drugs was still practiced, a violation of Georgia’s existing clinical guidelines.
Persons in psychiatric establishments are, in most cases, transferred to public health service providers
in case of urgency. This may be due to the lack of timely detection of diseases and lack of planned
treatment. The 2019-2020 Mental Health Programme does not provide for either monitoring or
treating somatic health problems of persons with mental health problems placed in a psychiatric
establishment.246
There are also problems with adequate management of psychiatric cases. The services provided are
not focused on recovery and are not based on respect for personal autonomy. In some cases, the
intervention causes significant harm to the patient.247
Incidents of prescribing unnecessary medications and overdose have been identified. Examination
of medical records demonstrated that, in several cases, patients were prescribed two, three, or more
antipsychotic medications at a time when, in accordance with national recommendations about
clinical practice, prescription of one antipsychotic medication is recommended for most patients.
The issues of informing patients and their involvement in the decision-making process are
problematic. The monitoring outcomes demonstrate that patients are not adequately involved in this
process. It is further confirmed by the fact that some of the surveyed patients do not know anything
244
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about the diagnosis or the name of the prescribed medication; they do not have any information
about alternative methods of treatment.248
The PDO’s 2020 reports list the same problems for the year.249
Based on the presented review, it can be said that the goal set for this objective has not been achieved.
Existing challenges show that access to and utilisation of mental or somatic health services in
psychiatric institutions is limited.

Objective 5.2.2 Developing principles and procedures for the use of coercive measures - 50%
Indicator: Amendments to secondary legislation are drafted and adopted.

Activity 5.2.2.1. Reviewing and updating the relevant mental health legislation on the rules and
procedures for the use of methods of physical and chemical restraint on patients with mental health
problems in psychiatric establishments - 50%
The approach of the World Health Organisation to mental health is based on the model of respect
for rights and recovery.250 Under this approach, the organisation calls upon the states to help reduce
and eliminate the use of physical and chemical restraint on inpatients.
According to the Public Defender’s 2019 Report on the Situation of Human Rights Protection in
Georgia, the Law of Georgia on Psychiatric Care does not determine in express terms the duty of an
establishment to prevent crisis incidents and to identify and manage possible incidents in a timely
manner. A uniform standard is not established by the ministry for psychiatric establishments that
would determine their duty to elaborate a mandatory document on guidelines to prevent and manage
crisis incidents that would ensure timely assessment and prevention of risks of escalation of
incidents.
The existing institutions do not follow the instructions approved by the order on the use of methods
of physical restraint.251 Cases of isolation are not documented. Shortcomings are identified in the
records on chemical restraint. The practice of forcing injections and applying physical restraint to
voluntary patients remains a challenge.
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The 2019 report on monitoring the implementation of the Governmental Action Plan on Human
Rights states: “The Parliament of Georgia has prepared amendments to the Law of Georgia on
Psychiatric Care. Consultations with stakeholders are underway.”252
The above changes were made to the Law of Georgia on Psychiatric Care after the reporting period
in June 2020.253 They are aimed at applying extreme measures of restraint against an inpatient for
his/her violent behaviour. The changes include definitions of methods and instructions for their use
as well as the provision of community mental health services and types of their organisation. The
package of amendments also provides an assessment of the quality of service, although in this regard
it only highlights the principles of work of the monitoring group and the directions of its activities.
The practical implementation of these amendments will significantly contribute to the improvement
of patient care in psychiatric establishments and provide positive solutions for ensuring patient care
while respecting human rights.
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